Er groeit iets in Meise!
Plantentuin viert opening nieuwe serre met baby’s op waterleliebladeren
De heropening van de serre met de reuzenwaterlelies is heugelijk nieuws voor de Nationale
Plantentuin. Na twee jaar renovatie groeien ze er opnieuw, de reuzenwaterlelies. Ook andere
waterplanten uit de tropen krijgen er de volle aandacht. Op 20 juni kunnen ouders er hun
baby laten fotograferen op een drijvend blad van de reuzenwaterlelie.
De serre met de reuzenwaterlelies, één van de kassen van het Plantenpaleis van de
Nationale Plantentuin, is helemaal vernieuwd en kan vanaf nu weer volop bezoekers
ontvangen. De serre kreeg eerder al een nieuw dak en ook het waterbassin, een
betonconstructie van 50 jaar oud, werd grondig gerenoveerd. Het is inmiddels de vijfde serre
die helemaal klaar is, maar er moeten er nog heel wat volgen.
Met een temperatuur van meer dan 25°
graden en een luchtvochtigheid van 80%, is
dit de heetste en natste kas in Meise. Ideaal
om er tropische waterplanten te laten
groeien. Je kan er papyrus uit Egypte zien,
lotusbloemen uit India, waterhyacinten uit
Zuid-Amerika, … “Bijzondere aandacht
hebben we besteed aan mangroveplanten”,
zegt Gert Ausloos, hoofd van de educatieve
dienst, “dit zijn bijzonder aangepaste planten
die er in slagen om in de zoute getijdezones
van tropische kusten te overleven en dit
dankzij hun steltwortels, hun
zoutuitscheidende klieren en hun reeds op de boom ontkiemende zaden. Helaas zijn
mangrovebossen erg bedreigd door vernietiging. Nochtans bewijzen ze de mens een grote
dienst want zij zijn de natuurlijke barrière bij tsunami’s.”
De attractie van de serre is de reuzenwaterlelie, die de wetenschappelijke naam Victoria
draagt. De impressionante drijvende bladeren met een diameter van meer dan 2 meter zijn
voor de meeste bezoekers al generaties lang dé blijvende herinnering van hun bezoek aan
de Plantentuin. In de 160 jaar dat ze in België gekweekt worden, waren ze twee jaar op rij
niet te bewonderen in de Nationale Plantentuin. De suspens groeide bij de bezoekers, die
uitkeken naar hun terugkeer.
De Plantentuin wil de feestvreugde delen
met zijn bezoekers, daarom wordt er op 20
juni een fotoshoot georganiseerd voor
baby’s tot 12 maanden, op de drijvende
bladeren van de reuzenwaterlelie.
Inschrijven is wel verplicht.
Nog heel de zomer lang, mogen alle
mensen die de naam Victoria (of afgeleide
namen zoals Victor, Victoire, …) dragen,
gratis de Plantentuin bezoeken.
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Er groeit iets in Meise!
Praktische info voor het grote publiek
Op zondag 20 juni 2010 van 15 tot 20 uur zal er een professionele fotograaf aanwezig zijn
om uw baby op de gevoelige plaat vast te leggen op het blad van een reuzenwaterlelie in de
Nationale Plantentuin.
• Enkel voor baby’s tot en met 12 maanden oud.
• Inschrijven is verplicht op 02 260 09 70, u spreekt telefonisch ook een uur af.
• U dient zich op 20 juni minstens 1 uur op voorhand aan bij de kassa voor de verkoop
van de tickets. Niet tijdig afgehaalde tickets worden doorverkocht.
• Kostprijs foto € 10
• Toegangstickets Plantentuin € 5 (€ 4 senioren en personen met beperkingen, gratis
voor kinderen –12 jaar).
• Foto kan onmiddellijk meegenomen worden.

Voor meer info of beeldmateriaal:
Nederlandstalige persattaché: Koen Es, 02/260.09.69 koen.es@br.fgov.be
Attachée de presse francophone: Brigitte Vermaelen, 02/260.09.49 brigitte.vermaelen@br.fgov.be
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