Er groeit iets in Meise !
Persbericht

Meise, 6 september 2008

Een ‘bloem’ van 190 cm in de Nationale Plantentuin
Hercule, de tweede reuzenaronskelk of Amorphophallus titanum van de Nationale
Plantentuin begint op dit ogenblik zijn bloeiwijze van 190 cm te openen. Op enkele
uren tijd zal het roodpurperen geplooide schutblad openvouwen als een soort kelk
rond de gele bloeikolf die inmiddels sterk in temperatuur is toegenomen. Zo blijft
de ‘bloem’ slechts 72 uur openstaan voordat ze verwelkt. Vooral vanavond (de
eerste avond) is de typische kadavergeur te ruiken die de plant zo legendarisch
maakt en hem de bijnaam lijkenplant gaf. Hiermee wordt in de natuur (Sumatra)
de bestuivers gelokt die enkele uren later met stuifmeel vertrekken naar een
volgende ‘stinker’. Dat is de reden waarom de geur zo snel afneemt.
Drie uitzonderlijke nocturnes
De bloei van dit botanisch curiosum is in elke botanische tuin ter wereld een evenement dat op veel
belangstelling kan rekenen, omdat het zo kort duurt, zo zelden plaatsvindt, zo speciaal ruikt en zo’n
grote ‘bloem’ betreft. Vorige maand toen voor het eerst in ons land een reuzenaronskelk in bloei
kwam, haalde dit dan ook de media van Japan, Marokko, Denemarken tot Ivoorkust. In de Plantentuin
zelf kwamen op drie dagen tijd meer dan 8 000 mensen zich vergapen aan dit fenomeen.
Vanavond en de twee avonden die volgen kunnen zij, die er bij de Belgische primeur (156 cm) niet bij
waren, alsnog komen meegenieten. De Plantentuin blijft gedurende die drie avonden uitzonderlijk laat
open tot 22 uur. Elke bezoeker ontvangt daarenboven een leerrijk foldertje dat het privé-leven van de
reuzenaronskelk uit de doeken doet.
Na 8 september is het weer wachten op een nieuwe bloem voor minstens een jaar of drie…
Praktisch
Op 6, 7 en 8 september 2008
• zal de Plantentuin uitzonderlijk lang open blijven van 9u30 tot 22 uur
• toegang € 4, 60+, personen met beperkingen, studenten: € 3, kinderen -12 jaar en
begeleiders van personen met beperkingen: gratis
• met het toegangsticket kan u de hele Plantentuin bezoeken, waaronder het Plantenpaleis
• De Plantentuin ligt op 3 km van het Atomium
• A12 Brussel-Boom(Antwerpen), afrit 3 Meise
• Tijdens de ‘Gordel’ van 7 september blijft de Plantentuin bereikbaar maar tot in de late
namiddag kan er verkeershinder zijn.
• De Lijn 250 en 251 vanuit het Brusselse Noordstation
• Info: 02 260 09 70, info@br.fgov.be en www.plantentuinmeise.be
Om meer informatie over het persbericht of foto’s in hoge resolutie te bekomen:
Afdelingshoofd Museologie en Educatie gert.ausloos@br.fgov.be 02 260 09 62
Nederlandstalig perscontact koen.es@br.fgov.be 02 260 09 69
Franstalig perscontact brigitte.vermaelen@br.fgov.be 02 260 09 49
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