Er groeit iets in Meise !
Meise, 15 maart 2011, 11u20

Persbericht
De reuzenpenisbloem is zopas opengegaan!
We kondigden het al aan in ons persbericht van 9 maart,
het was enkele dagen spannend afwachten net als vlak
voor de geboorte van een baby. Maar nu is het zover. De
reuzenaronskelk (Amorphopallus titanum) die al eens
bloeide in de zomer van 2008, is zopas eindelijk
opengegaan. De bloem is met een hoogte van 235 cm
aanzienlijk groter dan de vorige keer (156 cm). De geur
die vanavond vrijkomt is echt wel spectaculair te noemen.
Daarom blijft de Plantentuin uitzonderlijk open tot 21 uur,
ook morgen en overmorgen. Daarna zal de bloem weer
helemaal verwelkt zijn en wordt het weer jaren wachten
op een nieuwe bloem. Er zijn inmiddels al heel wat
kijklustigen opgedaagd, wellicht volgden die de laatste
info via facebook en de website
www.plantentuinmeise.be.

Ontroering, wegvallende spanning, een gevoel van fierheid, zo kan je de gevoelens
omschrijven van de Plantentuinmedewerkers die de laatste dagen de plant geen minuut meer
uit het oog wilden verliezen, “We lijken wel kersverse ouders die hun baby voor het eerst te
zien krijgen.” Het blijft toch een uitzonderlijke en onvoorspelbare gebeurtenis. De vorige keer
dat de plant bloeide, woog de knol 9,7 kg en werd de bloeikolf 156 cm hoog. De knol is de
voorbije jaren enorm aangedikt en is nu, met zijn 47,5 kg bijna 5 keer zo zwaar als toen.
Vandaar dat de hoogte van 2 meter deze keer ruimschoots overschreden werd.
Praktisch
Voor de bezoekers is de Nationale Plantentuin van België:
 alle dagen open van 9u30
 vanavond, woensdag- en donderdagavond zijn de kassa‟s
uitzonderlijk open tot 21 uur
 toegangsprijs 5 €; 60+ en personen met beperkingen 4 €;
– 12 jaar, studenten en begeleiders van personenen met
beperkingen gratis
 Autosnelweg A 12 Brussel-Boom (Antwerpen), afrit 3
„Meise‟
 Bus 'De Lijn' 250 en 251 vanuit het Brusselse Noordstation
 Publieksinfo 02 260 09 70 – www.plantentuinmeise.be –
info@br.fgov.be
Voor de media:


Foto‟s zijn downloadbaar via
https://picasaweb.google.com/npb.jbnb/AmorphophallusTitanum
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