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Voorwoord 

Zeer gewaardeerde lezer,  

 

Wat bracht het jaar 2014 voor de Plantentuin ?   

 

We zijn zeer verheugd dat een nieuwe tuinier kon aansluiten bij ons team in gedeeltelijke 

vervanging van een gepensioneerde kracht.  Daarnaast is een pas afgestudeerde tuinier voor 

een jaar werkzaam als deel van een stageverbintenis. Niet te vergeten en zeker niet te 

onderschatten, meer dan twintig nieuwe vrijwilligers zijn onthaald, waarvan een deel dan 

inderdaad heeft gekozen voor een vrijwillige werkzaamheid in de Plantentuin.   

 

Meer dan 2500 nieuwe planten kregen een onthaal en aangepaste verzorging, als zaad, vrucht, 

kiemplant, bol, knol, stek, of als jong exemplaar. Op die manier kan onze collectie worden 

verbeterd, vooral met het oog op onderwijs en onderzoek, uitgevoerd binnen vakgroepen uit 

meerdere faculteiten.   

 

Een hagelstorm (8 & 9 juni) is net niet over de Plantentuin (en de serres) getrokken, maar in 

de Plantentuin van Antwerpen heeft deze storm de volledige serres vernield (en de planten 

eronder).  Misschien wordt het na meer dan veertig jaar echt zinvol om even na te denken 

over een aanpassing van het kasdek aan het huidige streven naar energiespaarzaamheid, en 

aan risicobeheersing, in casu hagel.   

 

Als resultaat van het mecenaat zijn ook dit jaar weer meerdere identificatiesleutels e-

published op de site van Arboretum Wespelaar, meer bepaald sleutels voor Fagus, 

Hamamelidaceae, Hydrangea, Picea en Pinus. Deze sleutels zijn engelstalig opgesteld, en zijn 

zo bruikbaar voor quasi de rest van de wereld. Think globally !   

 

Dankzij de inspanningen van enkele vrijwilligers is het volledige herbarium van Jean Linden 

ingescand, en deze meer dan 2000 zeer belangrijke specimens zijn nu on-line raadpleegbaar 

op de site van het Agentschap Plantentuin Meise. De internationale botanische gemeenschap 

heeft nu vrij toegang tot deze uiterst waardevolle historische collectie.   

 

Wat brengt het jaar 2015 voor de Plantentuin ?   

 

Op 1 januari wordt de Plantentuin opgenomen in een groter geheel, in de gemeenschap van de 

Gentse Universitaire Musea, die vanaf nu centraal zal worden aangestuurd. Deze fusie van 8 

partners is voorafgegaan door frequent en grondig overleg, en wordt sterk gesteund vanuit de 

universitaire overheid. Het integratieproces kan nu echt starten, en de hoop is dat deze actie 

zal leiden naar een echte en hechte synergie.   

 

We kijken ook altijd uit naar aangename verrassingen, zoals bloei van een buitengewone 

plant, het opduiken van een nieuwe mecenas, een zeer zachte winter, belangrijke collecties die 

we mogen ontvangen, misschien een paar mooie legaten. Durf dromen ! 

 

Met onze welgemeende dank voor uw aandacht,  

 

Paul Goetghebeur 

directeur Plantentuin 
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Deel 1. De Plantentuin: een universitaire afdeling 

1.1. Onderwijs 

 

1.1.1. Studenten Associatie UGent 

 

Studenten van de studierichtingen Biologie, Biochemie, 

Biotechnologie, Farmaceutische wetenschappen, Geografie, 

Geologie en Bio-ingenieurswetenschappen, maken voor hun 

praktijkoefeningen gebruik van de collecties en de 

infrastructuur van de Plantentuin. Tijdens het practicum 

Ecofysiologie voerden 20 masterstudenten bio-ingenieur 

een serie van niet-destructieve metingen uit op zes planten 

verspreid over de drie grote publiekskassen. 

  

De studenten Landschaps- en Tuinarchitectuur (1ste en 2de jaar) van de Hogeschool Gent 

krijgen regelmatig practicumlessen in de tuin.  

 

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de practica plantkunde en lessen (UGent) waarbij in het 

huidige academiejaar een beroep wordt gedaan op de Plantentuin. Deze practica en 

rondleidingen worden begeleid door medewerkers van de Onderzoeksgroep Zaadplanten, 

Pteridologie en Mycologie. 

 
Tabel 1.1.  Praktijkoefeningen ondersteund door de Plantentuin in 2014-2015 

 
Studierichting Opleidingsonderdeel Aantal studenten Aantal halve dagen 

BA 1 Biologie Biodiversiteit van de 

Planten 

92 13 (waarvan 2 

rondleidingen) 

BA 1 Biochemie & 

Biotechnologie 

Plantkunde s.l. 70 11 (waarvan 2 

rondleidingen) 

BA 1 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Plantkunde  220 11 

BA 1 Farmaceutische 

wetenschappen 

Plantkunde  235 6 

BA 1 Geologie + BA 2 Geografie Biosfeer: Planten 40 + 23 5 

BA 2 Biologie Biologische excursies 45 3 

BA 3 Biologie Fylogenie van 

Zaadplanten 

45 3 

BA 3 Biologie Bachelorproef 5 16 

MA 1 Biologie Biodiversity conservation 14 2 

Erasmus Mundus: Master of 

Science in Marine Biodiversity 

and Conservation 

Applied biodiversity 

science 

11 2 

MA 1/MA 2 Biologie Phylogeny of selected 

seed plant families 

2 (keuzevak) 8 rondleidingen 

MA 1 Biologie 

 

Seminariewerk 1 1 semester 

MA 1/MA 2 Biologie Structural morphology of 

spermatophytes 

3 (keuzevak) 8 rondleidingen 

MA 2 Biologie Evolutionary 

Morphology of Plants 

4 8 

MA 2 Biologie Masterproef 1 2 semesters 



Plantentuin Jaarverslag 2014 & Beleidsplan 2015 

7 

 

De vakgroep Dierlijke Productie gebruikt jaarlijks enkele Pistia plantjes uit de tropische kas. 

In het kader van de opleiding "Master in Aquaculture" (cursus" Freshwater fish culture 

technique") paaien ze volwassen katvissen. De eitjes worden bevrucht en hebben de 

eigenschap te kleven. Als demonstratie tonen ze aan de studenten dat in sommige landen 

waterplanten met lange wortelgestellen (zoals Pistia) gebruikt kunnen worden als substraat.  

 

1.1.2. Stageplaatsen 

 

De Plantentuin ontvangt regelmatig professionele bachelor 

studenten in het kader van hun opleiding:  

- academiejaar 2013-2014: Coralie Lagae (VIVES - 

Groenmanagement) met als stageonderwerp de heraanleg van 

de grote vijver. 

- academiejaar 2014-2015: Timen Hofman (HoGent - Agro- 

en Biotechnologie) met als stageonderwerp de doorlichting 

van de veiligheidsaspecten van de Plantentuin 

(bestrijdingsmiddelen, toestellen, enz.). 

Naast praktische werkervaring biedt de tuin de mogelijkheid om de plantenkennis van de 

stagiairs fors uit te breiden.   

 

Stagiairs uit het secundair tuinbouwonderwijs of uit een beroepsopleiding of herscholing 

(VDAB, Dienst Werk - Projectwerking Stad Gent) doen in de Plantentuin praktijkervaring op. 

In 2014 volgden 15 stagiairs van het UCBO (Universitair Centrum voor Begeleiding en 

Opleiding) een korte opleiding in de Plantentuin.  

 

De praktijkassistent begeleidde 3 studenten van de lerarenopleiding (Arteveldehogeschool 

Gent) tijdens hun stage. Ze ontwikkelden samen een educatief pakket voor leerlingen uit de 

eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Twee leerlingen uit het secundair 

onderwijs draaiden gedurende drie dagen mee in het kader van een sociale stage. 

 

Het afgelopen jaar waren 24 stagiairs werkzaam in de Plantentuin. 
 

Tabel 1.2.  Stagiairs in de Plantentuin in 2014 

 
Naam Opleiding Periode 

Jeroen De Maeyer 

BUSO St. Jozef, Gent 

Alternerende 

Beroepsopleiding 

12/09/2013 – 30/06/2014 

Maureen Soetaert Dienst Werk – Stad Gent 21/01/2014 – 06/02/2014 

Coralie Lagae VIVES 23/09/2013 - 30/06/2014 

Jeroen Debruyne  
Arteveldehogeschool 

Gent 
20/01/2014 - 27/04/2014 

Casper Cauwel  
Arteveldehogeschool 

Gent 
21/01/2014 - 27/04/2014 

Louise Du Gardein 
Arteveldehogeschool 

Gent 
21/01/2014 - 27/04/2014 

Stijn Buyens UCBO 17/02/2014 – 21/02/2014 

Frederik Van De Mergel UCBO 17/02/2014 – 21/02/2014 

Vince Vanderstiggel UCBO 17/02/2014 – 21/02/2014 

Virgile Matalwé Ali Kpohou UCBO 17/02/2014 – 21/02/2014 

Marino Staelens UCBO 17/02/2014 – 21/02/2014 

Eric Van Damme UCBO 12/05/2014 - 16/05/2014 
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Nathan Blondeel UCBO 12/05/2014 - 16/05/2014 

Jasper Vandesteene UCBO 12/05/2014 - 16/05/2014 

Timen Hofman HoGent 22/09/2014 - 17/10/2014 

Daan Copejans UCBO 06/10/2014 - 17/10/2014 

Kenny Martens UCBO 06/10/2014 - 17/10/2014 

Ramon Mongaré Sint-Lucas Gent 24/11/2014 - 26/11/2014 

Mumtaaz Viaene Sint-Lucas Gent 24/11/2014 - 26/11/2014 

Jonathan Ryckbosch UCBO 08/12/2014 - 12/12/2014 

Bjorn De Mey UCBO 08/12/2014 - 12/12/2014 

Jaro Lefebvre UCBO 08/12/2014 - 12/12/2014 

Mario Verleene UCBO 08/12/2014 - 12/12/2014 

Eric Smekens UCBO 08/12/2014 - 12/12/2014 

 

1.1.3. Klassen 

 

We ontwikkelden het afgelopen jaar workshops die de 

traditionele rondleidingen voor klassen uit het lager, 

secundair en voortgezet onderwijs aanvullen. De 

rondleidingen en workshops kaderen in het programma 

biologie, geografie of in andere lessenpakketten. Met de 

Gentse Universitaire Musea (GUM) werd het afgelopen jaar 

een programma aangeboden voor de Wetenschapsweek 

(oktober 2014).  

Klassen uit het secundair onderwijs brengen ook op eigen initiatief een bezoek aan de 

Plantentuin voor het invullen van leerwerkbladen. Studenten voedings- en dieetleer 

(Hogeschool Gent) en studenten lerarenopleiding biologie brengen eveneens een bezoek aan 

de Plantentuin in het kader van hun opleiding. 

Studenten uit het kunstonderwijs gebruiken de tuin voor hun schilder-, beeldhouw-, teken- en 

fotoklassen. Een overzicht van deze activiteiten is opgesomd in bijlage 4.2. 

 

1.1.4. Lessenreeksen, studiedagen, opleidingen 

Mevr. J. De Vocht begeleidt de lessenreeks Ikebana. De lessen gaan door op zaterdagen in de 

Plantentuin. In de loop van 2014 werden 6 workshops ingericht. 

 

De vereniging "De Vrienden van de Plantentuin Gent" organiseerde in 2014 een nieuwe 

opleiding tot plantentuingids die specifiek bedoeld was voor gidsen in onze Plantentuin. 

Veertien kandidaten volgden de opleiding. Prof. dr. Paul Goetghebeur en dr. Isabel Larridon 

verzorgden de lessen voor deze cursus (zie ook website onderzoeksgroep Zaadplanten 

http://www.spermatophytes.ugent.be/). Vijf deelnemers hebben reeds met succes hun examen 

afgelegd, nog enkele anderen zullen in 2015 volgen.   

 

Elke eerste woensdag van de maand leidt de directeur de plantentuingidsen rond in de tuin. 

Hij wijst hen op bijzondere botanische waarnemingen en bloeiende planten. Daarnaast krijgen 

de gidsen een beeld van de geplande activiteiten en werken in uitvoering.  

 

Planning 

 

De faculteit Wetenschappen voorziet voor de public outreach een praktijkassistent (30%) voor  

het Museum van de Geschiedenis van de Wetenschappen, het Museum voor Dierkunde en de 

Plantentuin samen. De praktijkassistent werkt een vormingsreeks uit voor gidsen. Deze reeks 
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is bedoeld om de gidsen van de drie collecties een bredere educatieve ondersteuning te bieden 

en het overkoepelend werken te stimuleren.  

 

Tijdens de practica plantkunde bestuderen studenten plantenmateriaal uit de tuin en de vijver. 

Stagiairs van secundaire scholen en hogescholen uit binnen- en buitenland bieden we een 

praktische opleiding aan. We werken samen met SYNTRA, VDAB en het UCBO 

(Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding) voor korte stageprojecten. 

 

Klassen uit het kunstonderwijs zijn welkom om te tekenen, schilderen of fotograferen. Tijdens 

het komende jaar organiseren we een reeks Ikebana-workshops.
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1.2. Onderzoek 

 

1.2.1. Eigen onderzoek 

In 2014 werden determinatiesleutels van volgende taxa toegevoegd aan of bijgewerkt op de 

website van Arboretum Wespelaar 

(http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Identificatie_sleutels): 

 Picea (34 species) 

 Pinus (97 species) 

 Buxaceae (23 species) 

 Hamamelidaceae  

 Hydrangeaceae (35 species) 

De deskundige plantenidentificatie werkte verder aan volgende sleutels: Abies, Magnoliaceae, 

Cornus, Ilex, Lauraceae, Oleaceae, Rhododendron, Styracaceae, Theaceae en Ulmaceae. De 

deskundige verzamelde hiervoor meer dan 500 specimens in botanische tuinen en kwekerijen. 

Alle verzamelde specimens werden gescand. De website bevat nu ongeveer 5000 afgewerkte 

afbeeldingen.   

 

Tussen 8 januari en 22 april testten we de kiemkracht van de zaden uit onze Index Seminum. 

De test werd uitgevoerd in een houten constructie waarin de zaden 8 uur per dag belicht 

werden. De zaden bevonden zich in plastic dozen op vochtig filtreerpapier. Het afgelopen jaar 

hielden we drie testperiodes van 21 dagen. Per periode werden max. 15 soorten getest. De 

ruimtetemperatuur schommelde tussen 18 tot 28 °C. Van de 45 onderzochte soorten hadden 

20% een goede kiemkracht (>80%). Bij 20 % was de kiemkracht matig (40-80%), 31% 

kiemde slecht (<40%) en 29% kiemde niet.  

 

In 2014 nam de Plantentuin deel aan het waarnemingsnetwerk boomkwekerij (gecoördineerd 

door het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen). We plaatsten vallen voor volgende 

schadelijke organismen: anjerbladroller (Cacoecimorpha pronubana), buxusmot (Cydalima 

perspectalis), gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina), eikenprocessierups (Thaumetopoea 

processionea), thujamineermot (Argyresthia thuiella), vogelkersstippelmot (Yponomeuta 

evonymellus), ongelijke houtkever (Xyloborus dispar) en jeneverbesmineermot (Argyresthia 

trifasciata). We registreerden de vangst van juni 2014 tot eind september 2014. In de vroege 

zomer registreerden we enkele ongelijke houtkevers. In tegenstelling tot het voorgaande jaar 

stelden we geen vlucht van jeneverbesmineermot vast. Vogelkersstippelmot konden we 

waarnemen van begin juni tot september, anjerbladroller was gedurende de gehele zomer 

aanwezig in de serres. We namen in de loop van de zomer ook enkele exemplaren van 

buxusmot waar. 

 

De werkgroep voor het maken van fenologische waarnemingen (knopvorming, bloei, 

vruchtzetting) voerde waarnemingen uit in de buitencollecties en de kassen van de 

Plantentuin.  

We volgen de verschillen en gelijkenissen in bloeivorm, bloeitijd en vruchtzetting van 

Thalictrum. Ilias Semmouri maakte volgende bachelorproef op basis van het materiaal in de 

Plantentuin en het herbarium: De kleine ruit, Poelruit, Prachtruit en hun vele vrienden 

(academiejaar 2013-2014). 
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1.2.2. Projecten van de onderzoeksgroepen Zaadplanten en Pteridologie 

 

De Plantentuin verstrekt een goed beeld van de diversiteit 

binnen onderzochte plantenfamilies en biedt plaats voor 

kweek en bewaring van interessante taxa. Verschillende 

deelcollecties hebben een wetenschappelijk belang: 

Peperomia, Cyperaceae, varens, Rhipsalis, Epimedium en 

Hydrangeaceae (zie 3.2. Partners en steun).  

 

Op dit moment bereiden leden van de onderzoeksgroep 

wetenschappelijke expedities voor naar Zambia (Cyperaceae), de Verenigde Staten, Cuba en 

Mexico (Magnolia). die zullen uitgevoerd worden in 2015 en waarvan plantenmateriaal zal 

worden meegebracht ter aanvulling van de collecties van de Plantentuin en het Herbarium. 

 

Volgende projecten zijn lopend bij de Onderzoeksgroep Zaadplanten: 

 Conservatie van plantenbiodiversiteit: 

o PLAN(E)T. Plants for the future – a future for our planet: een vergelijking van 

genetische diversiteit in wilde populaties en ex situ collecties: 

o De Cubaanse Magnolia soorten (Magnoliaceae): beoordeling van de 

genetische diversiteit en de onderliggende evolutionaire geschiedenis 

o A future for cacti? – Een toekomst voor cactussen (Cactaceae). 

  

 Biodiversiteit en evolutie van de Cyperaceae: 

o Moleculaire fylogenie en biogeografie van Costularia en Lophoschoenus. 

o Revisie van Costularia en Eleocharis in Madagascar. 

o Moleculaire fylogenie en kenmerkevolutie bij Scleria. 

o Revisie van Cyperus sectie Kyllinga. 

 

 Biodiversiteit en evolutie van het reuzengenus Peperomia (Piperaceae). 

 

 Evolutie en fylogenie van Hydrangea sensu lato (Hydrangeaceae): 

o eXQuiS. Evolution of Chinese Hydrangea, with implications for biodiversity 

conservation. 

o Hydrangea species in Mexico: een conservatieproject in samenwerking met 

lokale autoriteiten en bevolking. 

 

Gedetailleerde informatie over deze onderzoeksprojecten is beschikbaar op de recent 

vernieuwde website van de Onderzoeksgroep Zaadplanten 

(http://www.spermatophytes.ugent.be). 

 

Hoofdstuk 1.2.4 geeft een overzicht van de publicaties die het afgelopen jaar verschenen op 

basis van de levende collecties in de Plantentuin. 

 

1.2.3. Andere onderzoeksgroepen 

 
In de kelder onder de Victoriagalerij worden planten opgekweekt door de onderzoeksgroep 

evolutionaire ecologie (prof. D. Bonte) ter ondersteuning van een onderzoeksproject in 

samenwerking met de Universiteit van Groningen. Het project heeft als doel om aan de hand 

van een mijt-boon-tomaat systeem na te gaan in welke mate heterogeniteit in dispersie en 

landschap een invloed heeft op de evolutie van lokale adaptatie (ecologische 
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specialisatie). Resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de scriptie van Karen 

Bisschop (The evolution of ecological specialisation under competition). Deze scriptie werd 

verkozen als beste eindwerk tijdens het academiejaar 2013-2014. Phd Studente Adriana 

Alzate bereidt binnen dit project verschillende manuscripten voor. 

 

Door de Plantentuin werd op vraag van binnen- en buitenlandse instellingen of onderzoekers 

plantmateriaal (stekken/zaden/ silicagel-gedroogde bladeren/ digitaal fotomateriaal) ter 

beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

Planning 

 

De deskundige plantenidentificatie werkt verder aan het opstellen en verfijnen van 

determinatiesleutels van onder andere Cornus, Oleaceae en Rhododendron. Zodra mogelijk 

worden de sleutels ook op de website van het Arboretum Wespelaar beschikbaar gesteld. Hij 

verzamelt verder materiaal en gegevens van Ilex, Lauraceae, Magnoliaceae, Styracaceae, 

Theaceae en Ulmaceae. We meten de omtrek en hoogte van belangrijke bomen uit ons 

arboretum.  

 

We verzamelen plantenmateriaal (bloemen, zaden, vruchten en bladmateriaal) van Thalictrum 

voor verdere studie. Vanaf januari hernemen we de kiemingsproeven voor zaden die we 

aanbieden via onze Index Seminum. Op die manier verkrijgen we een beter inzicht over de 

kwaliteit van de door ons aangeboden stalen.  

 

De werkgroep fenologie noteert waarnemingen van bloei en vruchtzetting in de verschillende 

afdelingen van de tuin. We selecteren een 15-tal planten voor een gedetailleerde opvolging. 

Tijdens de zomer monitoren we de aanwezigheid van schadelijke insecten in de tuin. We 

rapporteren onze bevindingen aan het waarschuwingsnetwerk boomkwekerij. Om de teelt van 

diverse collecties beter te beheersen, verfijnen en vervolledigen we de aanwezige teeltfiches  

 

We vullen de collecties die als basis dienen voor wetenschappelijk onderzoek verder aan. De 

Onderzoeksgroepen Zaadplanten en Pteridologie zamelen regelmatig nieuwe specimens in. In 

2015 plannen leden van de onderzoeksgroep zaadplanten wetenschappelijke expedities naar 

Zambia (Cyperaceae), de Verenigde Staten (zaadplanten), Cuba en Mexico (Magnolia). Het 

plantenmateriaal dat ze verzamelen zal de collecties van de Plantentuin en het Herbarium 

verder aanvullen. 

Door een gerichte accessiestrategie bouwen we collecties waarop huidig en toekomstig 

wetenschappelijk onderzoek grotendeels wordt gebaseerd. Vooral voor de genera Peperomia, 

Epimedium en Sansevieria en de families Hydrangeaceae en Cyperaceae en alle basale 

bloemplanten leveren we hiervoor inspanningen. Tegelijk proberen we om de optimale 

teeltomstandigheden voor deze planten te verwezenlijken. 

Op eenvoudige vraag wordt plantenmateriaal ter beschikking gesteld van binnen- en 

buitenlandse instellingen. De infrastructuur van de Plantentuin kan gebruikt worden door 

onderzoekers van diverse vakgroepen, alsook voor het organiseren van workshops of 

symposia.  
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1.2.4. Overzicht publicaties op basis van levende collecties 

 

A1 PUBLICATIES 2014 

 

Publicaties van de Onderzoeksgroep Zaadplanten: 

 BAUTERS K, LARRIDON I, REYNDERS M, ASSELMAN P, VRIJDAGHS A, MUASYA AM, 

GOETGHEBEUR P. (2014) A new classification for Lipocarpha and Volkiella as 

infrageneric taxa of Cyperus s.l. (Cypereae, Cyperoideae, Cyperaceae): insights from 

species tree reconstruction supplemented with morphological and floral developmental 

data. Phytotaxa 166 (1): 1-32. 

 GONZÁLEZ F, WAGNER S, SYMMANK L, SALOMO K, SAMAIN MS, ISNARD S, ROWE N, 

NEINHUIS C, WANKE S. (2014) Multiple vicariance events explain complex Trans-

Pacific disjunct lineages and patterns of diversification within Aristolochia subgenus 

Isotrema (Aristolochiaceae). Journal of Biogeography 41: 380-391. 

 GRANADOS MENDOZA C, ISNARD S, CHARLES-DOMINIQUE T, VAN DEN BULCKE J, 

ROWE NP, VAN ACKER J, GOETGHEBEUR P, SAMAIN MS. (2014) Bouldering: An 

alternative strategy to long vertical climbing in root-climbing lianas. Journal of the 

Royal Society Interface 11: 20140611. 

 LARRIDON I, BAUTERS K, HUYGH W, REYNDERS M, GOETGHEBEUR P. (2014) 

Taxonomic changes in C4 Cyperus (Cypereae, Cyperoideae, Cyperaceae): combining 

the sedge genera Ascolepis, Kyllinga and Pycreus into Cyperus s.l. Phytotaxa 166 (1): 

33-48. 

 LARRIDON I, SHAW K, CISTERNAS MA, PAIZANNI GUILLÉN A, SHARROCK S, OLDFIELD 

S, GOETGHEBEUR P, SAMAIN MS. (2014) Is there a future for the Cactaceae genera 

Copiapoa, Eriosyce and Eulychnia? A status report of a prickly situation. Biodiversity 

and Conservation 23 (5): 1249-1287. 

 SAMAIN MS, HERNÁNDEZ NAJARRO F, MARTÍNEZ SALAS EM (2014) First record of the 

critically endangered Hydrangea steyermarkii Standl. (Hydrangeaceae) in Mexico, 

and description of a new widespread Hydrangea species of Mesoamerica. Phytotaxa 

162 (4): 181-197. 

ABSTRACTS VAN VOORDRACHTEN EN POSTERS OP INTERNATIONALE 

CONGRESSEN 

 

Onderzoeksgroep Zaadplanten: 

 

 DE SMET Y, LARRIDON I, GOETGHEBEUR P, SAMAIN MS. (2014) Know your limits: the 

importance of species and generic boundaries for conservation. In: 3rd Science in 

Botanic Gardens Congress. 1-4 April 2014. Abstracts. Iltmo. Gabinete Literario de Las 

Palmas de Gran Canaria - Canary Islands - Spain. 23 p. 

 LARRIDON I, ASSELMAN P, GOETGHEBEUR P, SAMAIN MS. (2014) A future for cacti? 

Case study of the Chilean genus Copiapoa. In: 3rd Science in Botanic Gardens 

Congress. 1-4 April 2014. Abstracts. Iltmo. Gabinete Literario de Las Palmas de Gran 

Canaria - Canary Islands - Spain. 23 p.  

 LARRIDON I, BAUTERS K, MUASYA AM, VRIJDAGHS A, SIMPSON DA, GOETGHEBEUR P. 

(2014) A new understanding of the giant genus Cyperus: impacts on African plant 

taxonomy. In: Biodiversity of African Plants. Challenges in a Changing World. 
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Abstracts of the XXth AETFAT Congress - South Africa, 12-18 January, 2014. 

Scripta Botanica Belgica 52: 235. National Botanic Garden of Belgium. 486 p. 

 LARRIDON I, VRIJDAGHS A, SMETS E. (2014) Evolutionary trends in the floral 

development in the Cyperid clade (Thurniaceae, Juncaceae and Cyperaceae). In: 

Biodiversity of African Plants. Challenges in a Changing World. Abstracts of the 

XXth AETFAT Congress - South Africa, 12-18 January, 2014. Scripta Botanica 

Belgica 52: 236. National Botanic Garden of Belgium. 486 p. 
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1.3. Dienstverlening en museale publiekswerking 

 

1.3.1. Activiteiten/Publiciteit 

 

Als erkend museum van de Universiteit Gent vervult de 

Plantentuin een belangrijke functie met betrekking tot de 

publiekswerking. De tuin is dagelijks gratis toegankelijk. 

We organiseerden tijdens het afgelopen jaar diverse 

activiteiten (tabel 4.1.). 

Op 27 april namen we deel aan de Erfgoeddag met als 

thema: Grenzeloos. Er waren gratis rondleidingen, 

kinderworkshops, een plantenbeurs en cafetaria. In 

aansluiting met dit thema organiseerden we de tentoonstelling ‘Plantentoerisme’die 

plaatsvond van 21/4 tot 31/12 in de Victoriagalerij. 

 

De Orchideeënvriend hield op 21 juni de Dag van de Orchidee met lezingen en een 

plantenbeurs.   

Tijdens de Gentse Feesten organiseerden de Vrienden van de Plantentuin gratis rondleidingen, 

een kinderworkshop en een planten- en boekenbeurs. De Vrienden van de Plantentuin hielden 

op 7 september 2014 een feest in de Plantentuin met als thema “India”. 

 

De Plantentuin werkte samen met de partners van de GUM (Gentse Universitaire Musea) aan 

de tentoonstelling “Wonderkabinet” die van 14 juli tot 18 augustus 2014 doorging in het 

Pand. Uit de collectie van de Plantentuin werden er chromolithografieën, vruchten, stengels, 

bloemmodellen en een herbariumplaat tentoongesteld. De tentoonstelling trok 6592 

bezoekers. 

 

De Gentse Universitaire Musea organiseerden op 31/10/2014 de ‘Nacht van de universitaire 

musea’ met diverse activiteiten in de verschillende collecties. We werkten dit jaar een thema 

uit voor kinderen dat de collecties met elkaar verbond. Voor volwassenen stonden de 

‘founding fathers’ centraal.  

 

Polyvalent beeldend kunstenaar Joke Raes exposeerde haar werk van 12 tot 14 september 

2014 in de publiekskassen (Pop up expo Affaires). Van 19 tot 28 september  hield het 

Fotografencollectief “Het Spoor” een fototentoonstelling in het Palmarium.  

 

Het afgelopen jaar leidden de plantentuingidsen 50 betalende groepen rond en begeleidden ze 

11 workshops. Naar schatting 20 000 personen brachten een bezoek aan de Plantentuin. 

Tijdens de Gentse Feesten werden dagelijks themawandelingen georganiseerd. De 

gidsenwerking wordt gecoördineerd door de Vrienden van de Plantentuin (zie 3.2.2. 

Verenigingen).  

 

Planning 

Vanaf januari 2015 wordt het Gents Universiteits Museum (GUM) een centrale dienst. De 

collectie Plantentuin maakt deel uit van dit museum. De hortulana neemt actief deel aan de 

werkgroep ‘publiekswerking’. Vanaf 2015 integreren we alle activiteiten binnen het kader van 

het GUM.  
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De activiteiten worden aangekondigd op twee plaatsen in de tuin (informatiepaneel en 

Victoriagalerij), op de website (tweetalig Nederlands en Engels) in het tijdschrift en op de 

website van de Vrienden van de Plantentuin (oplage 600 ex). Belangrijke activiteiten melden 

we ook aan de PR-dienst van de UGent en aan de plaatselijke pers. 

 

Op 26 april 2015 nemen we deel aan de Erfgoeddag met als thema ‘Erf”. We bieden een 

kinderactiviteit en gratis rondleidingen aan. Voor de publiciteit werken we samen met de 

andere actoren uit het cultureel erfgoedveld in Gent.  

 

De Plantentuingidsen verzorgen een programma van aangepaste wandelingen en workshops 

in de tuin en de publiekskassen. Het aanbod van themawandelingen is beschikbaar op de site 

van de Plantentuin.  

 

De Plantentuin heeft in de zomermaanden een prima tentoonstellingsruimte beschikbaar in het 

Palmarium. Er vinden uiteenlopende activiteiten plaats (theater, tentoonstellingen, 

vergaderingen, feesten, e.d.). We stellen de ruimte ook ter beschikking van leden van de 

Associatie UGent (zie 1.3.2. Gebruik lokalen).  

 

Tabel 1.3. Programma 2015 

 

Datum Activiteit 
01/02/2015 Winterbloeiers: gratis rondleiding 

01/03/2015 Lentegebeuren: gratis rondleiding 

05/04/2015 Planten op hun paasbest: gratis rondleiding 

26/04/2015 Erfgoeddag ‘Erf-goed’ + lentebeurs: rondleidingen, plantenbeurs, cafetaria 

03/05/2015 Evolutie van de landplanten: gratis rondleiding 

07/06/2015 Eetbare bloemen: gratis rondleiding 

20/06/2015 Dag van de Orchidee 

05/07/2015 Seks bij planten: gratis rondleiding 

18/07-27/07/2015 Gentse Feesten: rondleidingen, workshops, boekenbeurs 

02/08/2015 Bijbelse planten: gratis rondleiding 

06/09/2015 Knappe knoppen: gratis rondeiding 

04/10/2015 Vruchten en zaden: gratis rondleiding 

01/11/2015 Overlevingsstrategieën: gratis rondleiding 

 

1.3.2. Gebruik lokalen 

 

Het Palmarium en de Victoriakas vormen regelmatig het decor voor diverse activiteiten. De 

verhuur wordt vanaf 1 januari 2014 geregeld via centraal auditoriumbeheer. Om de goede 

werking van de tuin te garanderen werd afgesproken om steeds het advies van de directeur in 

te winnen. Deze afspraak werd echter niet in de praktijk gebracht. Verhuur aan privé-personen 

werd het afgelopen jaar niet meer toegestaan en ook studentenverenigingen werden geweerd.  

Mede door deze maatregel en door de ontoegankelijkheid van het centrale systeem (centauro) 

voor derden, vonden het afgelopen jaar veel minder activiteiten plaats in het Palmarium. 

 

Palmarium 

 

Het Palmarium vormt een mooi tentoonstellingskader. De amateur-fotoclub Het Spoor hield 

er een foto-tentoonstelling en het Studentenkovent organiseerde er een schildersatelier (zie 

1.3.1. Activiteiten). Er waren verschillende plantenbeurzen (Erfgoeddag, Dag van de 

Orchidee, Gentse Feesten).  
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In oktober vonden verschillende workshops voor leerlingen van het secundair onderwijs plaats 

in het kader van ‘Wetenschap in de Kijker’. In juni vond er een bijeenkomst plaats van de 

Transitiearena. Ook de pasdag van de interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk ging hier door. 

 

Tijdens de Gentse Feesten gingen er een kinderworkshop en 

planten- en boekenmarkt door. De Vrienden van de 

Plantentuin verzorgden hier bij speciale gelegenheden een 

cafetaria (zie tabel 4.2. Activiteitenkalender 2014). Ook 

tijdens de Nacht van de Universitaire Musea vormde het 

Palmarium het decor van de bar. 

 

Natuurpunt Gent gebruikte het Palmarium als rustpunt tijdens de Tuintjesfietstocht. De ruimte 

werd eveneens benut voor het houden van recepties, barbecues en personeelsfeesten door 

diverse vakgroepen en (studenten)verenigingen.  

 

Victoriagalerij (ingangsgebouw) 

 

De tentoonstelling “Plantentoerisme” ging door van eind april tot eind december. Danny De 

Waele stelde er haar nieuwste boek voor. De vereniging Drosera en de Plantentuingidsen 

vergaderden er. De Victoriagalerij en -kas worden vaak samen gebruikt voor recepties. 

 

Publiekskassen 

 

Op 23 maart werd de verteldag Oorvonk voor kinderen georganiseerd in de publiekskassen en 

op 21 juli vond de vertelwandeling Kahaani plaats. Tijdens de Nacht van de Universitaire 

Musea gingen er een kinderworkshop en rondleidingen door. Joke Raes stelde haar werk ten 

toon van 12 tot 14 september in “Affaires, Pop up expo Plantentuinserres”.  

 

De publiekskassen vormden het afgelopen jaar het decor voor diverse fotoshoots. Groepen 

studenten van de Associatie UGent en van het kunstonderwijs maakten in 2014 regelmatig 

gebruik van de publiekskassen voor teken-, beeldhouw- en fotografiecursussen (zie 1.1. 

Onderwijs).  

 

Tuin 

 

Bij mooi weer gingen enkele vergaderingen, recepties en barbecues door in de tuin, ter hoogte 

van het terras aan de kleine vijver. In de tuin en de publiekskassen vonden voorts talrijke 

practica en rondleidingen plaats. 

 

Planning 

 

Van 1 mei tot 1 oktober is het palmarium geschikt voor het houden van tentoonstellingen, 

workshops, postersessies, feesten en recepties. Het is belangrijk dat bij verhuur 

voorafgaandelijk het akkoord van de directeur van de Plantentuin verkregen wordt, om de 

goede werking van de tuin niet in het gedrang te brengen.  
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1.3.3. Plantenuitleendienst 

 

De Plantentuin verzorgt de bebloeming bij tal van congressen en feestelijke gelegenheden. 

Hiervoor worden kuipplanten speciaal opgekweekt en verzorgd. In 2014 werd 17 keer een 

beroep gedaan op de plantenuitleendienst voor een totaal van 152 planten (zie tabel 4.3). 

  

Planning 

 

Afdelingen die op de plantenuitleendienst een beroep wensen te doen, kunnen een eenvoudige 

vraag richten aan de hortulana. Bij elke ontlening staat een verantwoordelijke in voor het 

tijdig terugbrengen van de ontleende planten. De planten van de uitleendienst overwinteren in 

het Palmarium en staan tijdens de zomermaanden buiten. 

 

1.3.4. Tuinbibliotheek 

 

De Plantentuin is geabonneerd op 18 tijdschriften (zie tabel 4.4.).  

Het afgelopen jaar namen we geen nieuwe werken op in de tuinbibliotheek. Vooral de 

tuiniers, de gidsen en de studenten maken gebruik van de tuinbibliotheek. 

 

Planning 

Om de tuiniers en gidsen te ondersteunen bij de uitvoering van hun werk wordt de bibliotheek 

jaarlijks aangevuld met teelttechnische en plantkundige werken. 

De Plantentuin blijft geabonneerd op een aantal botanische tijdschriften. 
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Deel 2. De Plantentuin: een levende erfgoedcollectie 

2.1. Collecties 

 

2.1.1. Levende collecties 

 

We actualiseerden in 2014 de inventaris van het arboretum, 

de mediterrane tuin, de systematische collectie eudicotylen, 

de ingang van de publiekskassen en de orangerie. De 

gegevens werden opgenomen in de databank PLANTCOL. 

Waar nodig kregen planten een nieuw etiket. 

Momenteel zijn 2501 taxa uit de Plantentuin opgenomen op 

de PlantSearch website van Botanic Gardens Conservation 

International (BGCI) waarvan 343 taxa voorkomen op de 

IUCN Red List 2013. 

In 2014 schreven we 2541 nieuwe aanwinsten in. Het betreft vooral zaden die we verkregen 

door ruil met andere botanische tuinen. Een groot deel van de zaden was bedoeld voor de 

uitbouw van de zaadbank, de rest werd uitgezaaid.  

 

Planning 

 

We updaten de collecties in de publiekskassen en voorzien de planten van een nieuw etiket. 

De aangepaste lijst plaatsen we op de PlantSearch website van Botanic Gardens Conservation 

International (BGCI) en op de PLANTCOL-website. De collecties van de publiekskassen 

krijgen een nieuw etiket. 

 

We vullen de gespecialiseerde collecties verder aan met wild materiaal of materiaal van 

gekende herkomst. Via uitwisseling met andere botanische tuinen verkrijgen we vooral 

soorten die belangrijk zijn voor didactische doeleinden.  

 

2.1.1.1. Binnencollecties 

De collectiekassen bieden plaats aan bijzondere plantengroepen. We focussen vooral op 

volgende collecties: Peperomia, Begonia, Sansevieria, Rhipsalis, Cyperaceae, Bromeliaceae, 

Kalanchoe, Orchidaceae en Amorphophallus. 

 

In 2014 verpotten we volgende collecties: Acanthaceae, Amorphophallus, Begonia (deel), 

Haworthia, Orchidaceae (Dendrobium en Cattleya), Peperomia (deel), Kalanchoe, 

Pelargonium (deel), Rhipsalis, Sansevieria, varens (serre 10 en 13), Zingiberaceae, deel 

collectie serre 13.  

We richtten de koude varenkas en de tropische varenkas opnieuw in. Alle planten in de 

tropische varenkas kregen een nieuw etiket. Vanaf juli 2014 stelden we deze kas open voor 

het publiek. 

 

Het verpotten en verjongen helpt om zuivere en krachtig groeiende collecties te behouden. In 

de tropische varenkas gebruikten we biologische bestrijding (Cryptolaemus) om 

pestorganismen te bestrijden.  

Een gespecialiseerde firma zorgde voor het aanwitten van de serres. Voor een aantal 

gevoelige teelten (orchideeën) werd een extra (zwarte) laag voorzien.  
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Planning 

 

De accessiestrategie wordt ondersteund door een permanent geactualiseerde lijst van 

desiderata, die momenteel meer dan 3000 soorten telt, en waarin ook een rang 1 van prioriteit 

aanwezig is met 450 soorten.   

We versterken volgende collecties: Amorphophallus, Begonia, Peperomia, Rhipsalis, 

Kalanchoe, Sansevieria, basale bloemplanten, Bromeliaceae en Orchidaceae. We geven de 

voorkeur aan plantmateriaal van gekende (wild)herkomst. We streven naar een 100% 

etikettering van de aanwezige planten. 

 

We vernieuwen de epifytenboom met orchideeën en plaatsen nieuwe etiketten in alle 

publiekskassen.  

Door de natuurlijke groeiomstandigheden van de verschillende planten zoveel mogelijk te 

benaderen, proberen we gezonde planten te kweken. Hiervoor gebruiken we een optimale 

combinatie van voeding, klimaatregeling en ziektebestrijding.  

 

2.1.1.2. Buitencollecties 

 

We werken vooral aan de opbouw van de collecties Cyperaceae, Hydrangeaceae, Epimedium, 

Thalictrum en basale bloemplanten. De nadruk ligt op het verzamelen van planten met een 

gekende (wild)herkomst. We vulden de verschillende afdelingen verder aan met kruiden en 

struiken uit de kwekerij.  

 

Planning 

 

Een deel van de orangerieplanten worden in het voorjaar verpot. Hiervoor schaffen we nieuwe 

kuipen aan die esthetisch aanvaardbaar zijn.  We geven de planten wekelijks bijbemesting om 

een goede ontwikkeling en bloei te garanderen. 

 

De systematische afdeling Monocotylen wordt geleidelijk omgevormd overeenkomstig 

APGIII. We vullen de rotstuin verder aan met steun van de Vlaamse Rotsplanten Vereniging. 

We kweken bijkomende planten om de systematiek eudicotylen verder aan te vullen.  

 

In de buitentuin gebruiken we overeenkomstig het pesticidenbesluit geen pesticiden, tenzij de 

bij afwijking toegestane behandelingen. Onkruid wordt mechanisch verwijderd. Tussen de 

planten brengen we voor zover mogelijk bladmateriaal of schors aan. De Plantsoendienst van 

de stad Gent levert hiervoor geregeld en op aanvraag materiaal.  
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2.1.2. Herbarium GENT als museaal werkinstrument 

 

De collecties van het internationaal erkende herbarium GENT 

(CITES BE 118 A) worden intensief betrokken bij het 

lopende wetenschappelijk onderzoek, zowel door de 

botanische onderzoeksgroepen van de UGent als door andere 

binnenlandse en buitenlandse onderzoekers.  

 

Om het potentieel van het herbarium beter te kunnen benutten dient de informatie bij de 

specimens (verspreidingsdata, fenologische gegevens, vernaculaire namen, etc.) 

geïnventariseerd en gedigitaliseerd te worden. Een vrijwilliger zorgt voor deze inventarisatie.  

Voorlopig wordt de curatoriële verantwoordelijkheid voor het deel Landplanten (Mossen & 

Vaatplanten) waargenomen door een doctor-assistent van de Onderzoeksgroep Zaadplanten.  

 

De specimens worden gebruikt voor zeer diverse doeleinden, zoals identificatie, bijdrage aan 

Flora’s en het samenstellen van een monografie van een bepaalde plantengroep. De curator 

zaadplanten van het herbarium zamelde 75 stalen van herbariumspecimens in voor de 

extractie van DNA op vraag van Prof. Dr. Anna K. Monfils, directeur van het Central 

Michigan University Herbarium. Deze stalen betroffen soorten van de genera Actinoscirpus, 

Bolboschoenus, Fuirena, Schoenoplectiella en Schoenoplectus en zullen gebruikt worden 

voor een fylogenetische studie. 

 

Het herbarium is ondergebracht in de kelder van het Ledeganckcomplex en is zeer kwetsbaar 

in geval van brand of bij lekken van de verwarmingsleidingen die het lokaal doorkruisen. Het 

calamiteitenplan van het Ledeganckcomplex moet hier de nodige aandacht aan besteden. De 

Franse wetgeving laat om die reden geen herbaria toe in kelderruimtes. 

 

Tijdens het voorbije jaar realiseerden we in samenwerking met het Agentschap Plantentuin 

Meise de eerste fase van het erfgoedproject ‘Linden, cross-mediaal figuur uit de negentiende 

eeuw’. De integrale deelcollectie Linden uit ons herbarium werd geïnventariseerd en 

gedigitaliseerd (2038 specimens). De metadata bij de herbariumspecimens werden kritisch 

geëvalueerd en vervolledigd door uitwisseling met internationale herbaria (JSTOR). In het 

Agentschap Plantentuin Meise werden 2285 specimens geïnventariseerd. Het beeldmateriaal 

wordt ontsloten via JSTOR en het virtuele herbarium enerzijds (professioneel publiek) en via 

Europeana anderzijds (breed publiek). Voor de duurzame bewaring van de digitale informatie 

werden de standaarden van de Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox (CEST) gevolgd. De 

projectwerkgroep stelde voor om de tweede fase van het project te verschuiven naar 2016-

2017. 

 

We organiseerden met de partners van het GUM de tentoonstelling ‘Het wonderkabinet’ in 

Het Pand te Gent (15/7-27/7/2014). Verschillende stukken uit de carpotheek werden daar 

getoond, alsook een eind negentiende eeuwse herbariumplaat met gedroogde alpenbloemen. 

Deze laatste werd naar aanleiding van de tentoonstelling volledig gerestaureerd. 

 

De seminotheek vormt een bijzonder onderdeel van het herbarium. Elk jaar vullen we de 

zadencollectie verder aan met nieuwe soorten, afkomstig van uitwisseling met andere 

plantentuinen wereldwijd. We bewaren deze zaden droog en donker bij kamertemperatuur.  

 



Plantentuin Jaarverslag 2014 & Beleidsplan 2015 

22 

De Index Seminum van 2014 bevat 96 in de plantentuin geoogste zaden. De soorten worden 

met zorg geselecteerd, en zijn meestal van gekende herkomst. Vrijwilligers helpen bij het 

reinigen en verpakken van de zaden. We bewaren de zaden daarna droog en donker bij 5°C. 

De zaden worden maximaal 2 jaar bewaard onder deze omstandigheden. De afgelopen jaren 

testten we de kiemkracht van een aantal van de door ons aangeboden zaden (zie 1.2.1. Eigen 

onderzoek). 

 

De Index Seminum is raadpleegbaar via de website van de plantentuin. De Index Seminum is 

enkel bedoeld voor uitwisseling met instellingen die de Conventie van Rio de Janeiro (1992) 

onderschrijven. De Plantentuin is lid van het International Plant Exchange Network (IPEN). 

Dit netwerk legt aan de deelnemende tuinen een strikte gedragscode op met betrekking tot het 

verkrijgen, onderhouden en overdragen van plantenmateriaal. In 2014 kregen we 97 

aanvragen voor het opsturen van zaadmonsters. Gemiddeld werden 8 verschillende soorten 

aangevraagd.  

 

Planning 

 

Een team van vrijwilligers zorgt voor het monteren van specimens. Een vrijwilliger werkt aan 

het invoeren van collectiegegevens, het inlassen van nieuwe specimens en het herkennen en 

uithalen van typespecimens. We inventariseren eveneens de collectie Brendel-bloemmodellen 

en botanische platen. 

 

De tweede fase van het project ‘Linden, cross-mediaal figuur in de negentiende eeuw’ heeft 

tot doel om de waarde en kwetsbaarheid van herbaria onder de aandacht van het publiek te 

brengen. Hierbij plannen we een duo-tentoonstelling in het Agentschap Plantentuin Meise en 

in de Plantentuin Universiteit Gent. Het komende jaar worden deze tentoonstelling en de 

bijhorende aanvraag voorbereid. 

We streven naar de officiële aanstelling van een curator Landplanten, samen met een curator 

Fungi en een curator Wieren. 

 

De Index Seminum is online raadpleegbaar. We verwerken enkel bestellingen van erkende 

tuinen die de afspraken van IPEN onderschrijven. 

We oogsten voor de Index Seminum vooral zaden van planten met gekende wildherkomst. 

Tijdens het komende jaar bieden we zaadstalen van 96 soorten aan. Naast de naam en het 

IPEN-nummer vermeldt de Index Seminum ook alle relevante herkomstgegevens. We hebben 

een afzonderlijk aanbod voor de Vrienden van de Plantentuin.  

 

We breiden de seminotheek verder uit met zaden uit ontbrekende families en genera. We 

kiezen orthodoxe zaden met laag oliegehalte, omdat de kiemkracht van deze zaden bij de 

geldende omstandigheden slechts langzaam daalt. 
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2.2. Plantentuin in een internationale context 

 

De Conventie van Biologische Diversiteit (CBD) plaatste de 

bewaring en het duurzaam gebruik van biologische bronnen 

hoog op de internationale agenda. Wereldwijd leveren 

botanische tuinen een belangrijke bijdrage bij het realiseren 

van de nationale en internationale doelstellingen. 

 

De Global Strategy for Plant Conservation werd door de de 

internationale organisatie Botanic Gardens Conservation 

International ontwikkeld voor de bewaring van de 

plantendiversiteit. De Global Strategy bevat zestien concrete doelen (targets), gegroepeerd in 

een aantal thema’s. De huidige doelstellingen gelden voor de periode 2011-2020 (zie tabel 

4.8). De Plantentuin is lid van nationale (VBTA) en internationale (BGCI) organisaties en 

levert een actieve bijdrage voor een aantal doelstellingen met betrekking tot het begrijpen, 

documenteren en bewaren van plantenbiodiversiteit (target 1, 2 en 8). De Plantentuin  is 

eveneens actief met betrekking tot het onderwijs en de bewustmaking van het publiek (target 

14).  

 

In samenwerking met Botanic Gardens Conservation International wordt een studie 

uitgevoerd waarbij genetische diversiteit vergeleken wordt tussen wilde populaties en ex situ 

populaties van de genera Hydrangea, Magnolia en van enkele genera van de familie 

Cactaceae. Deze studie zal een bijdrage leveren aan het opstellen van een protocol voor een 

beter genetisch management van ex situ collecties. Dit onderzoek sluit direct aan bij de 

doelstellingen 2 en 8 van de Global Strategy for Plant Conservation (zie ook tabel 4.6.).  

 

Botanic Gardens Conservation International werkt samen met de Millenium Seed Bank 

Partnership aan het project “Global Seed Conservation Challenge”. Dit project heeft tot doel 

om botanische tuinen te helpen bij het verzamelen en bewaren van bedreigde soorten (target 

8). Onze plantentuin nam deel aan de bevraging binnen dit project. 

 

Tijdens de Gentse Feesten werd een reeks lezingen georganiseerd in de rand van de 

tentoonstelling ‘Wonderkabinet’. Twee medewerkers van de Onderzoeksgroep Zaadplanten 

brachten verslag van recente wetenschappelijke expedities waarbij collecties werden 

ingezameld voor de Plantentuin en het Herbarium. Op donderdag 24 juli 2014 kwam gaf Dr. 

Isabel Larridon: de lezing ‘Hedendaagse Gentse plantenjagers’ en op zondag 28 juli 2014 gaf 

Kenneth Bauters de lezing 'Op Plantenjacht!' (target 14). 

 

Van 1 tot 4 april 2014 vond het 3rd Science in Botanic Gardens Congress plaats in Gran 

Canaria. Dit congres werd georganiseerd door de Jardín Botánico Viera y Clavijo in 

samenwerking met Botanic Gardens Conservation International en had als centrale thema’s: 

“Botanic gardens and taxonomy, cataloguing plant diversity”, “The role of molecular biology 

in understanding plant genetic diversity and its conservation” en “Conservation Science”. Dr. 

Isabel Larridon en doctoraatstudent Yannick De Smet woonden dit congres bij voor de 

Plantentuin en de Onderzoeksgroep Zaadplanten. De lopende cactus en Hydrangea projecten 

werden er voorgesteld (target 16). 

 

In Mexico samen met verschillende autoriteiten (SEMARNAT, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en CONANP, Comisión Nacional de Áreas Naturales 
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Protegidas) en lokale bevolkingsgroepen voor het behoud van enkele zeer zeldzame nog niet 

beschreven Hydrangea soorten (target 8 en 16) 

 

Op een studiedag van de Belgische Dendrologische Vereniging (07/09/2012) die doorging in 

de Plantentuin Meise gaf de directeur een lezing over de fylogenie en morfologie van de 

Pinaceae en Picea in het bijzonder, en stelde de deskundige plantenidentificatie zijn 

determinatiesleutel voor het geslacht Picea (+/- 35 soorten) voor (target 1, 14 en 16). 

De deskundige plantendeterminatie determineerde levende collecties in verscheidene arboreta 

en botanische tuinen in binnen- en buitenland (target 1 en target 16). 

 

Bij de expedities in het kader van internationale onderzoeksprojecten door de 

onderzoeksgroep Zaadplanten (Vakgroep Biologie) en voor de uitwisseling van plantmateriaal 

met andere botanische instellingen houden we rekening met de huidige wetgeving inzake 

Access and Benefit Sharing. In september 2014 organiseerde de Vereniging van Botanische 

Tuinen en Arboreta (VBTA) een vergadering rond dit thema. Sprekers van het Focal Point 

Belgium brachten verslag uit van de impact van de Nagayoa akkoorden met betrekking tot de 

uitwisseling van botanisch materiaal (target 11 en 16). 

 

In het kader van het lopende Peperomia-, Hydrangea-, Magnolia- en cactusonderzoek 

bezocht Dr. Marie-Stéphanie Samain (INECOL, Mexico) en vrijwillig medewerker de 

Plantentuin in maart-april en september 2014 voor het bespreken en afwerken van 

wetenschappelijke publicaties (target 1 en 16). 

Rondro Ramananjanahary, een medewerkster van Missouri Botanical Garden, Madagascar 

bezocht het Herbarium met steun van het Belgian National Focal Point to the Global 

Taxonomy Initiative, een programma van de Belgian Development Cooperation. Ze 

bestudeerde herbariumspecimens van de Cyperaceae genera Costularia en Eleocharis uit 

Madagascar en Afrika van de herbaria GENT, BR, G en P onder begeleiding van Dr. Isabel 

Larridon als onderdeel van een initiatief rond capacity building (target 15). 

 

Planning 

 

In het kader van de uitvoering van de Global Strategy for Plant Conservation en de 

Convention on Biological Diversity werkt de Plantentuin verder aan het online brengen van 

de levende collecties. De inventaris wordt op regelmatige basis geactualiseerd en opgeladen 

op de site van de Botanic Gardens Conservation International (PlantSearch). De gegevens 

voor de opmaak van de Rode Lijst van het genus Hydrangea sl. worden verder verzameld. 

(target 1en 2). 

 

De Plantentuin voorziet in de verdere uitbouw van volgende wetenschappelijke collecties: 

Peperomia, Basale Bloemplanten, Cactaceae, Cyperaceae, Hydrangeaceae, Begonia, 

Sansevieria, Rhipsalis, Kalanchoe, Thalictrum, Asparagus, Melanthiaceae en kruidachtige 

Berberidaceae (target 8). We blijven waakzaam voor wat betreft invasieve plantensoorten en 

gebruiken de European Code of Conduct als leidraad bij het beleid (target 10). 

 

We nemen deel aan volgende internationale congressen: 

-  symposium ‘Botanic Gardens in a Changing World’ (Botanische Tuin Leiden, 17-

18/4/2015)  

-  9
th

 education congress (Missouri Botanical Garden, St. Louis, 26/4-1/5/2015) 

- Eurogard VII, The Seventh European Botanic Gardens Congress (National History Museum, 

Paris, 6-10/7/2015). 
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2.3. Technische aspecten 

 

2.3.1. Kantoren, ontvangst- en technische ruimten 

 

Naast de eigenlijke collectieruimte (serres, tuin) beschikt de plantentuin ook over een 

tentoonstellingsruimte, een vergaderzaal, een kleine bibliotheek, een herbarium en een 

(bewaar-)zaadkamer. Verder zijn er nog de technische ruimtes, laboratoria en kantoren.  

 

In de kelder onder de burelen van de Plantentuin werd een wateropslagtank geplaatst voor de 

opvang van het hemelwater afkomstig van de daken van het Ledeganckcomplex. Door deze 

werken waren de burelen het afgelopen jaar buiten gebruik.  

 

Voor het herbarium werd voorlopig nog geen ruimer en veiliger onderkomen gevonden. Dit is 

een aandachtspunt bij de vorming van het nieuwe universitaire museum. In de kelder onder de 

Victoriagalerij werden de asbestcementplaten verwijderd en vervangen door niet 

asbesthoudend materiaal.  

 

Ter ondersteuning van de workshops kochten we meubilair, binoculairs, een beamer en een 

scherm aan, alsook laboratoriummateriaal om kleine experimenten uit te voeren. De geplande 

inrichting van het lokaal werd echter nog niet uitgevoerd. 

 

Planning 

Het komende jaar plant men de renovatie van de tweede fase van de Ledegancksite. Gezien de 

te verwachten hinder zullen de burelen van de Plantentuin tijdens deze fase nog niet opnieuw 

in gebruik genomen worden. Het opgevangen regenwater van de daken zal benut worden voor 

de beregening van de planten. Het is hiervoor kwalitatief beter geschikt dan grondwater. 

 

In de kelder onder de Victoriagalerij richten we een multimedialokaal in dat geschikt is voor 

het geven van workshops aan leerlingen en studenten. De aanpalende ruimte wordt als 

groeikamer heringericht. 

 

2.3.2. Serrencomplex 

 

De klimaatregeling in de kassen wordt centraal gestuurd. 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de ingestelde waarden voor 

temperatuur en relatieve vochtigheid. Met een minimum-

maximum thermometer wordt de temperatuur in de serres 

wekelijks bijgehouden. De driewegkleppen van de verwarming 

in de collectieserres werden vervangen door tweewegkleppen. 

Tegelijk werd het sturingsprogramma vernieuwd. 

Om de temperatuur te controleren moeten we de serres vanaf februari tot oktober aanwitten. 

Regelmatig barsten ruiten in het kasdek. Door de thermische uitzetting en inkrimping van de 

constructie kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. In november 2014 werd het kasdek 

gecontroleerd en werden gebroken ruiten vervangen. De technische ingrepen aan de 

constructie worden uitgevoerd in opdracht van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer 

(DGFB). 

 

De verneveling in de kassen blijft voor problemen zorgen. Er wordt uitgekeken om aan dit 

probleem een duurzame oplossing te bieden. De verluchting wordt geregeld via automatische 

luchtramen in het kasdek.  
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Voor de jaarlijkse snoeiwerken in de publiekskassen huurden we eind oktober een 

hoogwerker. Voor een betere spreiding van de werkzaamheden en een betere hergroei plannen 

we in de toekomst twee snoeimomenten: één in het voorjaar en één in het najaar. 

De centrale vijver werd in september gereinigd.  

 

In de collectieserres wordt beperkt chemische gewasbescherming toegepast. Tabel 4.9 toont 

een overzicht van de in 2014 ingezette middelen. In de tropische varenkas brachten we tevens 

Cryptolaemus larven in ter bestrijding van de aanwezige dop- en wolluizen. 

 

In de publiekskassen passen we biologische bestrijding toe. De werking hangt af van het 

beschikbare licht, de temperatuur, de aanwezigheid van schadelijke insecten en de ingezette 

hoeveelheid antagonisten. Tabel 4.10 vat de genomen acties samen. 

Gedurende het hele seizoen plaatsten we om de 14 dagen galmuggen (Aphidoletes 

aphidimyza) en sluipwespen (Aphidius colemani) in het moeras van de Victoriakas. Op die 

manier konden we de aantasting door bladluizen onder controle houden.  

 

In de epifytenboom in de Victoriakas en onder het bordes in de tropische kas zitten twee 

soorten fluitkikkertjes. Eén soort was overdag actief tot eind september, de andere soort was 

in ieder geval tot eind oktober ’s nachts nog zeer actief.  

 

Voor de bestrijding van kakkerlakken werd vanaf 15 augustus 2014 wekelijks 

kakkerlakkengel (Goliath) aangebracht in de serres. De populatiedruk in de collectiekassen 

daalde en vooral kleine exemplaren worden nog gesignaleerd.  

De totale kostprijs van de biologische bestrijding bedroeg het afgelopen jaar 2184,48 euro. 

 

Planning 

 

Voor een goede werking van de luchtramen moeten de bewegende delen jaarlijks nagezien 

en gesmeerd worden. De luchtramen in serre 8 dienen gedeeltelijk vervangen te worden. In 

2015 hebben we een controle van de rubberen afdichtingen gevraagd, alsook het verwijderen 

van onkruid op het kasdek.  

 

Door het gebruik van extra regenwater afkomstig van de dakoppervlakte van het 

gebouwencomplex hopen we het verbruik van grondwater terug te dringen. Hierdoor zouden 

er ook minder kalkvlekken op de bladeren mogen verschijnen. 

 

In de publiekskassen gebruiken we geïntegreerde gewasbescherming, waarbij we zoveel 

mogelijk biologische bestrijding combineren met gerichte inzet van chemische middelen.  

We beperken het voorkomen van ziekten en plagen in de collectieserres door een goede 

klimaatregeling en een nauwkeurige hygiëne, waarbij we de ruimte tussen de planten en de 

paden vrijhouden van gevallen blad. In serre 10 (tropische varencollectie) en serre 12 (Basale 

bloemplanten) proberen we een populatie Cryptolaemus in stand te houden. De collecties zijn 

hier gedeeltelijk uitgeplant in volle grond en chemische middelen leveren niet altijd het 

gewenste resultaat.  

 

We monitoren de temperaturen in de verschillende serres. We hopen dat de vernieuwingen 

aan de verwarmingsinstallatie (warmte-kracht koppeling, zuinige ketels, nieuwe kleppen in de 

serres) een stabiel kasklimaat zullen garanderen. Problemen signaleren we zo snel mogelijk 

naar de dienst Gebouwen en Facilitair Beheer.  
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2.3.3. Buitencollecties 

 

In de lente werd de grote vijver voorzien van een nieuwe 

bekleding. We verwijderden de oeverbeplanting en zorgden 

voor het vrijwaren van de wortelzone van de moerascypres. 

We hielden een staal van het vijverwater over in twee 

containers. De containers werden tijdens de werkzaamheden 

belucht zodat er voldoende zuurstof in het water bleef. Bij het 

vullen van de vijver diende dit water als biologisch 

entmateriaal. Op deze manier hoopten we om het biologische 

evenwicht snel te kunnen herstellen. Gedurende de zomermaanden konden we geen 

overdreven algenbloei vaststellen. 

 

Bij de heraanleg voorzagen we 15 kuipen voor waterplanten. De kuipen werden op 

verschillende diepte geplaatst, overeenkomstig de normale groeiomstandigheden van de soort. 

Rond de vijver legden we twee nieuwe paden aan, zodat de bezoekers tot bij de vijverrand 

kunnen komen.  

 

In de groententuin kregen de perken in het najaar een boordsteen, waardoor het maaien van de 

graspaden vlotter kan gebeuren. Om het pesticidengebruik te reduceren, legden we de overige 

paden in de groetetuin aan met ijzerslakken en zaaiden we enkele paden in het arboretum in 

met gras.  Verharde paden onderhouden we met behulp van de bosmaaier. We dienden een 

afwijkingsaanvraag in voor de chemische behandeling van Equisetum op de rotstuin en in de 

systematische collectie eu-dicotylen. 

 

We namen deel aan het waarschuwingsnetwerk voor boomkwekerijgewassen en plaatsen 

vallen voor verschillende pestorganismen. We konden dit jaar geen grote vlucht van 

Jeneverbesmineermot vaststellen. De aangetaste cypressen herstellen zich geleidelijk aan.  

 

Op basis van plantenafval en houtsnippers wordt goede compost gemaakt. Hiervoor komt de 

Plantsoendienst van de stad Gent gratis hout verhakselen. Daarnaast krijgen we regelmatig 

gehakseld materiaal van de Plantsoendienst voor het mulchen van de perken in de afdeling 

Systematiek Eudicotylen.  

 

Tabel 2.3.3.  Aangekochte toestellen en klein materiaal 2014 

 
Nummer Voorwerp Afgeleverd door Kostprijs 

HBUG 238 Alu lans met gietbroes Imschoot 37,34 

HBUG 239 Regenmeter groot Imschoot 8,71 

HBUG 240 2 voegenkrabbers Imschoot 23,89 

HBUG 241 2 combi-tuinhakjes Imschoot 12,78 

HBUG 242 2 dunscharen Okatsune Imschoot 28,53 

HBUG 243 2 groentehakken Imschoot 45,67 

HBUG 244 Allesknipper deClercq 5,97 

HBUG 245 3 tuinhakken Imschoot 87,45 

HBUG 246 Schoffel Imschoot 28,20 

HBUG 247 3 groetenhakken Imschoot 68,50 

HBUG 248 3 schoppen met steel Imschoot 73,51 

HBUG 249 Alu lans met gietbroes Imschoot 37,34 

HBUG 250 Felco snoeischaar + houder Imschoot 72,33 

HBUG 251 Zaagblad Zubat 270 Imschoot 33,56 

HBUG 252 Verplantschopje + groentehakje SupraBazar 29,65 
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HBUG 253 10 soepele kuipemmers Aldi 69,90 

HBUG 254 Waterpomptang Deschacht 27,16 

HBUG 255 Jerrykan 10 l + kraan Devolder, Ruiselede 14,10 

HBUG 256 Schaar 220 mm Devolder, Ruiselede 11,92 

HBUG 257 Trechter 16 cm Devolder, Ruiselede 2,18 

 

Planning 

 

We werken de spletentuin achter de rotstuin verder af en voorzien deze van planten (met 

behulp van de Vlaamse Rotsplantenvereniging). We werken de vijverrand verder af met 

passende beplanting en leggen het aanpalende gazon opnieuw aan. 

 

We gebruiken enkel herbiciden binnen de toegestane afwijking van het pesticidenbesluit. We 

nemen deel aan het waarschuwingsnetwerk boomkwekerijgewassen van het Proefcentrum 

voor Sierteelt en plaatsen vallen voor verschillende schadelijke organismen.  
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Deel 3. De Plantentuin: een team van tuiniers, partners en vrijwilligers 

3.1. Wie zijn we? 

 

De dagelijkse leiding van de Plantentuin berust bij de directeur en de hortulana. De directeur 

draagt de eindverantwoordelijkheid en vormt een belangrijke schakel naar onderwijs en 

onderzoek. De hortulana coördineert de technisch-administratieve aspecten. Dagelijks overleg 

tussen beiden garandeert een vlotte werking van de tuin. 

 

De Stichting Arboretum Wespelaar financiert 75% van het loon van de deskundige 

plantenidentificatie (zie 3.2. Partners en steun). Deze persoon is voor de overige 25% vast in 

dienst bij de Universiteit Gent.   

 

De Fondation Franklinia financiert 1 laborant in het kader van het onderzoeksproject 

PLAN(E)T, met als doelstelling het opstellen van een protocol voor genetisch management 

van ex situ collecties bruikbaar voor conservatie en restauratie.  

 

De universiteit voorziet in 5,5 vaste betrekkingen (2,5 gefinancierd door de Faculteit 

Wetenschappen, 3 door de Centrale Diensten). De halftijdse medewerker die in juli 2013 

ontslag nam werd op 1 april 2014 vervangen. De faculteit Wetenschappen sponsort gedurende 

1 jaar gedeeltelijk de tewerkstelling van een hulptuinier.  

Twee personen worden gedetacheerd vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen (samen 1 voltijdse 

arbeidskracht). Tabel 4.5 biedt een volledig overzicht van de taken van alle personeelsleden. 

 

Van 1 oktober 2013 tot 30 september 2014 was een praktijkassistent (30%) werkzaam in de 

Plantentuin. Hij begeleidde verschillende stagiairs van de Arteveldehogeschool en 

ontwikkelde didactisch materiaal ter ondersteuning van de gidsenwerking van de tuin. Vanaf 

1 oktober 2014 werd in samenwerking met het Museum van de Geschiedenis van de 

Wetenschappen en met het Museum voor Dierkunde een praktijkassistent (30%) aangeworven 

voor de ontwikkeling van een opleidingstraject voor toekomstige museumgidsen. 

 

De dagelijkse werking en technische organisatie van de tuin bespreken we op een wekelijkse 

stafvergadering.  Gedurende de winterperiode organiseren we 8 vormingsmomenten voor de 

tuiniers en geïnteresseerde vrijwilligers. Daar komen naast technische aspecten ook 

onderzoeksprojecten en beeldverslagen van voorbije bezoeken aan bod. In 2014 werden 

volgende onderwerpen behandeld: “The herbarium collection of Jean Linden at the Ghent 

University: a hidden treasure”   (Hilde Van Crombrugge), “Dit was 2013. Botanische 

expedities in Costa Rica, Chile, Mexico en Peru.” (Marie-Stéphanie Samain), “Toelichting bij 

het beleidsplan 2014” (Chantal Dugardin), “Waarom zijn plantencelwanden belangrijk?” 

(Olivier Leroux), “Bemesting van potplanten + bezoek tuinbouwschool Melle” (Jan Wellens),  

“Een toekomst voor cactussen?” (Isabel Larridon), “Waarschuwingsnetwerk 

boomkwekerijgewassen + bezoek Proefcentrum voor Sierteelt (serres)” (Liesbeth Van 

Remoortere - Kathy Van Belleghem), “Fytolicentie en erkende gewasbeschermingsmiddelen” 

(Ir. Frans Goossens). 

 

De tuiniers krijgen regelmatig de kans om zich bij te scholen tijdens een praktijkgerichte 

opleiding. In 2014 werden in samenwerking met de afdeling loopbaan, begeleiding en 

vorming en met de afdeling interne dienst voor preventie en bescherming op het werk twee 

opleidingen georganiseerd. Eén nieuwe medewerker nam deel aan de opleiding hoogwerker 

en twee nieuwe medewerkers werden opgeleid om met de wiellader te werken. Het behaalde 

attest blijft gedurende vijf jaren geldig. Alle tuiniers kregen een fytolicentie P2.  
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De deskundige plantenidentificatie zamelde materiaal in in volgende tuinen en collecties: 

Arboretum Bokrijk (BE), Arboretum Trompenburg (NL), Arboretum Wespelaar (BE), 

Pinetum Anthoine (BE), Crûg Farm (UK), Hillier Gardens (UK), Kew Gardens en Wakehurst 

Palace (UK), Royal Gardens Edinburgh en Dawyck Botanical Garden (UK), Tregrehan 

Garden (UK).  

 

Planning 

 

Gedurende het academiejaar 2014-2015 staat een botanisch geschoolde educatieve 

medewerker (praktijkassistent 30%) in voor de uitwerking van een vormingstraject voor 

gidsen. De opdracht is gemeenschappelijk voor het Museum van Dierkunde, het Museum van 

de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Plantentuin.  

 

De mecenas zorgt in 2015 voor de co-financiering van de deskundige plantenidentificatie. De 

deskundige zorgt voor het determineren en inventariseren van diverse (levende en herbarium) 

collecties, met de klemtoon op de houtige gewassen. Hij verfijnt diverse determinatiesleutels.  

 

Om de dagelijkse werking te bespreken en de algemene planning op te maken, organiseren we 

wekelijks een stafvergadering. Gedurende de winterperiode organiseren we 

vormingsmomenten voor het personeel en de vrijwilligers. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van het programma. 

 

Tabel 3.1: Vormingsmomenten 2014-2015 

 
Datum Thema 

15/12/2014 Op zoek naar Lactifluus in Afrika 

05/01/2015 Toelichting bij het beleidsplan 2015 

12/01/2015 Expeditie Amerika 

19/01/2015 Bezoek Orchideeënkwekerij Petrens 

26/01/2015 Naar een Gents Universitair Museum 

02/02/2015 Project optimaliseren groeicondities 

09/02/2015 Nieuwe ontwikkelingen in biologische bestrijding 

16/02/2015 Botanische tuinen Parijs en Nantes 

 

In het kader van de fytolicentie volgen de personeelsleden diverse opleidingen georganiseerd 

door het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. 

Voor zover het budget het toelaat kunnen tuiniers andere collecties en/of plantentuinen 

bezoeken. 
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3.2. Partners en steun 

 

3.2.1. Vrijwiligers 

  

Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt de 

tuiniers bij het onderhoud van de tuin. Ze leveren een 

onmisbare bijdrage aan het onderhoud en de ontwikkeling van 

diverse activiteiten. 

 

Vrijwilligers komen om verschillende redenen en met diverse 

verwachtingen naar de Plantentuin. Alle vrijwilligers worden 

onthaald door de hortulana. Ze krijgen een overzicht van de 

praktische afspraken en een rondleiding in de Plantentuin. De administratieve afhandeling van 

hun aanvraag gebeurt via de faculteitsraad en de centrale dienst. Vrijwillige onbezoldigde 

medewerkers worden verzekerd en krijgen toegang tot de universitaire restaurants en 

sportaccomodatie. Ze krijgen een T-shirt en badge van de tuin. 

 

Vrijwilligers helpen onder meer bij het oogsten en verwerken van zaad, het zaaien, verspenen, 

verpotten en wieden. Bij de uitvoering van hun taken worden ze persoonlijk gecoacht door de 

verantwoordelijke tuinier. Groepjes vrijwilligers staan in voor het monteren van specimens in 

het herbarium of voor het uitvoeren van fenologische waarnemingen. Twee vrijwilligers 

leverden een grote bijdrage voor de digitalisering van de collectie Jean Linden (herbarium). 

Ze zorgden voor de inventarisatie en de aanmaak van de digitale beelden van de collectie uit 

de Plantentuin. De inzet van alle vrijwilligers is zeer waardevol en laat toe de tuin in optimale 

omstandigheden te presenteren aan het publiek. 

 

In april brachten de tuiniers samen met de vrijwilligers en gidsen van de Plantentuin een 

bezoek aan het Arboretum  Wespelaar. We werden rondgeleid door de directeur, dr. K. 

Camelbeke. Op 13 november 2014 organiseerde de Vereniging van Botanische Tuinen en 

Arboreta een verbroederingsmoment voor vrijwilligers van de verschillende tuinen. De 

vrijwilligers van het Agentschap Plantentuin Meise stelden hun werk voor en samen 

bezochten de vrijwilligers de tentoonstelling FloraMundi. 

 

De plantentuingidsen vormen een bijzondere groep vrijwilligers binnen de Plantentuin. Zij 

verzorgen de rondleidingen voor groepen. In de lente werd een nieuwe inhoudelijke opleiding 

georganiseerd. Het afgelopen jaar ondersteunde de praktijkassistent de educatieve werking 

van de Plantentuin. Hij werkte nauw samen met de plantentuingidsen voor de uitwerking van 

diverse workshops voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Tijdens de Week van 

de Wetenschap stonden gidsen in voor het begeleiden van klassen. 

De directeur organiseert elke eerste woensdag van de maand een bijzondere rondleiding waar 

gidsen extra vorming krijgen. Twee coördinatoren staan in voor de praktische aspecten van de 

gidsenwerking. De ene ontvangt de aanvragen, contacteert de betrokken gidsen en regelt het 

financiële luik en de andere zorgt voor de inhoudelijke aansturing en de organisatie van 

bijeenkomsten.
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Planning 
 

Vrijwilligers kiezen een afdeling van de tuin overeenkomstig hun vaardigheden en interesses. 

De werkgroep fenologie (6 personen) zet zijn waarnemingen voort. Vrijwilligers en 

plantentuingidsen zijn welkom tijdens de vormingsmomenten voor het personeel.  

De plantentuingidsen komen maandelijks samen voor een rondleiding onder leiding van de 

directeur. Naast deze inhoudelijke ondersteuning organiseren we samen met de collecties 

dierkunde en geschiedenis van de wetenschappen een meer didactische opleiding. Het is de 

bedoeling om de gidsen handvaten aan te reiken om nieuwe werkmethoden te gebruiken.  

Daarnaast is er maandelijks een rondleiding met informatie speciaal voor deze groep. De 

gidsen overleggen regelmatig met de praktijkassistent over het te ontwikkelen educatief 

materiaal. 

Voor het academiejaar 2013-2014 hebben zich 34 vrijwilligers ingeschreven en zijn er 19 

plantentuingidsen actief (zie tabel 4.6. en 4.7.). 

 

3.2.2. Verenigingen 

 

De Plantentuin onderhoudt goede betrekkingen met een aantal verenigingen van  

plantenliefhebbers.  

 

Tabel 3.2.2. Verenigingen 

 
Naam Voorzitter Secretaris Aantal 

leden 

De Vrienden van de Plantentuin Gent Paul Goetghebeur Ferdinand Cobbaut 511 

Drosera Dieter Blancquaert Karel Otten  40 

Orchideeën Vereniging Vlaanderen 

(regio Oost-Vlaanderen) 
Rik Neirynck Freddy Braet 75 

Vlaamse Rotsplanten Vereniging 

Kris De Raeymaeker 

(vanaf 1/2/15 Johan 

Keulemans) 

Freddy Van De 

Winckel  
122 

 

De Vrienden van de Plantentuin organiseerden op 7 september 2014 een feest in de 

Plantentuin met als thema ‘India’. Ze coördineren de gidsenwerking en verzorgen de cafetaria 

bij activiteiten in de tuin. Tijdens de Gentse Feesten, de Erfgoeddag en op de eerste zondag 

van elke maand organiseerden ze aangepaste rondleidingen. Het afgelopen jaar financierden 

ze het drukwerk van het jaarverslag en T-shirts voor de personeelsleden en vrijwilligers. 

 

De Orchidee Vereniging Vlaanderen organiseerde op 21 juni 2014 de Dag van de Orchidee 

(zie 1.3.1. Activiteiten). De Vlaamse Rotsplanten Vereniging organiseerde in samenwerking 

met de Plantentuin lezingendagen op 25 januari, 22 februari en 8 november 2014.  

 

Planning 

 

De verschillende verenigingen organiseren het komende jaar activiteiten in de Plantentuin. De 

Orchidee Vereniging Vlaanderen organiseert op 20 juni de jaarlijkse Dag van de Orchidee. 
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De Vrienden van de Plantentuin ondersteunen de werking van de tuin door het verzorgen van 

workshops en het uitbaten van de cafetaria tijdens activiteiten. Ze maken verschillende 

uitstappen en coördineren de rondleidingen in de tuin. 

De Vlaamse Rotsplanten Vereniging organiseert lezingendagen  op 31 januari en 21 februari 

2015. 

 

3.2.3. Satelliettuin 

 

De Belgische Hydrangeavereniging, Hydrangeum vzw, beheert een verzameling van ongeveer 

600 botanische soorten en cultivars van het plantengeslacht Hydrangea.  

Als satelliettuin ondersteunt zij de Plantentuin door het opkweken van Hydrangeas uit zaad.  

 

Een deel van de verzameling is aangeplant in een kijktuin van 1 000 m². Bezoekers kunnen er 

terecht met hun vragen over de teelt, de verzorging en de beschikbaarheid van Hydrangeas. 

Met Hydrangeum vzw werd een vergelijkende stekproef voor Hydrangea paniculata 

opgestart.  

Op 9 augustus organiseerde de vereniging een opendeurdag in de kijktuin waarop ze 42 

bezoekers mochten verwelkomen. Verder werden er tijdens de zomer een tuinclub en 

individuele bezoekers rondgeleid. Prof. dr. ir. M.-C. Van Labbeke bracht op 19 augustus een 

bezoek aan de kijktuin met een Japanse professor en een doctoraatstudent in verband met 

DNA-onderzoek bij Hydrangea macrophylla cultivars. 

Voor het onderhoud van de kijktuin werd een beroep gedaan op een arbeidskracht die door de 

Provincie Oost-Vlaanderen wordt gedetacheerd. In totaal werd er 6 mandagen in de kijktuin 

gewerkt voor het snoeien van de hagen en het herstellen van de paden. 

 

Planning 

 

In samenwerking met de Belgische Hydrangeavereniging wordt de collectie met botanische 

Hydrangea-soorten uitgebreid. De Hydrangea-collectie dient als basis voor wetenschappelijk 

onderzoek (zie 1.2. Onderzoek).  

 

3.2.4. Giften en Legaten 

 

De Plantentuin kan regelmatig rekenen op individuen of verenigingen die giften storten.  

De Vrienden van de Plantentuin leveren een bijdrage voor de aankoop van toestellen.  

 

Het Fonds Gabriëlle De Waele reikt jaarlijks een prijs uit voor een Nederlandstalig 

wetenschappelijk werk dat gebaseerd is op de collecties van de Plantentuin. In 2014 kwam 

geen enkel werk in aanmerking voor deze prijs. 

 

Een particuliere schenker stelde een budget ter beschikking voor het uitbreiden van de 

groentetuin. We legden een wilgentunnel aan en kochten raamopeners voor de groenteserre. 

We konden ook de tuin uitbreiden met talrijke nieuwe soorten. Met de schenking van prof. 

em. Rudi Denys kochten we een nieuw graveertoestel. 

 

Planning 

 

De prijs Gabriëlle De Waele wordt jaarlijks uitgereikt indien er een geschikte kandidaat is. 

Zoniet wordt het bedrag besteed aan de aankoop van planten ter uitbreiding van collecties.  
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3.2.5. Sponsors en mecenaat 

De Stichting Arboretum Wespelaar sponsort ook het komende jaar de aanstelling van een 

deskundige plantenidentificatie. De mecenas neemt 75% van de loonkost op zich, de 

Universiteit Gent staat zelf in voor de overige 25%. De deskundige vervolledigde het 

afgelopen jaar determinatiesleutels, verzamelde materiaal in binnen- en buitenlandse tuinen en 

maakte hoge-resolutie scans en afbeeldingen van verschillende collecties. 

De deskundige onderhield ook talrijke binnen- en buitenlandse contacten. 

 

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt twee halftijdse arbeidskrachten ter beschikking van de 

Plantentuin. Deze personen leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van de 

plantencollecties. De Plantentuin biedt aan de Provincie Oost-Vlaanderen een didactische 

meerwaarde. Naast stageplaatsen en rondleidingen wordt de infrastructuur ook gebruikt door 

klassen uit het kunstonderwijs.  

 

Het stadsbestuur van Gent steunt de werking van de tuin. De groendienst van de Stad Gent 

verhakselt het snoeihout dat daarna verder in de Plantentuin gecomposteerd wordt. De 

Plantsoendienst levert overtollige houtsnippers die we als mulchlaag aanwenden.  

 

Planning 

 

De deskundige plantenidentificatie zet het komende jaar zijn werkzaamheden verder. De 

mecenas voorziet voor 2015 een tussenkomst in de loonkost voor 75%. We kunnen ook in 

2015 rekenen op de steun van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.  

 

3.3. Veiligheidsbeleid en duurzaamheidsbeleid 

Twee personen in de Plantentuin zijn lid van de Eerste Interventie Ploeg 

(EIP), waarvan er één persoon deel uitmaakt van de kernploeg. Drie 

personen volgden eveneens de opleiding tot nijverheidshelper. De 

EHBO-dozen van de Plantentuin werden nagezien en waar nodig 

aangevuld. 

In oktober werd een jaarlijkse evacuatie-oefening gehouden, met 

bijzondere aandacht voor de informatiedoorstroming op de 

verzamelplaats.  

 

In de kelder onder de burelen van de Plantentuin werd een reservoir voor 

regenwater aangelegd. De bijkomende opslagcapaciteit bedraagt na 

aftrek van het bufferwater voor de sprinklerinstallaties nog 107 m³. Het opgevangen water 

moet dienen voor de beregening van de collecties alsook als sanitair water in het 

gebouwencomplex. 

 

De asbestcementen teelttabletten in de kelder onder de Victoriagalerij werden vervangen. In 

de serres 10 tot 13 bevinden zich nog asbestcement platen. In het pesticidenlokaal werd een 

nieuwe ventilator geplaatst, zodat de ruimte nu voldoende verlucht wordt. 

 

Er werd een legionellapreventiebeleidsplan opgemaakt door de firma AquaDomo. Om de 

kans op legionellabesmetting te voorkomen wordt in de publiekskassen enkel verneveld 

buiten de normale openingsuren. Aan de tuiniers wordt gevraagd om de verneveling uit te 

zetten in de serres waarin ze werken. De in het preventieplan voorgestelde actie om de serres 
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enkel met een masker te betreden blijkt in de praktijk niet haalbaar. Het voorstel om de 

waterleidingen in de kelder te isoleren zodat de watertemperatuur onder de kritische waarde 

voor de ontwikkeling van legionella zou blijven werd nog niet uitgevoerd.  

 

Om veilig te snoeien op moeilijk bereikbare plaatsen in de publieksserres huurden we in 

oktober gedurende 4 dagen een hoogwerker. Enkel personeelsleden die beschikken over het 

nodige attest gebruiken dit toestel. In samenwerking met de personeelsdienst en de dienst 

veiligheid werd een opleiding voor het besturen van de wielladers en hoogwerker  

georganiseerd voor nieuwe personeelsleden.  

De veiligheidsinstructiekaarten van onze tuintoestellen werden geactualiseerd en geviseerd 

door de preventie-adviseur. 

 

We ondernamen volgende acties naar aanleiding van het werkplaatsbezoek op 3 oktober 

2013: verwijderen van de kolomboormachine en de tafelcirkelzaag, beperken van de afstand 

van de slijpsteen tot de afscherming en afschermen van de aandrijfriem van het spuittoestel. 

Aan de puntafzuiging boven de zaadreiniging brachten we een lintje aan om de werking 

continu te controleren. De historische voorraad bestrijdingsmiddelen werd afgevoerd. 

 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de beschermingsmiddelen die in 2014 werden 

aangekocht. 

Tabel 3.3. Werk- en veiligheidskledij aangeschaft in 2014 

 

Middel Leverancier Prijs (euro) 

3 p handschoenen Active Grip Imschoot € 19,51 

2 broeken Rodeo D-force Bel-Confect € 53,55 

1 p schoenen Arbesko Bel-Confect € 85,10 

1 p schoenen Puma Bel-Confect € 71,17 

1 p schoenen Albatros Bel-Confect € 59,81 

1 p schoenen Arbesko Bel-Confect € 102,97 

1 broek Rodeo D-force Bel-Confect € 27,71 

10 p werkhandschoenen Aldi € 44,90 

1 doos ABEK-P3 filters VWR € 277,70 

1 hoofdbandenset halfgelaatsmasker VWR € 68,09 

1 volgelaatsmasker VWR € 12,34 

 

De tuiniers beschikken over persoonlijke beschermingskledij om behandelingen uit te voeren. 

Na de behandeling kunnen de personeelsleden douchen.  

Aan de deur van een behandelde ruimte plaatsen we een waarschuwingsbordje. Behandelde 

serres worden goed verlucht vooraleer ze opnieuw te betreden. Elke actie wordt in een register 

bijgehouden. De voorraad bestrijdingsmiddelen werd nogmaals doorgelicht. Het 

verluchtingssysteem in het pesticidenlokaal werd aangepast. Alle personeelsleden kregen een 

fytolicentie P2.  

De asbestcementplaten in de kelder van de Victoriagalerij werden vervangen door niet 

asbesthoudend materiaal.  
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De Plantentuin werkt mee aan het duurzaamheidspact van de UGent. Wat aankoop betreft 

investeren we in kwaliteitsvolle en energiezuinige toestellen. Het afgelopen jaar kochten we 

geen compost aan maar recycleerden we zelf meer dan 90 % van het tuinafval en snoeihout 

tot compost. Na de heraanleg vulden we de vijver noodgedwongen met grondwater. We 

gebruiken zoveel mogelijk regenwater als gietwater voor de planten.  

 

We schakelen PC’s en andere elektrische toestellen uit indien ze langere tijd niet gebruikt 

worden. We doven de lichten bij afwezigheid of bij voldoende omgevingslicht. Tijdens 

recepties en etentjes maken we gebruik van biologische producten en voorzien we een 

vegetarische optie. We zorgen ervoor dat ramen en deuren gesloten blijven en zetten de 

verwarming uit in lokalen waar niet permanent iemand aanwezig is. We springen zuinig om 

met papier. We beperken internationale werkreizen en maken voor onze verplaatsingen 

binnen Gent gebruik van een dienstfiets.  

 

De Plantentuin onderschrijft eveneens het anti-tabaksbeleid en het anti-alcoholbeleid van de 

Universiteit Gent. Aan de tuiniers en vrijwilligers wordt gevraagd om deze reglementering 

strikt na te leven. 

 

Planning 

 

We investeren jaarlijks in persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel. We 

updaten de voorraad bestrijdingsmiddelen en kiezen bij voorkeur voor minder schadelijke 

producten. Het bestrijdingsmiddelenlokaal wordt steeds netjes achtergelaten. We passen de 

regels  van het pesticidenbesluit toe in de publieke delen van de tuin.  

 

De nieuwe regenwateropslagtank onder de burelen van de Plantentuin werd in gebruik 

genomen. Naast een buffercapaciteit voor de brandweer wordt het overige water prioritair 

aangewend als gietwater. Verwacht wordt dat hierdoor niet alleen het verbruik van 

grondwater zal dalen, maar ook dat de kwaliteit van het beregeningswater zal toenemen.   

 

Een gespecialiseerde firma staat in voor het aanwitten en afwassen van de serres. Voor 

snoeiwerken in de hoogte gebruiken we een hoogwerker of een stelling. Indien het niet anders 

kan wordt een plukladder (drie poten) gebruikt.  

 

De acties opgenomen in het verslag van het werkplaatsbezoek van 11 december 2014 worden 

door de vakgroep uitgevoerd. We vragen een jaarlijkse controle met betrekking tot legionella 

aan. 

 

De EIP-leden volgen jaarlijks bijscholingen rond veiligheidsaspecten. Incidenten melden we 

aan de permanentiedienst. De hortulana neemt deel aan de bijeenkomsten van het kern-EIP en 

volgt eveneens de bijkomende opleidingen als hulpverlener. Na de verhuis uit de tweede fase 

en de ingebruikname van de hoogbouw plannen we in het voorjaar van 2015 een beperkte 

evacuatie-oefening. 

 

We handhaven de acties in het door onze dienst ondertekende duurzaamheidspact en passen 

het anti-tabaksbeleid van de Universiteit toe. Alcoholische drank is niet toegelaten in de tuin. 

Deze richtlijnen worden telkens meegedeeld aan iedereen die als stagiair of vrijwilliger 

tijdelijk het team versterkt. 
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Deel 4. Bijlagen 

Tabel 4.1. Gegevens per serre 

 

Nr. Afdeling Ingestelde temperatuur 

 [°C] 

1/04/2015      1/10/2015 

Alarm 

temp. [°C] 

Relatieve 

vochtigheid 

[%] 

    Zomer   Winter  Ingesteld 

1 Kweekserre 22 - 28 21 - 26 18 47,5% 

2 Collectie varens 20 - 23 17 - 23 13 65 % 

3 Bolgewassen, 

carnivoren 

19 - 23 16 - 21 12 20 % 

4 Gemengde 

collectie 

Begonia, varens 

22,5 – 28,5 20,5 – 26,5 16 40 % 

5 Succulenten, 

Pelargonium 

19 - 25 17 - 23 13 45 % 

  

6 Orchideeën - 

warm 

24 – 29 24 – 30 18 68,5  % 

7 Orchideeën - 

gematigd 

18 - 24 18 - 22 14 55 % 

8 Orchideeën - 

koud 

16 - 18 15 - 18 11 50% 

9 Succulenten 14 - 26 12 – 18 8 0% 

10 Tropische 

varens 

22 – 30  22 – 27 18 70 % 

 

11 Bromeliaceae, 

Rhipsalis 

21 - 29 20 – 24 16 50 % 

12 Araceae, 

Commelinaceae, 

etc. 

21 – 26 

      

20 - 24 16 60 % 

 

13 Varens, 

Gesneriaceae, 

Acanthaceae, etc 

18 - 27 16 – 22 12 55 % 
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Tabel 4.1. : Gegevens per serre (vervolg) 

 

Nr. Afdeling Ingestelde 

temperatuur 

 [°C] 

 

Alarm 

temp. [°C] 

Relatieve 

vochtigheid 

[%] 

14 Kalanchoe 17 - 22 17 – 21 

 

13 55 % 

15 Canarische 

eilanden, 

Pelargonium, 

Aeonium 

18 - 24 18 - 22 14 40 % links 

25 % rechts 

16 Palmarium 17 - 22 12 - 17 8 - 

17 Tropische kas 21,5 - 26,5 21 – 24,5 17 75 % 

18 Subtropische kas 19 - 24 13 - 18 9 60 % 

19 Victoriakas 20 - 27 20 - 25 16 70 % 

20 Peperomia 21     21 17 57,5% 

21 Hoya, Asparagus 21     21 17 62,5 % 

22 Voorlopig niet in 

gebruik door de 

Plantentuin 

21     21 17 62,5% 

23 Opkweek vaste 

planten en houtige 

planten 

15 - 20 12 - 16 5  
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Tabel 4.2. Activiteitenkalender 2014 

 
Datum Activiteit Plaats en tijd 

11/01/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers, 9 – 17 u 

29/01/2014 Beeldhouwklas 1e Bach Hogeschool Gent Publiekskassen, vanaf 9 u 

30/01/2014 Schildersklas 1e Bach Hogeschool Gent  Publiekskassen, vanaf 9 u 

01/02/2014 80 studenten voedings- en dieetkunde HOGent Publiekskassen 

22/02/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers, 9 – 17 u 

22/02/2014 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging Auditorium 3 

26/02/2014 Fotoreportage Victoriakas 

04/03/2014 Fotoreportage UGent Magazine Victoriakas 

21/03/2014 Fotoreportage Instituut Bert Carlier Gent (kappersopleiding) Victoriakas 

23/03/2014 Verteldag: Oorvonk Publiekskassen 9 u – 14 u 

05/04/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers, 9 – 17 u 

24/04/2014  40 studenten farmaceutische en biologische technieken (2
de

 jaar) 

HOGent 

Publiekskassen + tuin 

27/04/2014 Erfgoeddag – lentebeurs Palmarium 

28/04/2014 1e Bach Grafisch Ontwerp Hogeschool Gent Publiekskassen, vanaf 9 u en 

vanaf 13.30u 

29/04/2014 Farmacie – workshops + rondleidingen Publiekskassen + tuin tot 

17.30 u 

30/04/2014 Pensionering Nic Smol Palmarium 

30/04/2014 Rondleiding medewerkers en vrijwilligers Arboretum Kalmthout  Publiekskassen + tuin 

03/05/2014 Trouwfeest Vibeke Palmarium/Victoria 

03/05/2014 Fotoshoot Delphine Otte (studente fotografie) Publiekskassen  

06/05/2014 Farmacie – workshops + rondleidingen Publiekskassen + tuin tot 

17.30 u 

08/05/2014 Rondleiding 28 studenten + 2 docenten VIVES Roeselare Publiekskassen + tuin 

06/05/2014 -

09/05/2014 

Schildersatelier Studentenkonvent Palmarium 

10/05/2014 Rondleiding Vrienden van de Plantentuin -Wenen Publiekskassen + tuin 

11/05/2014 Herdenkin g overleden kindje Palmarium 

15/05/2014 Pasdag DGFB Palmarium 

17/05/2014 Boekvoorstelling ‘Het uur van de wolf’, Benn Deceuninck Palmarium 

20/05/2014 Rondleiding 20 studenten KULeuven, Kortrijk Publiekskassen + tuin 

24/05/2014 Lentefeest Palmarium 

28/05/2014 Rondleiding 12 leerlingen Nieuwenbosch Publiekskassen + tuin 

28/05/2014 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten – 50 leerlingen 

tekenlessen (7-12 j) 

Publiekskassen + tuin 

31/05/2014 Lentefeest Kristof De Vos Palmarium 

31/05/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers 

01/06/2014 Tuintjesfietstocht Natuurpunt Gent Publiekskassen + palmarium 

20/06/2014 Boekvoorstelling Danny De Waele  Victoriagalerij 

21/06/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers 

26/06/2014 Transitiebijeenkomst Palmarium 11 – 15 u 

01/07/2014 Proclamatie receptie Palmarium 16 - 18.30 u 

05/07/2014 BBQ Labo voor chemische technologie Palmarium 

21/07/2014 Vertelwandeling Kahaani Publiekskassen + tuin 11 u – 

11.45 u 

24/07/2014 Vertelwandeling Kahaani Publiekskassen + tuin 11 u – 

11.45 u 

07/09/2014 Feest Vrienden van de Plantentuin Palmarium 

12/09/2014 -

14/09/2014 

Affaires, Pop up expo Plantentuinserres door Joke Raes Publiekskassen 

20/09/2014 - 

28/09/2014 

Fototentoonstelling Het Spoor Palmarium 

27/09/2014 Vergadering Drosera Victoriagalerij 

27/09/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers 
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30/09/2014 Klas schilder- en tekenkunst Academie Oudenaarde Publiekskassen + tuin 

03/10/2014 Personeelsfeest faculteit Economie  Palmarium 

04/10/2014 Klas schilder- en tekenkunst Academie Oudenaarde Publiekskassen + tuin 

06/10/2014 Studenten landschaps- en tuinarchitectuur Publiekskassen + tuin 

07/10/2014 Studenten landschaps- en tuinarchitectuur Publiekskassen + tuin 

09/10/2014 Tekenklas 1
ste

 jaar St Lucas (30 studenten) Publiekskassen + tuin 

11/10/2014 Brunch Iris Decreus Palmarium 

16/10/2014 Receptie Gents Universitair Harmonie Orkest Victoriagalerij 

31/10/2014 Nacht van de Universitaire Musea Publiekskassen + tuin, 

Palmarium 

05/11/2014 Vergadering plantentuingidsen Victoriagalerij 

22/11/2014 Ikebana workshop Refter tuiniers 10 - 16 u 

29/11/2014 Etentje Drosera vzw Victoriagalerij 

30/11/2014 Fotoshoot Leriche Productions Publiekskassen + 

Victoriagalerij 

09/12/2014 Studenten lerarenopleiding Biologie, Thomas More Mechelen (20 

personen) 

Publiekskassen + tuin 

(voormiddag) 

10/12/2014 Studenten lerarenopleiding SO Biologie, Odisee, St-Niklaas Publiekskassen + tuin 

11/12/2014 Studenten 1
ste

 jaar voedings- en dieetkunde, Hogeschool Gent (60 

personen) 

Publiekskassen + tuin 

(voormiddag) 

12/12/2014 Receptie Zuiderhuis (De Rouck Heidi) Publiekskassen 

13/12/2014 Algemene vergadering De Vrienden van de Plantentuin Peristilium en auditorium 4 
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Tabel 4.3. Plantenuitleendienst 2014 

 
datum 

periode 

verantwoordelijke aanvrager - reden & plaats aantal 

15/03/2014 Lut Dhont Stagesymposium geneeskunde (UZ) 6 grote planten 

18/03/2014 Lien Van den heede Farmaceutische wetenschappen 6 grote planten 

18/03/2014 Jasmien Van Daele lancering Ghent University Postdoc  

Community 

10 grote planten 

29/03/2014 Baptist Matthys Infodag diergeneeskunde 12 grote planten 

21/03/2014 Liebeth Fiems Dies Natalisviering 12 grote planten 

28/03/2014 Beata De Vliegher Infodag Wetenschappen (ICC) 20 grote planten 

02/06/2014-

05/06/2014 

Siska Croubels International symposium on hormone and  

vetenary drug residu analysis 

4 grote planten 

08/09/2014- 

15/09/2014 

David Van Rooij 2nd Deep Water Circulation Congress 12 grote planten 

18/09/2014 Sarah Wambacq Faculteit Diergeneeskunde 10 grote planten 

19/09/2014 Liesbeth Fiems Opening Academiejaar Aula 10 grote planten 

23/09/2014 Wim De Clercq Emeritaat prof. dr. Haerinck (vakgroep  

Archeologie) 

6 grote planten 

23/09/2014 Stephanie Lenoir Gastcollege minister-president Bourgeois 6 grote planten 

24/09/2014 Judith Van Hoorde Student Kick-Off 6 grote planten  

en 4 kleinere 

26/09/2014 Inge Dehennin EUMAINE receptie 6 grote planten 

03/11/2014 Sarah Wambacq PROVAX, Laboratorium van Immunologie, 

 Faculteit Diergeneeskunde 

10 grote planten 

29/11/2014 Luc Debar Fondsenwervingsevent HIVontrafelen 8 grote planten 

09/12/2014 Danielle Woods Receptie Heymans Instituut 4 grote planten 
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Tabel 4.4. Abonnementen op tijdschriften 

 
Nr. Titel 

1 The Garden, Journal of the Royal Horticultural Society 

2 The Plantsman, The Royal Horticultural Society 

3 Botanic Gardens Conservation News, Magazine of Botanic Gardens Conservation International 

4 Cuttings, Botanic Gardens Conservation International – Quarterly Newsletter 

5 Roots, Botanic Gardens Conservation International Education Review 

6 Journal of the Bromeliad Society 

7 The Alpine Gardener, Bulletin of the Alpine Garden Society 

8 Succulenta 

9 The Journal of the Cyclamen Society 

10 Der Palmengarten 

11 

Arbor vitae, Bulletin van de Nederlandse Dendrologische Vereniging en de Koninklijke 

Vereniging voor Boskoopse Culturen 

12 Gärtnerisch-Botanischer Brief 

13 Nervatuur, Arboretum Kalmthout opgenomen in Tuinen van Eden 

14 VVPV, Vlaamse Vaste Plantenvereniging vzw, maandblad 

15 Sansevieria 

16 Kakteen und andere Sukkulenten 

17 Cactus and Succulent Journal US 
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Tabel 4.5. Taakomschrijving personeel  

 
Functie Naam Taakomschrijving 2014 Taakomschrijving 2015 

Directeur 
Paul 

Goetghebeur 

algemene leiding – botanische 

aspecten 
idem 2014 

Hortulana 

(statutair) 

Chantal 

Dugardin 

(90 %) 

teelttechnische en administratieve 

leiding 

(90 %) 

idem 2014 

Deskundige 

identificatie 

(75% gefinancierd 

door mecenas, 25% 

door UGent) 

Jan De Langhe  

(100 %) 

identificatie, controle en 

inventarisatie van dendrologische 

collecties (UGent en andere) 

contact Belgische Dendrologie 

 

 

(100 %) 

idem 2014 

 

Gegradueerde 

laborant 

(gefinancierd door 

de Fondation 

Franklinia) 

Pieter 

Asselman 

(100%) 

Labowerk (DNA-extractie, PCR, 

sequenering, alignering) 

(100%)  

Labowerk (DNA-extractie, PCR, 

sequenering, microsatellieten, 

alignering) 

Praktijkassistent 
Jelle De 

Schrijver 

(30 %, vanaf 1/10/2013) 

ontwikkeling educatieve 

projecten 

idem tot 30/9/2014 

Gegradueerde  

tuinier (statutair) 

Ritchy De 

Kraey 

(100 %) 

S 1 (opkweek tropische planten) 

S 3 (bolgewassen en carnivoren) 

S 4 (collectie Begonia) 

rotstuin en waterpartijen 

systematische collectie 

eudicotylen  

compostering 

(80 % vanaf 1 oktober 2014) 

idem 2014 

Gegradueerde  

tuinier (statutair) 
Herbert Evrard 

(100 %) 

S 2 (collectie varens) 

S22 (collectie Haworthia en 

Sansevieria) 

S17-18-19 (publiekstoegankelijke 

kassen) 

 

(100 %) 

idem 2014 

Gegradueerde 

tuinier (statutair) 
Ann Herman 

(75 %) 

S 1 (opkweek tropische planten) 

S 5 (collectie Pelargonium) 

S12 (collectie Peperomia) 

S 14 (collectie Kalanchoe) 

S 15 (collectie Macaronesia) 

S 20 (collectie Peperomia) 

S 21 (collectie Peperomia, Hoya 

en Asparagus) 

zaadinzameling en verwerking 

geneeskrachtige planten 

groente- en fruittuin 

(50 % vanaf 1 september 2014) 

idem 2014 
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Tabel 4.5. Taakomschrijving personeel (vervolg) 

 
Functie Naam Taakomschrijving 2014 Taakomschrijving 2015 

Gegradueerde 

tuinier (statutair) 

Jel 

D’Hollander 

(50% vanaf 1 april 2014, 100 % 

vanaf 1 oktober 2014 ter vervanging 

van Ann Herman en Ritchy De 

Kraey) 

S 10 (collectie varens) 

S 12 (varens, Araceae, Peperomia) 

S 13 (varens, Gesneriaceae, 

Acanthaceae) 

Rotstuin 

(100 % tot 31 augustus 2015, 

daarna 50%) 

Tuinier 

(statutair) 

Olivier 

Dubois 

(100 %) 

materiaalmeester 

S16 (orangerie, plantenuitleendienst) 

carnivorenmoeras 

beheer arboretum 

kleine vijver  

(100 %) 

idem 2014 

Tuinier 

(statutair) 

Stephan 

Vandewalle 

(100 %) 

S 6-7-8 (collectie orchideeën) 

S 9 (collectie succulenten) 

S 5 (collectie succulenten)  

serre 11 (collectie Bromeliaceae)  

mediterrane tuin 

(100 %) 

idem 2014 

Tuinier – ter 

beschikking 

gesteld door de 

provincie Oost-

Vlaanderen 

Marc Libert 

(50 %) 

opkweek vaste planten, bomen en 

struiken 

schaduwborder serres 

aanvulling buitencollecties en 

arboretum 

systematiek monocotylen  

(50 %) 

idem 2014 

Tuinier – ter 

beschikking 

gesteld door de 

provincie Oost-

Vlaanderen 

Stijn 

Stappaerts 

(50 %) 

collectie basale bloemplanten 

Rhododendronborders 

arboretum Europa 

opkweek houtige gewassen 

snoei houtige gewassen 

deel systematiek eu-dicotylen  

S 10 (tropische varens) 

(50 %) 

idem 2014 

Tuinier - 

contractueel ter 

beschikking 

gesteld door de 

Faculteit 

Wetenschappen 

Jeroen De 

Maeyer 

(100 % vanaf 1 augustus 2014) 

onderhoud buitencollecties  

(100 % tot 31 juli 2015) 

idem 2014 
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Tabel 4.6.Vrijwillige medewerkers 2014-2015 
 

Nr. 

 

Naam  Tijdsbesteding  Nieuwe 

medewerker 

Inzet 

1 Joost Buyse 10 % neen herbarium 

2 Beatrix Casteleyn 10 % neen 
oogsten en verwerken van zaden, 

onderhoud medicinale planten 

3 Peter Chaerle 10 % neen informaticaondersteuning WiSiWiS 

4 

Monique 

Christiaens  

 

10 % neen opkweek vaste planten (inpotten, verspenen) 

5 

Ferdinand 

Cobbaut  

 

15 % neen co-ordinatie gidsen 

6 Jean Debrucker 20 % neen fotografie collecties 

7 
Magda De 

Coninck 
10 % neen werkgroep fenologie 

8 
Antoinette De 

Meester 
10 % neen onderhoud groentetuin, medicinale planten 

9 Jean Deprez 10 % neen 
onderhoud buitencollecties, monteren 

herbariumspecimens 

10 
Annie Desmet 

 
10 % neen 

opkweek buitencollecties, administratie 

werkgroep fenologie 

11 
Werner Goesaert  

 
20 % neen 

bijzonder onderhoud buitencollecties (snoeien buxus, 

aanleg gazon), oogsten en verwerking geoogste zaden 

12 Tore Govaert 20 % neen onderhoud buitencollecties 

13 
Alain Huttert 

 
10 % neen onderhoud tropische en subtropische publieksserres 

14 Christiana Kentin 10 ja onderhoud publiekskassen 

15 Kristel Keppens 10 % neen werkgroep fenologie 

17 
Margaretha 

Muylaert 
10 % neen herbarium 

18 Hendrik Neirynck 10 % neen onderhoud orchideeëncollectie 

19 Karel Otten 30 % neen inventarisatie herbarium 

20 Charlotte Pannier 10 % ja onderhoud groentetuin 

21 Pooneh Poostchi 30 % ja onderhoud buitencollecties 

22 Willy Republieke 10 % neen onderhoud systematische collecties 

23 Martine Saerens 10 % ja onderhoud systematische collectie 

24 
Marie-Stéphanie 

Samain 
10 % neen ondersteuning project PLANET 

25 Marc Soen 10 % ja onderhoud serre 12 en 13 

26 Ingrid Taveirne 10 % neen onderhoud rotstuin 

27 
Cecile Van 

Ballaer 
10 % neen onderhoud Cyperaceae 

28 
Leopold Van 

Conkelberge 
10 % neen opkweek vaste planten 

29 
Hilde Van 

Crombrugge  
20 % neen 

project Linden, cross-mediaal figuur in de negentiende 

eeuw, herbarium 

30 Lut Van Daele 20 % neen 
onderhoud groentetuin, medicinale planten 

werkgroep fenologie 

31 
André Vanden 

Baviere 
10% neen 

project Linden, cross-mediaal figuur in de negentiende 

eeuw, herbarium 

32 Mo Van de Velde 20% neen herbarium 

33 An Van Eeckaute 10 % neen 

opkweek van groenten en vaste planten, verpotten van 

collecties onder glas 

werkgroep fenologie 

34 Linda Verkimpe 10% neen 
onderhoud rotstuin 

werkgroep fenologie 
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Tabel 4.7. Plantentuingidsen 2014-2015 

 
Nr. 

 

Naam  Thema 

1 Joost Buysse Hoe planten de wereld veranderden.  

2 Rita Carron Planten op de catwalk. 

3 Ferdinand Cobbaut Algemene Gentse Rondleiding. 

4 Magda De Coninck Beweging bij planten.  

Biodiversiteit: meer dan biologische verscheidenheid 

Blijf van mijn lijf! 

De minder bekende Darwin: focus op zijn plantenonderzoek. 

Het groene gevaar: giftigheid bij planten. 

Kampioenen onder de planten. 

Naaktzadigen: onbekend, onbemind? 

Planten als chemische fabriekjes. 

Van bloemetjes en bijtjes: bestuiving bij planten. 

Verspreiding van zaden. 

Vaste betrekkingen in de natuur. 

Zuinig met water: droogteaanpassingen bij planten. 

Biomen. 

Knoppenwandeling. 

5 Jean De Prez Naaktzadigen: onbekend, onbemind? 

Hoe planten de wereld veranderden. 

6 Harald Evrard Algemene rondleiding. 

Lentegebeuren. 

7 Kristel Keppens Biomen. 

Additieven om u te g(e)rieven. 

8 Werner Latte Winterwandeling. 

9 Hilde Mortier Bijbelse planten zien en proeven. 

Eetbare bloemen. 

Planten uit Amerika. 

10 Gerda Postelmans Algemene rondleiding. 

11 Hilde Van Crombrugge Beweging bij planten. 

Biodiversiteit: meer dan biologische verscheidenheid. 

De minder bekende Darwin: focus op zijn plantenonderzoek. 

Geneeskracht van planten : een evaluatie  

Het groene gevaar: giftigheid bij planten. 

Kampioenen onder de planten. 

Morfologie voor dummies. 

Op uw gezondheid! 

Van bloemetjes en bijtjes: bestuiving bij planten. 

Vaste betrekkingen in de natuur. 

Zuinig met water: droogteaanpassingen bij planten. 

Additieven om u te g(e)rieven. 

12 Leen Van Hoecke Knoppenwandeling. 

13 Benedicte van Lidth Algemene rondleiding. 

14 Linda Verkimpe Planten uit Amerika.  

15 Leo Audenaert Algemene rondleiding. 

16 Paula Van Den Sande Algemene rondleiding. 

17 Betty Van Oostveldt Algemene rondleiding. 

18 Els Van Damme Algemene rondleiding. 

19 Katrijn Vannerum Algemene rondleiding. 
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Tabel 4.8. Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020 

 

Target Onderwerp 
1 Creëren van een online flora van alle gekende plantensoorten. 
2 Een bepaling van de conservatiestatus van alle gekende planten op nationaal, regionaal 

en internationaal niveau. 
3 Ontwikkeling  en uitwisseling van protocollen voor bewaring van planten en duurzaam 

gebruik, gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring. 
4 Minstens 15 % van elk van de ecologische regio’s op aarde effectief geconserveerd. 
5 Bescherming van 75 % van de belangrijkste gebieden voor plantendiversiteit 

gegarandeerd. 
6 Minstens 75 % van het landbouwland beheerd met inachtneming van het behoud van de 

plantendiversiteit. 
7 Minstens 75 % van de bedreigde soorten op aarde in situ geconserveerd en minstens 20 

% opgenomen in herstelprogramma’s. 
8 75 % van de bedreigde plantensoorten in toegankelijke ex situ collecties, bij voorkeur in 

het land van herkomst, en 20 % opgenomen in beschermings- en 

herintroductieprogramma’s. 
9 Bewaring van 70 % van de genetische diversiteit van landbouwgewassen en andere 

economisch belangrijke plantensoorten en behoud van de erbij horende lokale kennis. 
10 Beheersplannen opgesteld om nieuwe biologische invasies te voorkomen. 
11 Geen wilde soorten bedreigd door internationale handel. 
12 Alle wild geoogste plantenproducten afgeleid van duurzame bronnen. 
13 Lokale kennis en gebruiken met betrekking tot plantaardige bronnen behouden of 

versterken om duurzaam gebruik, voedselzekerheid en gezondheid te ondersteunen. 
14 Opname van het belang van plantendiversiteit en de nood aan bewaring in educatieve 

programma’s (verhoging van het maatschappelijk bewustzijn). 
15 Het aantal geschoolde personen die werken in instellingen voor bewaring van planten, in 

overeenstemming met de nationale noden om de doelstellingen van de Strategie te 

bereiken. 
16 Netwerken voor activiteiten rond bewaring van planten opzetten of versterken op 

nationaal, regionaal en internationaal niveau. 
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Tabel 4.9. Toegepaste chemische gewasbescherming in 2014 

 
Datum Middel Hoeveelheid Plaats Reden 

07/01/2014 Previcur 40 l S20-21 Rhizoctonia 

17/01/2014 Previcur 40 l S20-21 Rhizoctonia 

17/01/2014 Xentari 5 l S14 anjerbladroller 

17/01/2014 Protex Oil 150 l  S17, S18, S19 wolluis, dopluis 

28/01/2014 Protex Oil 400 l S6, S7, S8, S10, S16 
wolluis, dopluis, 

schildluis 

31/01/2014 Protex Oil 150 l S17, S18, S19 
wolluis, dopluis, 

schildluis 

14/02/2014 Protex Oil 200 l S16 dopluis 

15/02/2014 Protex Oil 100 l S6, S7, S8 
wolluis, dopluis, 

schildluis 

04/03/2014 Protex Oil 250 l 
Buxus, azalea, 

fruitbomen 
 

20/03/2014 Topsin 3 l S14 witziekte 

08/04/2014 Confidor/ Vertimec 10 l S13 dopluis, mijten 

08/04/2014 Previcur 60 l S20-21 schimmel 

05/05/2014 Confidor 5 l S20 wolluis 

09/05/2014 Confidor/ Vertimec 200 l 
S1, S2, S4, S6, S7, S8, 

S11, S13, S14, S15 
wolluis, dopluis, mijten 

28/05/2014 Confidor 100 l S6, S7, S8, S10 wolluis, dopluis 

01/08/2014 Xentari 50 l S18 rupsen 

05/08/2014 Topsin 4 l S20-21 Rhizoctonia 

08/09/2014 Topsin 5 l S20-21 Rhizoctonia 

23/09/2014 Topsin 5 l S20-21 Rhizoctonia 

26/09/2014 Xentari 50 l S5, S9, S15 anjerbladroller 

02/10/2014 Confidor 200 l S5, S6, S7, S8, S9, S11 wolluis, dopluis 

07/10/2014 Confidor 100 l S13, S12, S10 
dopluis, schildluis, 

wolluis 
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Tabel 4.10. Ingezette biologische middelen 2014 

 
Tijdstip  Middel Hoeveelheid Serre Doel 

04/03/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

04/03/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

03/04/2014 Entonem 5 x 50 milj. 
S23 + 

schaduwhal 
taxuskever 

03/04/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

08/04/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

22/04/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

22/04/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

06/05/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

06/05/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

20/05/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

20/05/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

27/05/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

27/05/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

03/06/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

03/06/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

17/06/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

17/06/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

24/06/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

24/06/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

01/07/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

01/07/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

15/07/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

15/07/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

29/07/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

29/07/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

11/08/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

13/08/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

26/08/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

26/08/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 

01/09/2014 Entonem  3 x 50 milj. S23 taxuskever 

09/09/2014 Aphidend 2 x 1000 S19 bladluis 

09/09/2014 Ornaprotect 2 x 240 S19 bladluis 
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Tabel 4.11. Aangevraagde werken in 2014-2015 

De werken worden uitgevoerd onder leiding van het Technisch Bureau van de Directie 

Gebouwen en Facilitair Beheer, dat ook de kosten voor zijn rekening neemt 

(werkingsbudgetten DGFB en investeringskredieten). 

 

Aard van het werk Datum aanvraag Stand van zaken 

herstel of vernieuwing dakbedekking + 

goot stookzaal 

05/12/2008 uitgevoerd zomer 2014 

vernieuwen vijverbekleding 
DGFB uitgevoerd voorjaar  2014 

herstel glazen wand serre 20-21 
15/01/2013 uitgevoerd oktober 2014 (WA6223) 

opvoegen pad voor derde fase 
04/03/2013 uitgevoerd maart 2014 (WA6371) 

vernieuwing voedingskabel 

dompelpomp serre 23 

14/06/2013 uitgevoerd zomer 2014 

aanleg verhoogde bedden groetetuin 
03/10/2013 niet toegestaan 

herinrichting kelder als 

multimedialokaal 

03/10/2013 raming aangevraagd 

isoleren van waterleidingen in de 

kelder  

03/10/2013 raming aangevraagd 

snoeien Sophora 
10/10/2013 niet toegestaan 

afvoer van asbestcementplaten en 

metsen bak in serre 10 

05/11/2013 uitgevoerd maart 2014 

automatische bewaking 

alarmtemperatuur S20-22 

28/11/2013 raming aangevraagd 

heraanleg paden groentetuin 
12/02/2014 uitgevoerd oktober 2014 

aanwitten serres 
11/03/2014 uitgevoerd maart en mei 2014 

plaatsing zwaardere luchtafzuiging 

zaadkamer 

22/08/2014 luchtafzuiging gereinigd oktober 2014 

plaatsing spatwaterdicht stopcontact 

S10 

19/08/2014 raming aangevraagd 

afwassen serres 
01/10/2014 uitgevoerd oktober 2014 

vernieuwing elektriciteit en belichting 

kweekruimte onder Victoriagalerij 

16/10/2014 raming aangevraagd 

heraanleg 3 paden monocotylen 
27/10/2014 raming aangevraagd 

vervangen glazen panelen portaal serre 

9 + egaliseren vloer 

17/11/2014 raming aangevraagd 

aanpassen teelttabletten in serre 21 
21/11/2004 raming aangevraagd 
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Tabel 4.12. Besteding financiële middelen 2013-2014 (tot 10/12/2014) 

 
Budget  – WE6100 Bedrag in euro 

 2013 2014 

Fonds I, V+ restbudget   9729,21 12919,86 

Kassen 6805,58 19480,02 

   

Uitgaven   

   

Reiskosten en vorming   

Reiskosten en vorming 376,75 890,33 

   

Kantoorbehoeften   

Kantoorbehoeften 1625,65 1739,68 

Hardware & software 64,53 854,59 

Telefoonkosten   

Kantoormeubilair   

   

Gewasbescherming   

Gewasbeschermingsmiddelen 197,48 527,98 

Biologische bestrijding 3382,51 2184,48 

   

Planten 363,79 497,84 

   

Teelttechnische benodigdheden   

Meststoffen 238,26 168,83 

Potten - 980,25 

Substraten 1253,89 2519,44 

   

Technische benodigdheden   

Aankoop toestellen en labomateriaal 1293,87 403,00 

Klein gereedschap 831,01 1072,99 

Verbruiksproducten 1110,29 2539,85 

Tuininrichting - 918,99 

   

Toestellen (rollend materieel)   

Herstel toestellen 2060,08 1013,88 

Huur toestellen 682,44  

Brandstof 116,79 208,31 

Verzekering 162,57 162,57 

   

Boeken/tijdschriften en lidgelden 1008,75 957,48 

   

Afvalverwerking   

Afvalophaling 430,29 539,22 

   

Veiligheids- en werkkledij   

Werkkledij en beschermingsmiddelen 913,13 769,54 
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Tabel 4.12. Besteding financiële middelen 2013-2014 (tot 05/12/2014) (vervolg) 
 
 Bedrag in euro 

Uitgaven  

Was/schoonmaak 269,64 461,76 

Was   

   

Didactisch en sensibiliserend materiaal 691,22 1559,59 

Tentoonstellingen   

Conferentie/ studiedag - 290,00 

Inrichting didactische ruimte - 2780,60 

   

Project Linden, cross-mediaal figuur in de 

negentiende eeuw 
- 1925,34 

   

Inkomsten (voor aftrek overhead)   

Wetenschappelijke dienstverlening - - 

Niet-wetenschappelijke dienstverlening  5200,00 - 

Giften 15000,00 540,00 

Mecenaat (Fonds Gabrielle De Waele) 500,00 500,00 

 
 

 

 

 


