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Voorwoord 
Zeer gewaardeerde lezer,  

 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Coronajaar – hopelijk het eerste en enige. 

Voorliggend rapport bevestigt dat heel wat activiteiten van de Plantentuin desondanks zijn 

voortgezet en zelfs uitgebreid. Het virus heeft zeker een grote bres geslagen in de 

publiekswerking van de Plantentuin. Wij vormen geen uitzondering op een tendens die je 

eigenlijk wereldwijd waarneemt: mensen komen noodgedwongen veel minder samen op 

publieke plaatsen dan voorheen. Het management van de Plantentuin wist één en ander 

gelukkig te compenseren door het aanboren van digitale kanalen. Zo kwam er een korte 

reportage over de bloei van de jadebloem op de regionale televisiezender AVS en werd 

gezorgd voor de livestream van de bloei van twee reuzenaronskelken. De Vrienden van de 

Plantentuin verzorgden (en verzorgen nog) met de gidsen een digitale rondleiding door de 

tuin. De onvermoeibare Paul Goetghebeur heeft prachtige presentaties samengesteld ter 

vervanging van de maandelijkse gidseninfo’s (die zijn trouwens raadpleegbaar op de site van 

de plantentuin: 

https://www.ugent.be/we/nl/diensten/plantentuin/bezoek/virtuelerondleidingen.htm). 

 De UGent bood de Plantentuin het afgelopen jaar iets meer budgettaire ruimte, ondanks het 

gestook van de besparingsduivel.  Dit gaf ons de mogelijkheid om een inhaalbeweging te 

maken. Materiaal en machinepark werden aangevuld en vernieuwd. Corona heeft natuurlijk 

ook iets extra gekost:  een deel van de middelen ging naar de aanvulling en uitbreiding van 

persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Het project Flore de Gand rond de geschiedenis van de Gentse horticultuur en haar erfgoed 

floreert! We kregen onlangs bericht dat de derde fase van het ambiteuze project wordt 

gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. In het kader van de lopende fase zochten en vonden 

we nieuwe kanalen om het publiek te bereiken. De collega’s van het Archief en ID-Lab zetten 

hier samen met de Plantentuin de schouders onder en we stelden de voorlopige resultaten 

afgelopen september ten toon in de Krook. Alle resultaten en de interactieve kaart kunnen 

geraadpleegd worden op de projectsite (www.floredegand.be). Momenteel is een groepje 

studenten (Industrieel Ontwerpen) onder leiding van prof. Verstockt en Chantal Dugardin een 

stand aan het uitwerken om het publiek effectief te laten kennismaken met dit project.  

 

Emily Veltjen heeft haar doctoraat rond Magnolia’s uit de Caraïben afgewerkt zodat we daar 

unieke expertise in huis hebben rond de conservatie van Magnolia’s in de nieuwe wereld, wat 

ons netwerk dan weer uitbreidt. Daarnaast zetten we de eerste stappen naar een samenwerking 

en actieve bijdrage rond de conservatie van de unieke flora op het eiland Socotra. 

 

En tenslotte: in de maand oktober is het GUM geopend, wat ook een beetje een bijkomende 

opening is voor de Plantentuin. De bezoekers van de site kunnen nu immers opteren voor een 

ervaring die de twee vestigingen combineert – wat ook wijzigingen in de borden, belichting, 

en dies meer van de Plantentuin heeft meegebracht. Nu corona nog aan banden leggen, en we 

staan een stap dichter … ideale wereld.  

 

Prof. Dr. Freddy Mortier 

Intendant EAEA 

https://www.ugent.be/we/nl/diensten/plantentuin/bezoek/virtuelerondleidingen.htm
http://www.floredegand.be/
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Deel 1. De Plantentuin: een erfgoedmuseum 
Dit jaarverslag kadert binnen het beleidsplan 2019-2021. De missie, visie en doelstellingen 

die opgenomen werden in dit plan, worden hieronder herhaald. 

1.1.1. Missie 

De Plantentuin Universiteit Gent presenteert als de op één na oudste botanische tuin in 

Vlaanderen een grote verzameling van levende plantencollecties. De Plantentuin is 

toegankelijk voor het publiek en verzamelt, beheert en onderzoekt planten en plantaardig 

materiaal (zaden, vruchten, houtstalen, en objecten voor botanisch onderricht) met het oog op 

plantenconservatie. 

 

De Plantentuin UGent wil als kwaliteitstuin verzorgde, gezonde, goed onderbouwde en goed 

gedocumenteerde collecties aanbieden. Als onderdeel van de Universiteit Gent fungeert de 

Plantentuin als platform voor wetenschapscommunicatie. De tuin stelt zijn collecties open om 

het publiek bewust te maken van de plantendiversiteit onder meer door middel van goed 

opgeleide plantentuingidsen. De tuin staat in dienst van de gemeenschap en fungeert als 

draaischijf en ontmoetingsplaats voor verenigingen van planten- en tuinliefhebbers. De 

werking van de Plantentuin past in de hedendaagse praktijk en theorie van museologie. 

1.1.2. Visie 

Om de missie te realiseren hecht de Plantentuin veel belang aan de maatschappelijke, 

historische en belevingswaarde van de collecties. Een belangrijke invalshoek hierbij is de 

interactie met onderwijs en onderzoek. Daarnaast levert de Plantentuin een actieve bijdrage 

tot de Convention on Biological Diversity (CBD) door de verwezenlijking van de objectieven 

en de doelstellingen van de Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). 

1.1.3. Doelstellingen 

De verschillende deelcollecties dienen elk één of meerdere van volgende doelen.  

 

Maatschappelijke waarde 

- verzamelen en behouden van planten in een ex situ levende collectie (met inbegrip van 

rode-lijst-soorten) 

- verzamelen en bewaren van herbariumspecimens, zaden en vruchten 

- ondersteunen van botanisch onderzoek en onderwijs  

- ontsluiten van academische onderzoeksresultaten naar een breed publiek 

(wetenschapscommunicatie) 

- bewustmaking van het publiek met betrekking tot de rijkdom van het plantenrijk en de 

troeven en bedreigingen van de botanische diversiteit 

- genezen van plantblindheid bij het publiek 

- verzamelen en delen van tuinbouwtechnische en botanische kennis 

- actief deelnemen aan nationale en internationale netwerken: Vereniging Botanische 

Tuinen en Arboreta (VBTA), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), 

International Plant Exchange Network (IPEN) en the Interactive Community of 

Arboreta (ArbNet). 
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Historische waarde 

- verzamelen en behouden van horticulturele collecties, meer specifiek cultuurvariëteiten 

ontwikkeld in de Gentse regio 

- informatie verstrekken over de ontstaansgeschiedenis van de Plantentuin Universiteit 

Gent 

 

Belevingswaarde 

- toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen (jong, oud, anderstalig) 

- presenteren van een grote diversiteit van planten en plantaardig materiaal, zowel ter 

plaatse als digitaal 

- presenteren van planten in hun natuurlijke klimatologische omstandigheden 

- informeren van de bezoekers over botanische aspecten en plantaardigheden 

- organiseren van publieksactiviteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, workshops, 

lezingen e.d. 

 

Conservatiedoelstellingen voortvloeiend uit de Global Strategy for Plant Conservation 

 

- meewerken aan het creëren van een online flora van alle gekende plantensoorten 

- bijdrage leveren tot de bepaling van de conservatiestatus van alle gekende planten 

- ontwikkeling en uitwisseling van protocols voor conservatie van planten en duurzaam 

gebruik 

- bijdragen tot de conservatie van minstens 75% van de bedreigde plantensoorten in ex 

situ collecties 

- bijdragen tot het bewaren van minstens 70% van de genetische diversiteit van 

landbouwgewassen 

- meewerken aan het opstellen van beheersplannen ter voorkoming van biologische 

invasies 

- beschermen van wilde soorten tegen illegale internationale handel 

- versterken en behouden van lokale kennis rond plantaardige bronnen 

- scholing aanbieden voor personeelsleden van instellingen voor conservatie van planten 

- netwerken voor activiteiten rond conservatie van planten opzetten of versterken 
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1.2. Herkennen en verzamelen 

1.2.1. Levende collecties 

De levende collectie omvat ongeveer 10 000 taxa afkomstig uit 159 

verschillende (botanische) landen. De Plantentuin beschikt over 

een accessiebeleidsplan en een collectieplan.  

 

Jaarlijks vullen we de levende collecties verder aan. We verkiezen 

hierbij planten van gekende (wild)herkomst. Het accessiebeleid 

focust op het aanvullen van specifieke deelcollecties (onderzoek, 

onderwijs, publiek), alsook op botanische bijzonderheden (BIO= 

botanical interest only). We versterken voornamelijk volgende 

collecties: Acanthaceae, Amorphophallus, Annonaceae, Begonia, 

Bromeliaceae, Epimedium, Cyperaceae, Hydrangeaceae, 

Magnoliaceae, Orchidaceae, Peperomia, Rhipsalis, Kalanchoe, 

Sansevieria, basale bloemplanten en nuttige planten. 

 

We verwerven vooral zaden door uitwisseling met (inter)nationale botanische tuinen. In 2020 

schreven we 2489 nieuwe aanwinsten in. Er werden 162 specimens van tropische en 

bijzondere planten gezaaid, alsook 168 specimens ter aanvulling van de collecties in open 

lucht. Door het creëren van aangepaste omstandigheden proberen we het kiempercentage te 

verhogen. Hiervoor wordt voor bijzondere planten bijkomende informatie opgezocht. Het 

Agentschap Plantentuin Meise schonk ons 5 Asparagus-soorten en enkele andere interessante 

soorten ter aanvulling van de levende collectie. 

 

Het afgelopen jaar inventariseerden we de planten van volgende collecties onder glas: 

Aristolochia, Asparagus, Begonia, bolgewassen, Ceratozamia, Chlorophytum, Dyckia, 

Hechtia, Pelargonium, Zamia. In open lucht werden volgende collecties geïnventariseerd: de 

rotstuin, de systematische collectie monocotylen, de kleine vijver, de border van het 

ingangsgebouw en het arboretum. We voorzagen de planten in de Epimediumboord en in de 

rotstuin van een nieuw label. We plaatsten de gegevens op de internationale site PlantSearch. 

Momenteel zijn daar 2983 taxa uit de plantentuin beschikbaar. 

 

Het online platform PLANTCOL kon niet geüpdated worden door een personeelstekort in het 

Agentschap Plantentuin Meise. Volgende afdelingen zijn momenteel online raadpleegbaar : 

arboretum, mediterrane planten, rotstuin, systematische collectie basale bloemplanten, 

sytematische collectie monocotylen en publiekskassen (totaal 2314 taxa).  

 

De Plantentuin neemt samen met het GUM deel aan de aanvraag voor het FWO-project 

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections). Dit project beoogt het opstellen van 

een volledige inventaris van (fysieke en digitale) natuurhistorische collecties, alsook het 

introduceren van best practices op het vlak van collectiemanagement.  

Onder leiding van prof. I. De Smet (VIB, UGent Centrum voor planten systeembiologie) werd 

een GOA-project aangevraagd, waarbij de Plantentuin/GUM als partners optreden. Binnen de 

Plantentuin heeft dit onderzoek vooral tot doel de populatie-genetica te bestuderen van wilde 

verwanten van gekweekte groeten/fruit om zo conservatie te ondersteunen. 
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1.2.2. Herbarium 

 

Het herbarium bevat 280 000 specimens. Jaarlijks vullen we het herbarium aan met nieuwe 

vouchers ten gevolge van veldwerk. Zowel de botanische onderzoeksgroepen van de UGent 

als andere binnenlandse en buitenlandse onderzoekers maken gebruik van deze collecties. De 

herbariumruimte werd heringericht met compactoren, zodat de ruimte optimaal kan gebruikt 

worden.  

 

Het afgelopen jaar werd de tweede fase van het erfgoedproject ‘Flore de Gand’ uitgevoerd. 

Dit project is een samenwerking tussen de Plantentuin Universiteit Gent, het 

Universiteitsarchief en IDlab. Als externe partners nemen naast het Agentschap Plantentuin 

Meise en de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (Floraliën Gent) ook 

een aantal archiefpartners (Archief Stad Gent en Liberas), de Universiteitsbibliotheek en 

Meemoo deel.  

Het project vertelt het verhaal van de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur en het 

daarbij horende materieel en immaterieel erfgoed (zie 1.4.1.6. Erfgoedproject Flore de Gand). 

In de tweede fase van dit project werden onder meer de historische herbaria gedigitaliseerd en 

online aangeboden via www.botanicalcollections.be. 

 

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

zadencollectie verder aan met nieuwe soorten. In 2020 werden 2017 specimens toegevoegd 

aan de zaadbank. We kiezen orthodoxe zaden met laag oliegehalte, omdat de kiemkracht van 

deze zaden bij de geldende omstandigheden slechts langzaam daalt. De volledige 

zadencollectie werd geïnventariseerd in excel.  

 

De Plantentuin beschikt over bloemmodellen van Brendel en Jauch. Een groot deel van deze 

modellen werden  opgenomen in de vaste opstelling van het GUM (Gents 

Universiteitsmuseum). Het GUM opende in de zomer de deuren voor leerkrachten en in 

oktober voor het brede publiek.  

Zes modellen die de kiemstadia van de boon voorstellen werden uitgeleend aan het STAM te 

Gent voor de tentoonstelling ‘Ondergronds’. Deze bruikleen liep van 22/11/2019 tot 

22/09/2020. 

1.2.3. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o de Plantentuin beschikt over een duidelijk collectieprofiel en collectieplan. 

o de selectiecriteria voor nieuwe aanwinsten zijn goed afgebakend. 

o er bestaat een internationale samenwerking (uitwisselen van zaden en planten). 

o de accessiedatabank voor de levende collectie werd opgebouwd op basis van 

internationaal erkende standaarden. 

o jaarlijks wordt een deel van de herbariumcollecties geïnventariseerd. 

o jaarlijks wordt een deel van de inventaris van levende planten geüpdatet. 

o de Plantentuin UGent werkt samen met de nationale en internationale partners 

voor het online toegankelijk maken van de levende collecties (PLANTCOL en 

PlantSearch) en de herbariumcollecties (www.botanicalcollections.be). 

o de Plantentuin UGent is penhouder van het erfgoedproject Flore de Gand 

(samenwerking met Universiteitsarchief, ID-Lab, Universiteitsbibliotheek en 

diverse externe partners). 
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Zwaktes en bedreigingen 

o het betreft levende collecties met veel beweging die regelmatige updates 

vergen. 

o de kwaliteit van de collecties is afhankelijk van een goede determinatie.  

o er is nood aan een fulltime plantkundige om de kwaliteit van de collecties ook 

in de toekomst te garanderen. 

o er is nood aan een curator voor het beheer van het herbarium. 

 

1.2.4. Planning 

 

Jaar Periodiciteit Actie 

2021 Eenmalig Update inventaris systematische collectie eu-dicotylen 

2021 Eenmalig Update inventaris publiekskassen 

2021 Eenmalig Digitalisering herbarium Julius McLeod in het kader van Flore de 

Gand 

2021-

2022 

Periodiek Update inventaris levende collecties 

2021-

2022 

Periodiek Aanvullen labels geïnventariseerde collecties 

2021-

2022 

Periodiek Update en aanvullen PlantSearch en PLANTCOL 

2021-

2022 

Continu Accessie van nieuwe specimens via internationale zaaduitwisseling 

2021-

2022 

Continu Uitbreiding van de seminotheek met zaden van ontbrekende 

families en genera  

2021-

2022 

Continu Up to date houden inventaris seminotheek 

2021-

2022 

Continu Aanvoer en monteren van nieuwe specimens herbarium 

2021-

2022 

Continu Inventarisatie van de informatie bij de herbariumspecimens 

(verspreidingsdata, fenologische gegevens, vernaculaire namen, 

etc.) en aan het nazicht van de typespecimens van de Linden-

collectie 

2021-

2022 

Continu Inventarisering van herbariumspecimens 
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1.3. Behouden en borgen 

De Plantentuin herbergt vele bijzondere plantensoorten. Om deze allen van de nodige zorgen 

te voorzien wordt specifieke informatie over de herkomst en leefomstandigheden van de 

planten opgezocht. Deze gegevens worden samen met de ervaringen van de tuiniers tot 

teeltfiches verwerkt, die voor de medewerkers online raadpleegbaar zijn (in een google drive 

toepassing).  

 

Aan de teeltfiches werd het afgelopen jaar eveneens algemene teeltinformatie rond bemesting, 

stekken en ziekten en plagen toegevoegd. We bundelden de informatie van de afgelopen jaren 

eveneens tot een overzichtelijk naslagwerk voor tuiniers, vrijwilligers en stagiairs. Momenteel 

bestaan er teeltfiches van 66 genera uit 36 families. Bijlage 3.1 biedt een overzicht van de 

opgenomen informatie. 

1.3.1. Collecties onder glas 

 

De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) coördineert en 

beheert de technische infrastructuurwerken. 

Het afgelopen jaar werd een elektrisch bord voor de centrale sturing 

van het kasklimaat in de collectiekassen (S8-9) vernieuwd. De 

overige borden volgen in de komende zomer.  

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de ingestelde waarden voor 

temperatuur en relatieve vochtigheid. Het verwarmingssysteem in de 

succulentenkas werd vernieuwd en in de tropische kas en serre 6 

werden nieuwe luchtverhitters geplaatst. 

 

Grote temperatuurschommelingen in de serres maken het minstens 

jaarlijks ijken van de thermokoppels en de vochtvoelers 

noodzakelijk. Automatisch gestuurde luchtramen in het kasdek zorgen voor verluchting in 

bijna alle serres. In serres 20-23 worden de ramen handmatig open gezet. Aanwitten van het 

glas tijdens de zomermaanden helpt om de temperatuur in de serres te beheersen. Mede door 

de Coronacrisis liep het aanwitten het afgelopen jaar vertraging op. Hierdoor ontstond schade 

aan een aantal collecties (varens). De bewegende delen van de luchtramen worden jaarlijks 

gesmeerd.  

Het nieuwe vernevelingssysteem op hoge druk ondervond veel problemen en werd in het 

najaar van 2020 afgewerkt. Het zal in de eerste weken van 2021 in werking gesteld worden. 

 

Bij het begieten van planten maken we bij voorkeur gebruik van regenwater uit de 

opslagtanks. Indien deze voorraad niet volstaat kan manueel grondwater worden bijgepompt. 

Om een goede kwaliteit van de planten te behouden mag de geleidbaarheid niet hoger oplopen 

dan 70 μS. In juni liep de geleidbaarheid van het gietwater op tot 391 µS/cm (bij een pH > 7). 

In de herfst zakte het niveau tot 77,8 µS/cm. 

 

De snoeiwerken in de publiekskassen werden van 26 tot 30 oktober uitgevoerd met behulp 

van een spinhoogwerker. De centrale vijver werd begin december gereinigd.  

 

Het centrale gedeelte van de succulentenkas werd heringericht. Hier werd kort na het 

openstellen voor het publiek ernstige schade toegebracht aan een aantal oude planten.  

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

2020 verpotten we volgende collecties: Amorphophallus, Asparagus, bolplanten, Cactaceae 
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(deel), Chlorophytum, Cycas, Dyckia, Hechtia, Haworthia, Kalanchoe, Orchideeën (deel), 

Zamia. 

 

In de collectieserres wordt geïntegreerde gewasbescherming toegepast. Ten gevolge van de 

Corona-crisis was het niet mogelijk om een regelmatige aanvoer van biologische organismen 

te garanderen. Hierdoor werd in het voorjaar een chemische gewasbescherming uitgevoerd in 

de publiekskassen. In juli werden Rhyzobius kevers uitgezet in de Victoriakas tegen 

schildluis. Begin augustus deze actie herhaald. Tevens werd Coccophagus uitgezet ter 

bestrijding van koffiedopluis en Aphidend voor de beperking van een bladluisaantasting. De 

aantasting door thrips in de subtropische kas werd chemisch bestreden met Vertimec. 

 

Tabel 4.7 toont een overzicht van de in 2020 ingezette chemische middelen. Deze middelen 

worden tot een minimum beperkt en aangevuld met nuttige organismen. Tabel 4.8 vat de 

genomen biologische acties samen. 

 

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

soorten fluitkikkertjes. Beide soorten houden reeds een aantal jaren stand en laten overdag (in 

de tropische kas) en ’s nachts (in de Victoriakas) van zich horen. 

 

Voor de bestrijding van kakkerlakken werd om de populatiedruk te beperken systematisch 

kakkerlakkengel (Goliath) aangebracht in de serres. De totale kostprijs van de biologische 

bestrijding bedroeg het afgelopen jaar 1012,58 euro. 

1.3.2. Buitencollecties 

In de publieksdelen van de tuin mag geen chemische 

onkruidbeheersing worden toegepast. De paden worden 

regelmatig geborsteld in opdracht van de Dienst Gebouwen en 

Facilitair Beheer.  

 

In de systematische collecties zetten we een combinatie van 

middelen in om de onkruidgroei terug te dringen: mulchen, manueel 

wieden en afbranden. De doorgedreven arbeid van de voorbije jaren 

wierp in combinatie met het droge voorjaar zijn vruchten af.  

 

Door de Corona-maatregelen verkregen we slechts laat in het 

seizoen feromoonvallen. We namen deel aan het 

waarschuwingsnetwerk voor boomkwekerijgewassen en plaatsten 

feromoonvallen voor buxusmot en anjerbladroller (zie 2.4.2. 

Monitoring van ziekten en plagen). Op deze manier stellen we enerzijds de aanwezigheid van 

schadelijke organismen vast en kunnen we waar nodig gericht ingrijpen.  

 

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. 

 

Het afgelopen jaar werkten we de afdeling ‘planten en mensen’ af. Alle perken kregen een 

eigen bordje met uitleg. In de serre werden 3 nieuwe werktafels geplaatst en voor de serre 

legden we een bloemenweide voor bijen aan. 
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We controleren jaarlijks het rollend materieel (bobcat, wiellader) en toestellen 

(onkruidbrander, grasmachine, bladblazer, etc.) laten de nodige herstellingen uitvoeren. De 

bobcat bleek niet meer veilig volgens de huidige normen en werd uit dienst genomen. Er werd 

een nieuwe kniklader met aanhangwagen aangekocht. 

 

Tabel 1.  Aangekochte toestellen en klein materiaal 2020 

 
Nummer Voorwerp Afgeleverd door Kostprijs 

HBUG347 Graveermat Ketele € 92,55 

HBUG348 Betonmolen Heyerick € 939,80 

HBUG349 U-schoffelhak met steel Vermeersch € 115,80 

HBUG350 Doseertoestel Super Dos 30 5% JMB € 1 347,87 

HBUG351 Kniklader Avant 635 met aanhangwagen Van Daele € 44 749,00 

HBUG352 6 propagators R. De Baerdemaeker € 217,44 

HBUG353 2 halvemaan hakken 2 halvemaan hakken € 60,48 

HBUG354 Maaikop Kumetco € 82,51 

HBUG355 Dunschaar Disaghor € 22,88 

HBUG356 Doseerpomp JMB € 1 347,87 

HBUG357 Plantschopje Pro@Work € 9,07 

HBUG358 Kruidenschop Pro@Work € 7,79 

HBUG359 Verrijdbare inpottafel Mereg € 598,95 

HBUG360 Doseerpomp SuperDos + montage JMB € 1 706,1 

HBUG361 Rolzeef RS400 Scheppach € 338,00 

HBUG362 Twee grondzeven Tuinadvies € 46,90 

HBUG363 Bodemverwarming Welwitschia-bak GrowFellas €116,03 

HBUG364 Printer TSC 2410 MT thermo transfert Ecoverde €1859,77 

 

1.3.3. Herbarium, burelen, ontvangst- en technische ruimtes 

 

Het herbarium werd grondig gerenoveerd. Alle specimens en kasten werden verwijderd en er 

werd plaats gemaakt voor compactoren. Hierdoor wordt de beschikbare oppervlakte optimaal 

benut en komt er plaats vrij voor consultatie van de specimens. 

 

De muur tussen twee grondbakken werd verwijderd om een betere compostwerking mogelijk 

te maken. Tussen de serres 17 en 18 werd een onveilige muur vervangen. 

 

In de tuin en de serres brachten we uniforme bewegwijzering aan in overeenstemming met het 

GUM. Tijdelijke aanduidingen zorgden voor het efficiënt begeleiden van bezoekers naar de 

ontvangtbalie van het GUM. 

 

Er is een dringende nood aan kleedruimte voor de talrijke vrijwilligers van de Plantentuin. Er 

werd een werkaanvraag ingediend om de kelder naast het workshoplokaal in te richten. Het 

GUM sponsorde het meubilair. 

1.3.4. Veiligheids- en duurzaamheidsbeleid 

 

Binnen de Plantentuin volgden drie personen de opleiding tot hulpverlener. De hulpverleners 

volgden een jaarlijkse bijscholing. De EHBO-dozen van de Plantentuin werden nagezien en 

waar nodig aangevuld. Twee personen maken deel uit van het eerste interventieteam (EIP) en 
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begeleiden de evacuatie bij alarm. Door de Coronacrisis werd dit jaar geen gezamenlijke 

evacuatie-oefening georganiseerd. 

 

In 2020 werd het veiligheidsplan van de Plantentuin geüpdatet. Voor de nieuw aangekochte 

toestellen (kniklader, betonmolen, rolzeef) werden een veiligheidsfiches opgesteld. Deze 

toestellen werden door de bevoegde afdeling in dienst gesteld. Bijna alle personeelsleden 

beschikken over een geldig attest om met de kniklader te rijden.  

We controleerden regelmatig de toestand  van de ladders en lieten waar nodig herstellingen 

uitvoeren. Om het gebruik van ladders bij het snoeien te beperken huurden we eind oktober 

een spinhoogwerker. Een nieuw personeelslid werd opgeleid om gebruik te maken van dit 

toestel. 

 

Bij behandelingen met chemische pesticiden dragen de tuiniers persoonlijke 

beschermingskledij. Elke behandeling wordt geregistreerd en na afloop plaatst men een 

waarschuwingsbordje bij de deur van de behandelde ruimte. De ruimte mag slechts opnieuw 

betreden worden na opdrogen van het gewas en ruim luchten (min. 2 u). De tuiniers en de 

hortulana beschikken allen over een fytolicentie P2. Zij dienen jaarlijks opleiding te volgen 

om deze licentie te behouden. Meer details met betrekking tot het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen werden opgenomen in het veiligheidsplan van de Plantentuin. 

Het afgelopen jaar werd extra geïnvesteerd in de hiernieuwing en uitbreiding van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen (zie tabel 9.10.). 

 

Met betrekking tot de Corona-epidemie werden volgende maatregelen genomen: het aantal 

aanwezigen in de tuin werd gedurende de eerste golf beperkt. De tuiniers kwamen 

afwisselend per twee of drie de essentiële verzorgende taken uitvoeren. Het was uiteraard niet 

mogelijk om de zeldzame planten en de collecties onder glas zomaar aan hun lot over te laten.  

Vanaf 8 juni waren alle tuiniers en een beperkt aantal vrijwilligers aanwezig. De toegang tot 

de refter en sanitaire installatie werd voorbehouden voor de tuiniers. Het aantal aanwezigen 

per ruimte (refter, serres) werd beperkt en er werd gevraagd om maximaal de 

veiligheidsvoorschriften van de UGent en de overheid te volgen. Ook tijdens de tweede golf 

werden deze maatregelen gehandhaafd. 

 

Tijdens de zomermaanden maakten de vrijwilligers gebruik van het palmarium voor 

registratie, ontsmetten van de handen en het materiaal en omkleden. Zij konden gebruik 

maken van het sanitair in de Victoriahal dat dagelijks ontsmet werd. Tijdens de eerste golf 

(13/3 tot 30/6) en tijdens de tweede golf (20/10-31/12) werd het vrijwilligerswerk tijdelijk 

onderbroken. 

 

De tuin opende op 6 juli terug de deuren voor externe bezoekers na reservatie. Voor het 

organiseren van bezoek en rondleidingen werd rekening gehouden met de algemene 

richtlijnen voor musea en de bijzondere maatregelen van de UGent. Vanaf 30 oktober tot 6 

december was de tuin gesloten voor de tweede golf. 

 

De Plantentuin heeft in zijn werking aandacht voor duurzaamheid. We recycleren waar 

mogelijk en maken maximaal gebruik van hemelwater. Lege verpakkingen van 

bestrijdingsmiddelen voerden we via Phytofar af voor recyclage. Vanaf 1 januari 2020 zijn 

alle publieke buitenruimtes en alle binnenruimtes van de Plantentuin rookvrij.  
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1.3.5. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o De actuele toestand van de planten is gekend. 

o Het herbarium werd afgelopen jaar gerenoveerd. 

o Ziekten en plagen worden gemonitord en behandeld. 

o Algemene en bijzondere teeltinformatie werd gebundeld tot een handig 

naslagwerk. 

o Er wordt gestreefd naar aangepaste klimatologische omstandigheden. 

o Er is een periodieke controle van voelers en bewegende delen van de serres. 

o Er is een goed werkend Legionella-beleid en veiligheidsbeleid. 

o Het vernevelingssysteem werd vernieuwd en in gebruik genomen. 

o Er wordt duurzaam gebruik gemaakt van water. 

o Waar mogelijk wordt materiaal herbruikt (compost, potten, labelhouders). 

o Er zijn opgeleide hulpverleners en leden van de eerste interventieploeg (EIP) 

aanwezig. 

o Nieuwe toestellen worden voorzien van een veiligheidsfiche en in dienst 

gesteld. 

o Reglementaire opslag, gebruik en afvoer van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen. 

o Bij technische problemen kan steeds een beroep gedaan worden op de dienst 

Gebouwen en Facilitair Beheer. 

o Tijdens de Coronapandemie werden de maatregelen van de overheid en van de 

UGent strikt opgevolgd. 

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Het werkingsbudget beperkt de mogelijkheden tot het kiezen van het juiste 

substraat. 

o Er is nood aan een stabiel verwarmings- en vernevelingssysteem om schade 

aan de collecties te voorkomen. 

o Er is slechts een beperkte personele bezetting voor onderhoud en 

onkruidbeheersing. 

1.3.6. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

2021 eenmalig In werking stellen van een vernevelingssysteem op hoge druk in de 

collectieserres. 

2021 eenmalig Vervangen van de informatiepanelen in de plantentuin. 

2021-

2022 

periodiek  Verpotten en verjongen van levende collectie. 

2021-

2022 

continu Onderhoud levende collecties (opkweek, verplanten, snoeien). 

2021-

2022 

periodiek Vervangen van gebroken ruiten in het kasdek. 

2021-

2022 

periodiek Controle van het kasdek en verwijderen van onkruid en mos. 

2021-

2022 

periodiek Regelmatig borstelen van de verharde paden tegen onkruid. 

2021- periodiek Jaarlijks updaten van de inventaris van gewasbeschermingsmiddelen. 
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2022 

2021-

2022 

periodiek Aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen en 

veiligheidskledij. 

2021-

2022 

periodiek Afvoeren lege verpakkingen via Phytofar. 

2021-

2022 

periodiek Opmaken veiligheidsfiche en in dienst stellen van nieuwe toestellen. 

2021-

2022 

periodiek Huren van spinhoogwerker voor snoeiwerken in de publiekskassen. 

2021-

2022 

periodiek Controle staat ladders. 

   

2021 eenmalig Studie voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. 

2021 eenmalig Opfrissing inkom+traphal burelen Plantentuin. 

2021 eenmalig Vervangen schermdoek serres 20-21-22 . 

2022 eenmalig Duurzaam vervangen van de verwarmingsleidingen. 
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1.4. Onderzoeken 

1.4.1. Eigen onderzoek 

Het eigen onderzoek in de Plantentuin richt zich vooral naar de levende collecties en het 

herbarium (incl. de seminotheek). Het doel van dergelijk onderzoek is om de collecties beter 

te leren kennen en de verzamelde informatie ter beschikking te stellen van de bezoeker. De 

resultaten worden bekendgemaakt via de eigen kanalen (website, Facebook, ledenblad de 

Vrienden van de Plantentuin) en door samenwerking met andere tuinen (determinatiesleutels). 

We besteden binnen het erfgoedproject Flore de Gand bijzondere aandacht aan het delen van 

de resultaten met het publiek (www.floredegand.be). 

 

Onderzoeksresultaten die verband houden met de levende collectie worden gepubliceerd in 

het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin.  

Sommige projecten zijn eveneens gericht naar het vervullen van de conservatie-opdracht van 

de plantentuin. Dergelijk (academisch) onderzoek wordt gedeeltelijk extern gefinancierd (2.5. 

Conservatie onderzoek). 

1.4.1.1.Determinatiesleutels 

In 2020 werd de determinatiesleutel van Aesculus afgewerkt en op de website van Arboretum 

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

De deskundige plantenidentificatie werkte verder aan volgende sleutels: Amelanchier, 

Crataegus, Deutzia, Euonymus, Oleaceae, Rhododendron, Rubus en Salix. Hiervoor werd 

materiaal verzameld en werden talrijke afbeeldingen afgewerkt en op de website geplaatst.De 

deskundige verzamelde eveneens materiaal van Rosaceae, Cupressaceae, Ericaceae, 

Lardizabalaceae, Podocarpaceae, Rhamnaceae en Scrophulariaceae. Het verzamelen van 

materiaal werd gedeeltelijk verhinderd door de Corona-maatregelen. 

 

Voor de Viburnum-studiedag werd de sleutel van het genus Viburnum herwerkt, waarbij er 28 

bijkomende genera werden opgenomen (totaal 96). Momenteel bevinden zich 38494 

afbeeldingen van 3591 species uit 645 genera en 140 families op de website van het 

Arboretum Wespelaar. Daarbij zijn de 106 genera behandeld in 40 identificatiesleutels zo 

volledig mogelijk geïllustreerd op species niveau. De overige genera worden regelmatig 

uitgebreid en aangevuld wat taxa betreft. 

1.4.1.3. Kiemproeven 

1.4.1.3.1. Index Seminum 

Tussen 17 januari en 13 maart testten we de kiemkracht van de zaden uit onze Index 

Seminum. Alle kiemproeven werden uitgevoerd in dezelfde omstandigheden: licht/donker = 

8/16, min-max. temperatuur = 18-26°C. Per soort werden 30 zaden in plastic dozen op 

vochtig filtreerpapier geplaatst. Er waren twee testperiodes van 21 dagen.  

 

In totaal werden kiemproeven uitgevoerd bij 25 plantensoorten. Hiervan hadden 7% een 

goede kiemkracht (>80%), bij 29% was de kiemkracht matig (40-80%). 25% van de soorten 

kiemde slecht (<40%) en 43% kiemde niet. Deze cijfers liggen in de lijn van de voorgaande 

jaren. Van de unieke soorten die in de periode 2014-2020 getest werden, kiemde 30% goed of 

matig, 30 % slecht en 40 % niet (zie grafiek 1). 

http://www.floredegand.be/
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Tabel 3. Resultaten kiemproeven 2020 

 
Soort Familie Veronderstelde 

kiemrust 
max. kiempercentage 

Paradisea liliastrum Agavaceae onbekend 3% 

Alisma plantago-acquatica  
Alismataceae 

fysiologisch 0% 

Bupleurum falcatum Apiaceae morfofysiologisch 0% 

Oenanthe peucedanifolia Apiaceae morfofysiologisch 43% 

Oenanthe crocata Apiaceae morfofysiologisch 33% 

Kniphofia caulescens Asphodelaceae morfofysiologisch 70% 

Berkheya purpurea Asteraceae onbekend 57% 

Achillea millefolium Asteraceae onbekend 0% 

Butomus umbellatus Butomaceae onbekend 0% 

Dianthus pubescens Caryophyllaceae geen 93% 

Coriaria myrtifolia Coriariaceae geen 50% 

Cryptomeria japonica Cupressaceae geen 0% 

Rhynchospora corymbosa Cyperaceae fysiologisch 3% 

Ennealophus euryandrus Iridaceae morfofysiologisch 80% 

Althaea officinalis Malvaceae fysisch 67% 

Papaver cambricum Papaveraceae morfofysiologisch 0% 

Phyllanthus juglandifolius Phyllanthaceae geen 7% 

Rumex scutatus Polygonaceae fysiologisch 27% 

Digitalis lanata Plantaginaceae fysiologisch 97% 

Agrimonia eupatoria Rosaceae fysiologisch 77% 

Cotoneaster melanocarpa Rosaceae fysiologisch 0% 

Pyracantha fortuneana Rosaceae fysiologisch 0% 

Solanum viarum Solanaceae fysiologisch 37% 

Sparganium erectum Thyphaceae geen of fysiologisch 0% 

Debregeasia longifolia Urticaceae fysiologisch 53% 
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1.4.1.5 Bloei Amorphophallus titanum  

Op 31 mei 2020 bloeide de reuzenaronskelk Anne voor de tweede keer. Deze knol met een 

gewicht van 35 kg en een omtrek van 152 cm evenaarde de hoogte van de eerste bloei, nl. 246 

cm. Een kleine maand later werd Anne gevolgd door een tweede reuzenaronskelk 

(20051061A) die voor het eerst in bloei kwam. De knol van deze plant woog slechts 9,5 kg en 

had een omtrek van 95 cm. De bloeikolf bereikte een maximale hoogte van 148 cm.   

Grafiek 2 geeft een overzicht van het verloop van de ontwikkeling van de bloeikolf van de 

verschillende reuzenaronskelken die de afgelopen jaren in de Plantentuin in bloei kwamen. 

Gemiddeld bereiken de reuzenaronskelken hun maximale hoogte na 33,7 dagen, waarna de 

volledige bloei volgt.  

 

Grafiek 1: Groeikurve bloeikolf Amorphophallus titanum 

 

 

1.4.1.6 Fenologische waarnemingen 

We selecteerden een 20-tal planten voor gedetailleerde waarnemingen, die werden voorzien 

van een speciaal bordje met de vermelding ‘fenologie’. Deze planten blijven meerdere jaren 

op dezelfde plaats staan. Door de Corona-maatregelen had de werkgroep gedurende meerdere 

maanden geen toegang tot de Plantentuin. Hierdoor werden de wekelijkse fenologische 

waarnemingen (bladontwikkeling, bloei, vruchtzetting, herfstverkleuring, bladval) 

onderbroken.  

We registreerden de omtrek van de bomen in onze Plantentuin. 

1.4.1.7 Erfgoedproject Flore de Gand 

In juli 2020 werd de derde fase van het erfgoedproject ‘Flore de Gand’ goedgekeurd. Tijdens 

de eerste fase (1/9/2018 - 30/6/2019) van het project inventariseerden en analyseerden we drie 

historische herbaria van de botanici Charles Van Hoorebeke, Aimé en Julius Mac Leod. 

IDLab en het Agentschap Plantentuin Meise stelden een digitaliseringsprocedure op punt voor 
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ingebonden historische herbaria. In de tweede fase (01/07/2019-30/06/2020) digitaliseerden 

we de herbaria en ontsloten we de beelden online via www.botanicalcollections.be. In de 

derde fase dient nog het herbarium van Julius Mac Leod te worden gedigitaliseerd. 

 

Het project linkt de erfgoedcollecties aan de maatschappelijke rol van de protagonisten 

Charles Van Hoorebeke en Aimé en Julius Mac Leod. We verzamelden tijdens de eerste fase 

relicten van de Gentse horticultuur in het straatbeeld en brachten die in kaart. Tijdens de 

tweede fase werd de inbreng van het publiek beoogd. Er werd gekozen voor een online 

oproep, waarbij een beroep werd gedaan op de social mediakanalen van diverse partners (zie 

1.5.6. Activiteiten). Er werd een dataset met 600 beelden verzameld. Alle resultaten zijn 

raadpleegbaar op de projectwebsite: www.floredegand.be. 

1.4.2. Andere onderzoeksgroepen 

Reeds enkele jaren bevindt zich in de Plantentuin een klimaatstation voor de registratie van 

temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en windrichting. Het station maakt deel uit van het 

MOCCA-project, dat kadert in de postgraduaatsopleiding 'Weer en klimaatmodellering' 

(UGent en KMI samen met o.m. VITO) en wordt gefinancierd door de Vakgroep Fysica en 

Sterrenkunde en de sterrenwacht A. Pien. Het project bestudeert de invloed van de stedelijke 

omgeving op het klimaat. Het onderzoek resulteerde reeds in de publicatie van drie A1-

artikels (zie Tabel 12.) 

Charlot De Poorter (vakgroep biochemie en microbiologie) onderzoekt de microbiële 

diversiteit in de darm van solitaire bijen, met name Osmia cornuta and Osmia bicornis. Het 

doel is om de diversiteit en microbiële compositie in kaart brengen, te kijken of deze constant 

is voor deze bijen, welke invloeden er een effect hierop hebben (landschap, temperatuur, 

locatie, fungicide blootstelling) en welke functies deze bacteriën kunnen hebben voor de bij. 

Ze plaatste hiervoor een box met bijenlarven in de mediterrane afdeling van april tot juni. 

Henry Naranjo (Laboratorium voor Microbiologie) test de nuttige effecten van bacteriën op 

Echium vulgare. Hij kweekte hiervoor enkele planten in de serres van de Plantentuin. Prof. 

Wim Bert onderzocht grondstalen op zoek naar plantenparasitaire nematoden. 

Ewout van Oost (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek-ILVO) onderzoekt de 

koudetolerantie en ziekteresistentie van lavendel (Lavandula), waarbij hij onder meer gebruik 

maakt van stekken uit de plantentuin. 

1.4.3. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o De Plantentuin beschikt over gekwalificeerd wetenschappelijk personeel voor 

opmaak van determinatiesleutels. 

o De levende collecties en de herbariumcollecties dienen als basis voor eigen 

onderzoek. 

o Er wordt samengewerkt met verschillende onderzoeksgroepen (Systematische 

en evolutionaire plantkunde, Plantenfysiologie) voor het realiseren van 

onderzoeksprojecten (gebruik van goed uitgebouwd laboratorium en 

groeikamers). 

o Diverse onderzoeksgroepen maken gebruik van de logistieke diensten van de 

Plantentuin (planten, infrastructuur). 

o Een aantal goed onderlegde vrijwilligers verlenen hun medewerking aan het 

eigen onderzoek.  

http://www.botanicalcollections.be/


Plantentuin Jaarverslag 2020 & Beleidsplan 2021 

21 

o Er bestaan mogelijkheden tot interdisciplinair onderzoek (communicatie, 

marketing). 

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Het gekwalificeerd personeel is slechts gedeeltelijk vast verbonden aan de 

Plantentuin (de directeur ging in 2018 met emeritaat, de deskundige 

plantenidentificatie is slechts voor 25% vast verbonden).  

o De Plantentuin beschikt niet over basisinfrastructuur voor het uitvoeren van 

basisonderzoek. Er wordt samengewerkt met andere onderzoeksgroepen.  

o Er is slechts een zeer beperkt budget beschikbaar voor het uitvoeren van 

onderzoek op de eigen collecties.  

1.4.4. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Eigen onderzoek 

2021-

2022 

continu Opstellen determinatiesleutels. 

2021-

2022 

periodiek Meten van de omtrek van de bomen in het arboretum. 

2021-

2022 

periodiek Kiemproeven: onderzoek van enkele soorten aangeboden via de Index 

Seminum. 

2021-

2022 

continu Opname fenologische waarnemingen. 

2021-

2022 

periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek door presentatie en 

verslag in het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin. 

2021-

2022 

periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek via kanalen van GUM 

(salon, publicaties, …) en MUST-studenten. 

2021 eenmalig Flore de Gand - erfgoedproject uitwerken in samenwerking met 

Universiteitsarchief, ID-Lab, Universiteitsbibliotheek, Floraliën Gent, 

Agentschap Plantentuin Meise en diverse archiefinstellingen – derde en 

laatste fase  

Samenwerking met andere onderzoeksgroepen 

2021 continu Klimaatstations in Gent (MOCCA) 

2021-

2022 

continu Faciliteren van diverse onderzoeksthema’s in de Plantentuin (ter 

beschikking stellen van plantenmateriaal en ruimte) 
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1.5. Presenteren en toeleiden 

1.5.1 Studenten 

 

Jaarlijks bezoeken ongeveer duizend studenten van de Universiteit Gent en de Hogeschool 

Gent de levende collecties tijdens hun practica of bestuderen ze plantenmateriaal uit de 

Plantentuin. Vanaf 13 maart 2020 werden de practica in de Universiteit Gent voor de rest van 

het academiejaar geschorst. Dit was opnieuw het geval vanaf 26 oktober tot 30 november 

2020. 

 

Naast rondleidingen over morfologie en systematiek, verrichtten de studenten ook 

fysiologische metingen in de kassen. Drie studenten (groenmanagement, biologie en 

educatieve master biologie) maakten het afgelopen jaar hun bachelor- of masterproef in de 

Plantentuin. 

 

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 plantentuingidsen en medewerkers van de 

Onderzoeksgroepen Systematische en Evolutionaire Plantkunde en Mycologie.  

 

Tabel 4. Praktijkoefeningen ondersteund door de Plantentuin in 2020-2021  

 
Studierichting Opleidingsonderdeel Vakcode Aantal 

studenten 

BA 1 Biologie Biodiversiteit van de Planten C003176 
 

110 

BA 1 Biochemie & 

Biotechnologie 

Plantkunde s.l. C003481 

 

110 

BA 1 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Plantkunde  I002420A 273 

BA 1 Biowetenschappen Plantkunde: morfologie en systematiek I700201A 101 

BA 1 Geologie + BA 2 

Geografie 

Biosfeer: Planten C002459 + 

C001421 

27 + 25 = 52 

BA 2 Biologie Biologische excursies C003021 71 

BA 2 Biologie Plantenfysiologie C003937 83 

BA 3 Biologie Fylogenie van Zaadplanten C003186 
 

59 

BA 3 Biologie Veldbiologisch onderzoek C000534 54 

MA 1 Biologie Biodiversity conservation C003315 12 

Erasmus Mundus: Master of 

Science in Marine 

Biodiversity and 

Conservation 

Applied biodiversity science  - 

MA 1/MA 2 Biologie Phylogeny of selected seed plant 

families 

C003346 
 

6 

MA 1 Biologie 

 

Seminariewerk C003302 
 

32 

MA 1/MA 2 Biologie Structural morphology of 

spermatophytes 

C003304 
 

6 

MA 2 Biologie Evolutionary Morphology  C004274 13 
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MA 2 Biologie Masterproef C002312 42 

MA 1/ MA2 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Ethnobotany and New Crop 

Development 
I002742 4 

MA 1/ MA2 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Ecofysiologie I002740 0 

BA1 Landschaps- en 

tuinarchitectuur (HoGent) 

Plantkunde 1 - 89 

BA2 Landschaps- en 

tuinarchitectuur (HoGent) 

Plantkunde 2 - 78 

 

1.5.2. Stagiairs 

 

De Plantentuin ontvangt jaarlijks stagiairs van diverse opleidingsniveau’s. Het afgelopen jaar 

waren acht stagiairs werkzaam in de Plantentuin. 

Eén student professionele bachelor (groenmanagement) liep gedurende 6 maanden stage in de 

Plantentuin en nam de verzorging van de Begonia-collectie onder de loep.  

 

Eén leerling uit het buitengewoon secundair onderwijs volgde een halve dag per week stage in 

de tuin. Verder kwamen in het schooljaar 2019-2020 twee klassen met leerlingen uit dit 

niveau regelmatig helpen bij het werk in de tuin. Vanaf 13 maart werden alle stages stopgezet 

tot het einde van de schooljaar/academiejaar. 

 

Drie studenten uit het educatief hoger onderwijs werkten een lespakket uit voor de tweede 

graad van het secundair onderwijs. Deze stage ging door in samenwerking met het Gents 

Universiteitsmuseum dat zorgde voor de begeleiding van de studenten. Een stagiaire (Ruth 

Verhaeghe) werkte een artikel uit rond de teelt van de reuzenwaterlelies (Victoria amazonica, 

Victoria cruziana) voor de website van het GUM. 

 

In het academiejaar 2020-2021 lopen diverse studenten van de professionele 

bacheloropleiding plantmanagement en groenmanagement stage in de Plantentuin. Tevens 

voorzien we in praktijklessen voor leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs. 

 

Tabel 5. Stagiairs in de Plantentuin in 2020-2021 

 
Naam Opleiding Periode 

Flor D’Herde BuSO, Styrka, Gent 01/01/2020-13/03/2020 en 

01/09/2020-30/06/2021 

Jari De Nil Groenmanagement, St Niklaas 12/11/2019 - 18/05/2020 

Lisa Pauwels Lerarenopleiding HOGENT 02/2020 – 05/2020 

Laure Vandekerkhove Lerarenopleiding HOGENT 02/2020 – 05/2020 

Julie Goossens Lerarenopleiding HOGENT 02/2020 – 05/2020 

Hannelore Verbeeck Agro- en biotechnologie, Plantmanagement, 

Hogeschool Gent 

22/09/2020 – 16/10/2020 

Kurt Janssens Agro- en biotechnologie, Groenmanagement, 

Katholieke Hogeschool Vives 

26/10/2020 – 10/05/2020 

Marjolein Deduytschaever Agro- en biotechnologie, Groenmanagement, 

Hogeschool Gent 

08/02/2021 – 14/05/2021 
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1.5.3. Leerlingen 

Binnen de Entiteit Erfgoed en Archief werd een gezamenlijke visie voor de educatieve 

werking opgesteld. De Vrienden van de Plantentuin en de educatief medewerker werken 

samen een aanbod uit dat gericht is op klassen uit de derde graad van het basisonderwijs en op 

het secundair onderwijs.  

 

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

tekenklassen. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in bijlage 4.2. Vanaf 13/3/20 tot 

31/08/2020 en vanaf 26/10 tot 30/11 werden alle activiteiten voor groepen en klassen 

geschorst overeenkomstig de Corona-maatregelen. 

1.5.4. Volwassenen 

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

Plantentuin. In de loop van 2020 werden 4 workshops ingericht met telkens een 12-tal 

deelnemers.  

 

In het afgelopen jaar verzorgde mevr. Hilde Orye 2 lessenreeksen (2 workshops/reeks) 

botanisch tekenen. De overige geplande lessenreeksen botanisch tekenen en Ikebana konden 

door de Corona-maatregelen niet doorgaan. 

 

De plantkundige verzorgt maandelijks een rondleiding voor de plantentuingidsen in de tuin. 

De gidsen krijgen een overzicht van de komende activiteiten en werkzaamheden in de tuin en 

leren aandachtig planten waarnemen. Deze rondleidingen zorgen enerzijds voor het verbreden 

en verdiepen van de botanische kennis van de gidsen en verhoogt hun betrokkenheid bij de 

Plantentuin. Ook deze rondleidingen werden vanaf april onderbroken. Ze werden vervangen 

door een digitale versie vanaf juni. Deze presentaties zijn online raadpleegbaar op de website 

van de plantentuin (www.plantentuin.ugent.be). 

1.5.5. Rondleidingen 

 

De Vrienden van de Plantentuin bereidden voor elke eerste zondag van de maand en voor de 

dagen van de Gentse Feesten gratis rondleidingen voor. Om gekende redenen werden de 

rondleidingen van april tot en met augustus afgelast. Deze werden vervangen door een online 

rondleiding die beschikbaar was via de facebookpagina van de Vrienden van de Plantentuin. 

 

Het afgelopen jaar stemden we de werking van de plantentuingidsen af met die van het GUM 

(Gents Universiteitsmuseum). Vanaf 1 januari 2020 vormen de plantentuingidsen samen met 

de GUM-gidsen één groep. De educatief medewerker van de Entiteit Academisch Erfgoed en 

Archief stuurt deze groep aan en zorgt voor een geïntegreerd educatief aanbod. 

 

Het afgelopen jaar leidden de plantentuingidsen 24 groepen rond en begeleidden ze 9 

workshops.  
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1.5.6. Activiteiten 

De Plantentuin Universiteit Gent is dagelijks gratis 

toegankelijk. De tuin was het afgelopen jaar 

uitzonderlijk gesloten van 14/03/2020 tot en met 

5/7/2020 en vanaf 26/10 tot 06/12/2020. Tijdens de 

zomermaanden werden de tuin en de serres opengesteld 

voor een beperkt aantal bezoekers, met aandacht voor 

de geldende veiligheidsmaatregelen. 

 

Voor publiciteit maken we gebruik van verschillende kanalen: website van de Plantentuin en 

het GUM, informatiepanelen in de tuin, tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin (oplage 

700 ex.), website en de facebookpagina van de Vrienden van de Plantentuin en website 

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (gekoppeld aan Uit in Vlaanderen). In 2020 

werd in samenwerking met het GUM een nieuwe folder voor de Plantentuin ontwikkeld. 

 

Voor publieksactiviteiten werken we nauw samen met de partners van de Entiteit Academisch 

Erfgoed en Archief (Gents Universiteitsmuseum en Universiteitsarchief). Vanaf 15 maart tot 

30 juni 2020 werden alle geplande publieksactiviteiten (feestelijke opening GUM, Floraliën, 

Kraks@deKrook, Gentse Feesten) afgelast ten gevolge van de Corona-maatregelen en de 

daaropvolgende sluiting van de Plantentuin.  

 

Voor het crowd-sourcing project naar het horticulturele verleden van Gent (Flore de Gand – 

fase 2) werden verschillende kanalen aangesproken. Er werd contact gelegd met lokale 

heemkundige kringen die reeds over veel gebundeld materiaal beschikken. Om een zo breed 

mogelijk publiek te bereiken, werden daarnaast volgende kanalen gebruikt: facebookpagina’s 

Universiteitsarchief en Vrienden van de Plantentuin, nieuwsbrief Floraliën Community, 

vaktijdschriften siertelers, regionale televisie (AVS). In het najaar werd een expo opgesteld in 

de stadsbibliotheek De Krook. Deze tentoonstelling bood enerzijds een overzicht van de 

resultaten uit de fasen 1 en 2 en nodigde tegelijk het publiek uit om de interactieve tafel te 

testen. Meer informatie over het project is online beschikbaar op volgende site: 

https://www.floredegand.be. 

 

De vereniging de Vrienden van de Plantentuin werkte samen met de educatief medewerker 

tijdens de zomervakantie een zoektocht uit voor de activiteit ‘Uit met Vlieg’. De zoektocht 

richtte zich tot kinderen tot 12 jaar en daagde kinderen uit om in de Plantentuin diverse 

natuurlijke en menselijke geluiden op te sporen.  Meer dan 150 kinderen en hun ouders of 

grootouders namen aan de activiteit deel. 

 

In april bloeide voor het eerst een jadebloem (Strongylodon macrobotrys) en in juni openden  

twee reuzenaronskelken hun bloem. De eerste gebeurtenis werd op AVS uitgezonden 

(28/04/2020), terwijl de tweede gebeurtenis via lifestream te volgen was. Naar schatting 

16000 personen brachten het afgelopen jaar een bezoek aan de Plantentuin.  

1.5.7. Sterktes en zwaktes 

 

Sterktes 

o Aanbod voor studenten, leerlingen secundair en basisonderwijs. 

o Bijzondere begeleiding voor anderstalige nieuwkomers. 

o Begeleiding stagiairs van verschillende niveau’s en richtingen. 
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o Educatief aanbod voor volwassenen. 

o Educatief aanbod voor scholen in samenwerking met het GUM. 

o Samenwerking met verenigingen en Entiteit Academisch Erfgoed en Archief 

(EAEA) voor activiteiten. 

o Samenwerking met MSK voor rondleiding ‘bloemen in de kunst’. 

o Structurele samenwerking met de Gentse Musea via het GUM. 

o Dagelijks gratis toegankelijk. 

o Aanbod van gratis rondleidingen (eerste zondag van de maand en Gentse 

Feesten). 

o Aanbod van activiteiten voor kinderen tijdens de zomermaanden. 

o Bekendmaking activiteiten via websites, facebook, tijdschrift en kanalen 

GUM. 

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Onvoldoende begeleiders voor workshops. 

o Veel gidsen behoren tot risicogroepen met betrekking tot Covid-19. 

o Weinig informatie voor bezoekers. 

o Beperkte ruimte voor workshops in de winter. 

o Geen personeel voor organisatie tentoonstellingen. 

1.5.8. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Studenten, stagiairs, leerlingen, volwassenen 

2021-

2022 

continu Practica voor studenten en leerlingen. 

2021-

2022 

periodiek Bijzondere rondleidingen voor OKAN-klassen. 

2021-

2022 

continu Aanleveren plantenmateriaal voor practica (stengels, bloemen, vruchten). 

2021-

2022 

continu Begeleiden stagiairs (buso, secundair, hogeschool). 

2021-

2022 

continu Organiseren lessenreeksen Ikebana en botanisch tekenen indien mogelijk 

overeenkomstig de Corona-richtlijnen. 

2021-

2022 

continu Ontvangen klassen voor tekenen en/of schilderen (secundair, voortgezet 

en volwassenen onderwijs) indien mogelijk overeenkomstig de Corona-

richtlijnen. 

2021-

2022 

continu Integrale gidsenwerking en educatief aanbod van GUM en Plantentuin. 

Breed publiek 

2021 eenmalig Organiseren publieksmoment Flore de Gand in samenwerking met het 

Universiteitsarchief en ID-lab + stand in de Floraliën (onder 

voorbehoud). 

2021 eenmalig Deelname Floraliën Gent in samenwerking met de partners van VBTA. 

2021-

2022 

periodiek Uitbreiden van informatie voor het publiek volgens de huisstijl van het 

Gents Universiteitsmuseum (GUM). 

2021 eenmalig Verder integreren van de website van de Plantentuin binnen deze voor 

het Gents Universiteitsmuseum. 

2021-

2022 

continu Dagelijks open voor bezoekers overeenkomstig de Corona-maatregelen. 
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2021 continu Afstemmen openingsuren op het universiteitsmuseum (GUM). 

2021 continu Beschermen van de collecties tegen vandalisme. 

2021-

2022 

continu Openstellen van de serres in functie van de veiligheidsvoorzieningen. 

2021-

2022 

periodiek Bekend maken van activiteiten via facebookpagina en tijdschrift van de 

Vrienden van de Plantentuin. 

2021-

2022 

periodiek Bekend maken van activiteiten via Uit in Vlaanderen en de site van de 

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). 

2021-

2022 

periodiek Organiseren 15 gratis rondleidingen (eerste zondag van de maand en 

Gentse Feesten) in samenwerking met de plantentuingidsen. 

2021-

2022 

periodiek Organiseren van kinderactiviteit ter gelegenheid van pasen en van de 

Gentse Feesten in samenwerking met de Vrienden van de Plantentuin. 

2021-

2022 

periodiek Deelname aan Uit met Vlieg met een specifieke zoektocht voor kinderen 

(6-12 j) in samenwerking met de Vrienden van de Plantentuin. 

2021-

2022 

continu Ter beschikking stellen van de lokalen voor culturele activiteiten (zoals 

tentoonstellingen, theater, vergaderingen, ruilbeurzen) in samenwerking 

met het GUM. 

   

 

Tabel 6. Programma 2021 

 

Datum Activiteit  

11/01/2021 – 

30/01/2021 

Cross-over Reservoir/GUM 

07/02/2021 Rondleiding ‘De wereld rond in 80 bomen’ 

07/03/2021 Rondleiding ‘Vroege bloeiers’ 

03/03/2021 Workshop botanisch tekenen/aquarel: vlinders 

12/03/2021 Workshop botanisch tekenen/aquarel: vlinders 

04/04/2021 Rondleiding ‘Voortschrijdend inzicht’ 

04/04/2021 Zoektocht voor gezinnen met kinderen ‘Wie helpt het paashaasje?’ 

24/04/2021-

25/04/2021 

Erfgoeddag i.s.m. GUM (onder voorbehoud) 

01/05/2021-

09/05/2021 

Floraliën Gent (onder voorbehoud) 

05/06/2021 Workshop botanisch tekenen: zomerbloeiers – morfologie van de bloem 

06/06/2021 Rondleiding ‘Flora op het Lam Gods’ 

12/06/2021 Workshop botanisch tekenen: zomerbloeiers – morfologie van de bloem 

04/07/2021 Rondleiding ‘Briljant Groen’ 

17/07/2021 – 

26/07/2021 

Gentse Feesten 

01/08/2021 Rondleiding ‘Planten voor mensen’ 

05/09/2021 Rondleiding ‘De Plantentuin in 20 bomen’ 

25/09/2021 Workshop botanisch tekenen/acquarel: appel 

02/10/2021 Workshop botanisch tekenen/aquarel: appel 

03/10/2021 Rondleiding ‘Vruchten en zaden’ 

13/10/2021 Workshop botanisch tekenen: het blad 

20/10/2021 Workshop botanisch tekenen: het blad 

07/11/2021 Rondleiding ‘Kerkhofblommen’ 
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1.6. Participeren 

De werking van de Plantentuin steunt op een hecht team van tuiniers, partners en vrijwilligers.  

1.6.1. Medewerkers 

 

De Plantentuin behoort samen met het Universiteitsmuseum en het Universiteitsarchief tot de 

Entiteit Erfgoed en Archief. Deze entiteit wordt geleid door een intendant. We ontwikkelen 

een geïntegreerde aanpak van de educatie, vrijwilligers- en publiekswerking.  

 

De hortulana staat in voor de dagelijkse leiding van de Plantentuin en stuurt het team van 

tuiniers, medewerkers en vrijwilligers aan. Een botanicus (10%) biedt ondersteuning voor de 

botanische aspecten van de tuin. Deze functie wordt gefinancierd door de faculteit 

Wetenschappen in het kader van de onderwijsactiviteiten op basis van de levende collecties. 

De deskundige plantenidentificatie is voor 25% vast in dienst bij de Universiteit Gent. De 

Stichting Arboretum Wespelaar financiert de overige 75% van het loon van deze medewerker.  

De Fondation Franklinia financiert 1 medewerker in het kader van het onderzoek naar 

Caraïbische Magnolia soorten (Magnoliaceae). Deze medewerker combineert 

wetenschappelijk onderzoek met laboratoriumwerk.  

 

De universiteit voorziet in 5,5 vaste betrekkingen. Eén medewerker nam het afgelopen jaar 

vaderschapsverlof op (80%) en één medewerker had 50% loopbaanonderbreking. Eén 

medewerker (100 %) nam loopbaanonderbreking voor het uitoefenen van een winstgevende 

activiteit voor een periode van 2 jaar. Deze persoon werd tijdelijk vervangen vanaf  17 

augustus. De Provincie Oost-Vlaanderen financiert één halftijdse gedetacheerde medewerker. 

Tenslotte is één medewerker uit de flexpool momenteel werkzaam in de Plantentuin.  Tabel 

4.5 biedt een volledig overzicht van de taken van alle personeelsleden. 

 

Wegens de Corona-maatregelen werden de fysieke vergaderingen vanaf maart beperkt en 

vervangen door communicatie per mail. Daarnaast had de hortulana wekelijks een kort 

gesprek met alle aanwezige medewerkers om de planning te overlopen en technische 

afspraken te maken. 

 

Gedurende de winterperiode organiseerden we 5 vormingsmomenten voor de tuiniers en 

geïnteresseerde vrijwilligers. Volgende thema’s kwamen aan bod: conservatie-aspecten 

(Connect2Socotra), tuinbouwkundige aspecten (ontwerp en inrichting teeltruimtes 

Agentschap Plantentuin Meise, werkbezoek APM, veteranenbomen), beleidsmatige aspecten 

(toelichting beleidsplan 2020, werfbezoek GUM), onderzoeksresultaten (bezoek Bangladesh 

en start geurenonderzoek).  In de winter van 2020-2021 organiseren we geen 

vormingsmomenten. 

1.6.2. Vrijwiligers  

Een grote groep enthousiaste vrijwilligers participeert in de werking van de Plantentuin. Ze 

leveren een onmisbare bijdrage aan het onderhoud van de collecties en de ontwikkeling van 

diverse activiteiten. 

 

Voor de vrijwilligerswerking werken we samen binnen de Entiteit Academisch Erfgoed en 

Archief. Er werd een uniform vrijwilligersbeleid opgesteld. Een vrijwilligerscoördinator 

stroomlijnt de vrijwilligerswerking en de secretaresse van het GUM voorziet in de 

administratieve afhandeling van de aanvragen.  



Plantentuin Jaarverslag 2020 & Beleidsplan 2021 

29 

 

De vrijwilligerswerking werd onderbroken van 15 maart tot 8 juni. In de zomer startten we de 

werking voorzichtig weer op, met een reeks nieuwe afspraken rond veilig werken. Vanaf 20 

oktober werd het wegens de tweede golf van de Coronapandemie terug opgeschort. 

 

In de Plantentuin organiseren we twee maal per jaar een instapmoment voor kandidaat 

vrijwilligers. Ze krijgen een presentatie over de structuur van de entiteit, het takenpakket, de 

praktische organisatie en een rondleiding in de tuin.  

 

De verantwoordelijke tuinier van elke afdeling begeleidt de vrijwilliger bij zijn/haar taken in 

de levende collecties. In het herbarium verzorgt de botanicus de begeleiding. Groepjes 

vrijwilligers staan in voor het uitvoeren van fenologische waarnemingen. De inzet van alle 

vrijwilligers is onontbeerlijk om de Plantentuin in optimale omstandigheden te presenteren 

aan het publiek.  

 

Op 24 september 2020 organiseerde de Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta een 

vrijwilligersdag in het Arboretum Tervuren voor vrijwilligers van de verschillende tuinen. 

Negen vrijwilligers van de Plantentuin UGent namen aan deze activiteit deel.  

 

De plantentuingidsen vormden een bijzondere groep vrijwilligers binnen de Plantentuin. Met 

ingang van 2020 voorziet de Entiteit Academisch Erfgoed en Archief in een gezamenlijk 

beleid voor de gidsen (plantentuingidsen en GUM-gidsen). We bouwen het 

vrijwilligersstatuut voor gidsen af. Naast rondleidingen verzorgen plantentuingidsen 

workshops voor leerlingen uit het lager, secundair en hoger onderwijs. Voor het huidige 

academiejaar hebben zich 52 vrijwilligers en/of gidsen ingeschreven voor hulp in de 

Plantentuin. 

1.6.3. Verenigingen 

Verenigingen van plantenliefhebbers organiseren activiteiten in of met de Plantentuin en 

dragen bij tot de financiële werking van de tuin. Drosera vzw zorgt voor de co-creatie van de 

collectie carnivore planten. 

 

De Vrienden van de Plantentuin coördineren de gidsenwerking en verzorgen de cafetaria bij 

activiteiten in de tuin. Tijdens de Gentse Feesten en op de eerste zondag van elke maand 

organiseren ze gratis rondleidingen. Vanaf maart werd de gidsenwerking overgenomen door 

de collega’s van het GUM. 

 

Tabel 8. Verenigingen 

 
Naam Voorzitter Secretaris Aantal leden 

De Vrienden van de Plantentuin Gent Paul Goetghebeur Ferdinand Cobbaut 454 

Drosera Frederik Depuydt Dieter Blancquaert 70 

Orchideeën Vereniging Vlaanderen 

(regio Oost-Vlaanderen) 

Rik Neirynck Rik Neirynck 45 

Vlaamse Rotsplanten Vereniging Luc Gilgemyn Eddy Tytgat 130 

 



Plantentuin Jaarverslag 2020 & Beleidsplan 2021 

30 

De geplande activiteiten van de vzw Drosera en van de Orchideeënvereniging Vlaanderen 

(European Exchange and Exhibition, Dag van de Orchidee) werden afgelast door de 

Coronamaatregelen. In het komende jaar plant vzw Drosera twee plantenbeurzen van 

carnivore planten. 

De Vlaamse Rotsplanten Vereniging organiseerde in samenwerking met de Plantentuin een 

lezingendag. In het najaar werden deze lezingen afgelast wegens de algemene lockdown. 

Voor 2021 worden vier lezingendagen voorzien. 

1.6.4. Satelliettuin 

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

600 botanische soorten en cultivars van het plantengeslacht Hydrangea.  

 

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.  

Omwille van de pandemie werd het afgelopen jaar geen open deurdag georganiseerd. De 

vereniging ontving een 10-tal individuele bezoekers en gaf telefonisch advies over snoeien, 

bemesting en gewasbescherming.  

De planten in de kijktuin zijn alle uitgeplant in volle grond. Van de planten in pot werd de 

volledige collectie ontdubbeld en ondergebracht in Duitsland (Noordrijn Westfalen). 

Daarnaast werden verschillende soorten en cultivars in Ierland ondergebracht. Ten slotte nam 

Plantentuin Meise de resterende Hydrangea-potplanten over.  

 

Voor het onderhoud van de kijktuin werd een beroep gedaan op een personeelslid van de 

Plantentuin. In totaal werd er 1 mandag in de kijktuin gewerkt voor het snoeien van de 

sierstruiken en hagen. 

1.6.5. 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 en 

substraten. Het afgelopen jaar financierden ze het drukwerk van het jaarverslag en de aankoop 

van substraten voor de heraanleg van de succulentenkas, ter waarde van € 5000. 

 

Jaarlijks reikt het Fonds Gabriëlle De Waele een prijs uit voor een wetenschappelijk werk dat 

gebaseerd is op de collecties van de Plantentuin. Nederlandstalige werken en Engelstalige 

werken met een ruime Nederlandse samenvatting komen in aanmerking voor deze prijs. Het 

afgelopen jaar kwam geen enkel werk in aanmerking voor deze prijs. 

1.6.6. Sponsors en mecenaat 

De Stichting Arboretum Wespelaar voorziet in de loonkost van een deskundige 

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

staat zelf in voor de overige 25%. In 2020 ontwikkelde de deskundige determinatiesleutels, 

verzamelde materiaal in binnen- en buitenlandse tuinen en maakte hoge-resolutie scans en 

afbeeldingen van verschillende collecties. Daarnaast onderhoudt hij talrijke binnen- en 

buitenlandse contacten (zie 1.4.1.1. Determinatiesleutels). 

 

De Plantentuin werkt samen met het lokale en regionale bestuur. De Provincie Oost-

Vlaanderen stelt één halftijdse arbeidskracht ter beschikking van de Plantentuin. Het 

takenpakket van dit personeelslid bevindt zich in tabel 4.5. 
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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 en bladafval als mulchlaag en voor het maken 

van bladgrond.  

1.6.7. Gebruik lokalen 

De lokalen van de Plantentuin worden naast de eigen activiteiten eveneens gebruikt door de 

met de tuin verwante verenigingen. Zij verzorgen er plantenruilbeurzen en kinderworkshops. 

Voor het gebruik van de lokalen werd een gemeenschappelijk reglement opgesteld met het 

GUM. Vanaf 13 maart 2020 werden de lokalen niet meer verhuurd aan derden ten gevolge 

van de Corona-maatregelen. Alle geplande activiteiten werden afgelast of verplaatst naar 

2021. In oktober gingen in het Palmarium diverse nocturnes en workshops door in het kader 

van de opening van het GUM. 

1.6.8. Plantenuitleendienst en tuinbibliotheek 

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

Hiervoor worden kuipplanten speciaal opgekweekt en verzorgd. In 2020 verzorgde de 

plantenuitleendienst 8 keer de bebloeming van een event. In totaal werden 58 planten 

ontleend. 

 

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

tijdschriften brachten we onder in de faculteitsbibliotheek.  

Het afgelopen jaar werd de tuinbibliotheek heringericht. We namen 2 nieuwe werken op. 

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

 

Tabel 9. Nieuw werk tuinbibliotheek 

 
Auteur Titel Jaar Nummer 

Ikin, Ed Rare plants. The story of 40 of the world’s 
most unusual and endangered plants. 

2020 WE11D TB /  

Neirynck, Rik Ils vont là où même les moustiques sont 
encore sauvages. 

2020 WE11D TB/ 

 

1.6.9. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o Samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen (personeel) 

o Samenwerking met Stichting Arboretum Wespelaar (deskundige 

plantenidentificatie) 

o Samenwerking met de Stad Gent (verhakselen plantenmateriaal) 

o Samenwerking met en ondersteuning door een bloeiende vereniging: ‘de 

Vrienden van de Plantentuin’  

o Samenwerking met verenigingen van plantenliefhebbers voor de organisatie 

van lezingendagen, plantenbeurzen, activiteiten (Drosera vzw, Vlaamse 

Rotsplantenvereniging, Orchideeën Vereniging Vlaanderen) 

o Co-creatie van de collectie carnivore planten (Drosera vzw) 

o Samenwerking met een enthousiaste groep vrijwilligers 

o Professionele begeleiding van de vrijwilligers in samenwerking met het GUM 

o Samenwerking met Hydrangeum vzw voor het onderhoud van de kijktuin te 

Destelbergen 

o Financiële en personele steun door sponsors en mecenaat 
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o Mogelijkheid tot het uitreiken van de jaarlijkse ‘prijs Gabrielle De Waele’ 

o Aanwezigheid van lokalen (palmarium, Victoriagalerij + kas) voor talrijke 

culturele activiteiten 

o Plantenuitleendienst voor het opluisteren van talrijke activiteiten in de UGent 

o Mogelijkheid tot het gebruik van de lokalen van de plantentuin door 

geaffilieerde verenigingen (Drosera, Vlaamse Rotsplanten Vereniging, de 

Vrienden van de Plantentuin, Orchideeënvereniging Vlaanderen)  

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Beperkt en inkrimpend personeelskader 

o Onzekerheid over de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen op 

lange termijn 

o Beperkte opvolging van bestuursleden voor verenigingen en bedreiging van het 

voortbestaan 

o Beperkte ruimte voor het onderhouden van collecties  

1.6.10. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Medewerkers 

2021-

2022 

Wekelijks Stafvergadering met de tuiniers (zodra de Corona-pandemie dit 

toelaat). 

2021-

2022 

Periodiek Organisatie vormingsmomenten voor tuiniers, vrijwilligers en gidsen. 

2021-

2022 

Periodiek Vorming tuiniers op basis van het vormingsaanbod UGent, het aanbod 

van het Proefcentrum Sierteelt te Destelbergen (PCS) en samenwerking 

binnen de Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). 

Vrijwilligers 

2021-

2022 

Periodiek Organisatie instapmomenten voor nieuwe vrijwilligers. 

2021-

2022 

Maandelijks Rondleiding voor de Plantentuingidsen (deels digitaal). 

2021-

2022 

Continu Begeleiden van vrijwilligers. 

2021-

2022 

Continu Samenwerking binnen de Entiteit Erfgoed en Archief met betrekking 

tot het vrijwilligersbeleid. 

2021-

2022 

Jaarlijks Organisatie van een vrijwilligersdag in samenwerking met de 

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta. 

   

Verenigingen 

2021-

2022 

Periodiek Samenwerking met Hydrangeum vzw voor het onderhoud van de 

kijktuin in Destelbergen. 

2021-

2022 

Periodiek Organisatie van activiteiten (plantenbeurzen, vergaderingen, 

lezingendagen, rondleidingen, e.d.) door geaffilieerde verenigingen. 

2021-

2022 

Continu Co-creatie van deelcollecties door verenigingen. 

Giften en legaten 

2021-

2022 

Periodiek Uitreiken van de Prijs Gabrielle De Waele indien er een geschikte 

kandidaat is. 
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2021-

2022 

Periodiek Ondersteuning door ‘de Vrienden van de Plantentuin’ (financiële of 

materiële giften). 

Sponsors en mecenaat 

2021-

2022 

Continu Samenwerking met Stichting Arboretum Wespelaar voor de 

financiering van een deskundige plantenidentificatie. 

2021-

2022 

Continu Ter beschikking stellen van 0,5 personeelslid door het provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen. 

2021-

2022 

Periodiek Samenwerking met het Stadsbestuur Gent voor het hakselen van 

plantenmateriaal en het aanvoeren van gehakseld hout en bladafval. 

Gebruik lokalen 

2021-

2022 

Periodiek Gebruik van de Victoriagalerij en de Victoriakas voor culturele 

activiteiten en activiteiten van de geaffilieerde verenigingen. 

2021-

2022 

Periodiek Gebruik van het Palmarium voor culturele activiteiten en activiteiten 

van de geaffilieerde verenigingen. 

 

Plantenuitleendient en tuinbibliotheek 

2021-

2022 

Continu Opkweken en ter beschikking stellen van grote planten voor het 

opluisteren van activiteiten in de UGent. 

2021-

2022 

Continu Aanvullen van de tuinbibliotheek met nuttige werken voor tuiniers en 

plantentuingidsen. 

2021-

2022 

Continu Abonneren op tijdschriften met botanisch of tuinbouwkundig belang. 
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Deel 2: De Plantentuin: een botanische collectie 
 

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 bijzondere opdracht van de Plantentuin met betrekking tot de 

conservatie van de plantaardige diversiteit kadert in dit verband en 

wordt uitgevoerd in samenwerking met de (inter)nationale 

gemeenschap van botanische tuinen en arboreta.  

 

 

2.1. Implementering Global Strategy for Plant Conservation 

De internationale organisatie Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 

ontwikkelde een strategie voor de conservatie van de wereldwijde plantendiversiteit (Global 

Strategy for Plant Conservation). 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 10). Voor het opstellen van nieuwe doelstellingen voor de volgende periode 

wacht men op de update van de biodiversiteitsdoelstellingen. 

 

De Plantentuin levert een actieve bijdrage voor een aantal doelstellingen met betrekking tot 

het begrijpen, documenteren en bewaren van plantenbiodiversiteit (target 1, 2 en 8). Om 

nieuwe biologische invasies te voorkomen werkt de Plantentuin samen met nationale 

partnerinstellingen (target 10). De Plantentuin is eveneens actief met betrekking tot het 

onderwijs en de bewustmaking van het publiek (target 14) en biedt stageplaatsen aan (target 

15). Voor conservatie van Annonaceae, Magnoliaceae en Hydrangeaceae wordt 

samengewerkt met internationale partners (target 16). 

 

Tabel 10. Doelstellingen van de Global Strategy for Plant Conservation 
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 
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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 brengen 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. 

 

2.2. Waardevolle collecties voor conservatie (target 1, 3, 8 en 11) 

De Plantentuin bevat rijke levende collecties met talrijke bedreigde en beschermde 

plantensoorten. Bij het opzoeken van bijzondere teeltinformatie werd vooral aandacht besteed 

aan deze planten. Onderstaande tabel biedt een overzicht van deze teeltfiches. 

 

Tabel 11: Overzicht van rode lijst planten waarvoor teeltfiches beschikbaar zijn. 

 

Familie Naam IUCN-status 

Araceae Amorphophallus titanum EN 

Aristolochiaceae Aristolochia westlandi CR 

Arecaceae Beccariophoenix madagascariensis CR 

Zamiaceae Ceratozamia hildae EN 

Zamiaceae Ceratozamia mexicana VU 

Zamiaceae Ceratozamia robusta EN 

Asparagaceae Dracaena draco VU 

Boraginaceae Echium gentianoides VU 

Arecaceae Hyophorbe verschaffeltii CR 

Oleaceae Jasminum azoricum CR 

Crassulaceae Kalanchoe daigremontinana EN 

Crassulaceae Kalanchoe beharensis VU 

Geraniaceae Pelargonium cotyledonis CR 

Stangeriaceae Stangeria eriopus VU 

Fabaceae Strogylodon macrobotrys VU 

Araucariaceae Wollemia nobilis CR 

Zamiaceae Zamia pumila NT 

Zamiaceae Zamia furfuracea EN 

Zamiaceae Zamia spartea CR 

Zamiaceae Zamia inermis CR 

   

 

De inventaris van de publieksafdelingen maakt deel uit van volgende metadatacollecties: 

Advanced Plant Search (BGCI) en PLANTCOL (http://www.plantcol.be). Overeenkomstig de 

Plant Search databank zijn 424 taxa opgenomen op de IUCN Red List. 
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De specimens uit het internationaal erkende herbarium GENT (CITES BE 118A) worden 

gebruikt voor diverse onderzoeksdoeleinden: identificatie, bijdrage aan Flora’s en het 

samenstellen van een monografie van een bepaalde plantengroep. Bij het lopende onderzoek 

worden van elke soort vouchers gemaakt die in het herbarium worden opgenomen.  

 

Bij de expedities in het kader van internationale onderzoeksprojecten (Franklinia fonds en 

door de Onderzoeksgroep Systematische en Evolutionaire Plantkunde) en voor de 

uitwisseling van plantmateriaal met andere botanische instellingen houden we rekening met 

de huidige wetgeving inzake Access and Benefit Sharing. Naast het aanvragen van de nodige 

vergunningen in het land van herkomst, is de plantentuin ook lid van het International Plant 

Exchange Network (IPEN).  

 

2.3. Educatie over conservatie-activiteiten (target 14) 

De website van de Plantentuin besteedt aandacht aan de conservatie activiteiten. Speciale rode 

etiketten vestigen de aandacht van het publiek op 

bedreigde planten.  

 

Van november 2019 tot eind februari 2020 nam de 

plantentuin deel aan de UNESCO campagne 

Connect2Socotra. Deze campagne had tot doel het 

bewustzijn te verhogen over de rijkdom en 

kwetsbaarheid van de unieke biologische diversiteit van 

Socotra. In de Victoriagalerij werd een tentoonstelling 

rond de flora van Socotra opgezet, waarbij de bezoekers informatie kregen over de bedreigde 

planten en plantaardige producten. Op 17 januari 2020 brachten his Excellency Mohamed 

Taha Mustafa, Ambassador of Yemen to the Kingdom of Belgium en First Secretary Yazan 

El-Eryani een bezoek aan de tentoonstelling. Een symposium rond het thema vond plaats op 

27 februari 2020, in aanwezigheid van de directeur van het UNESCO regional office (voor de 

golf Staten en Jemen). 

 

Het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin (+/- 600 abonnees) biedt een forum voor 

reisverslagen en het verslag van onderzoeksresultaten op basis van de levende collecties.  

 

Tijdens vormingsmomenten en ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Vrienden 

van de Plantentuin informeren we tuiniers, vrijwilligers en plantentuingidsen over 

onderwerpen die verband houden met conservatie. 

 

2.4 Tuinbouwactiviteiten met betrekking tot conservatie (target 10) 

2.4.1. Invasieve soorten 

Op 13 juli 2016 stelde de Europese Unie een lijst vast van zorgwekkende invasieve uitheemse 

soorten (Uitvoeringsverordening 2016/1141 van de Commissie). Voor de soorten op deze lijst 

geldt vanaf 3 augustus 2016 een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import 

in de Europese Unie. In 2020 werden drie hemelbomen (Ailanthus altissima) uit de 

plantentuin verwijderd. We blijven waakzaam voor wat betreft invasieve plantensoorten en 

gebruiken de European Code of Conduct als leidraad bij het beleid. 
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2.4.2. Monitoring van ziekten en plagen 

In 2020 nam de Plantentuin deel aan het waarnemingsnetwerk boomkwekerij (gecoördineerd 

door het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen). We controleerden de aanwezigheid van 

volgende schadelijke organismen: anjerbladroller (Cacoecimorpha pronubana) en buxusmot 

(Cydalima perspectalis). We registreerden de vangst van mei 2020 tot oktober 2020. Door de 

Coronacrisis kregen we de feromoonvallen slechts na de eerste vlucht van buxusmot. We 

telden daarom weinig motten. We stelden ook slechts een beperkt aantal anjerbladrollers vast 

in de vallen. 

 

We werkten mee aan het International Plant Sentinel Network met betrekking tot het 

voorkomen van ziekten en plagen op Phillyrea en Chionanthus. 

2.4.3. Vermeerdering van rode lijst planten (target 3) 

 

De Plantentuin ging positief in op de vraag van Kadoorie Farm & 

Botanic Garden (Hong Kong) om de vermeerdering te onderzoeken 

van Aristolochia westlandii, waarvan nog slechts 4 populaties in het 

wild bekend zijn. Slechts drie botanische tuinen rapporteren de 

aanwezigheid van deze soort in hun levende collecties binnen 

PlantSearch (BGCI). 

 

Aristolochia westlandii groeit in het wild in valleibossen in China 

en Hong Kong, waar hij voorkomt op hoogtes tussen 300 en 800 m. 

De soort staat op de IUCN Rode Lijst als ernstig bedreigd (CR).  

 

Het stekken van deze Aristolochia bleek niet eenvoudig. In de loop 

van 2019-2020 werd de soort met succes gemarcotteerd.  

 

2.5. Conservatie onderzoek en activiteiten  

2.5.1. Onderzoeken kiemrust bij rode lijst soorten (target 3) 

Met betrekking tot de kiemrust van Belgische rode lijstsoorten werkten we het afgelopen jaar 

samen met het Agentschap Plantentuin Meise. Dit agentschap coördineert in ons land de 

inheemse rode lijst soorten (target 8). Een bachelorstudent (vakgroep biologie, 

onderzoeksgroepen plantenfysiologie en systematische en evolutionaire plantkunde) 

onderzocht de kiemrust van twee soorten uit de boterbloemenfamilie (Ranunculaceae), nl. de 

akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en het wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris). Er 

werden zeven verschillende behandelingen getest (combinaties van koude en warme 

stratificatie in lichte of donkere omstandigheden alsook met toevoeging van helder rood 

pulsen).  

 

Bij wildemanskruid werd een maximaal kiemingspercentage van 100 % bekomen na 

behandeling in warme en lichte omstandigheden. Vooral de factor warmte lijkt hier een 

belangrijke rol te spelen. Bij akkerboterbloem werd de beste resultaten verkregen bij koude 

behandelingen of bij een combinatie van een warme behandeling, gevolgd door een koude.  

Zaden die enkel warm gestratificeerd werden, kiemden niet. Deze proeven worden best nog 

eens herhaald om het resultaat beter te kunnen inschatten. 

 

Van veel soorten van de familie Apiaceae is bekend dat de zaden een diepe complexe 

morfofysiologische kiemrust hebben die door lage temperaturen kan worden doorbroken. We 
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volgden de kieming van drie Oenanthe soorten (Oenanthe peucedanifolia, Oenanthe 

pimpinelloides en Oenanthe crocata) waarvan het zaad ingezameld werd in de plantentuin. De 

zaden werden in wit zand gezaaid en gedurende 122 dagen aan vier verschillende 

behandelingen onderworpen: warm/licht, warm/donker, koud/licht en koud/donker. De koude 

stratificatie vond plaats bij 4°C onder continu licht, de warme stratificatie gebeurde bij 20°C 

en een regime van 8/16 uren licht/donker. Voor de donkere behandeling werden de doosjes 

met zaden omwikkeld met aluminiumfolie. Er werden telkens 3x30 zaden behandeld.  

 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer voor elke behandeling. Op basis van de Kruskal-

Wallis test voor niet-parametrische steekproeven bleek dat er een significante distributie was 

over de verschillende behandeltypes (sign. 0,03) (zie grafiek 1). Uit deze proef bleek licht de 

belangrijkste parameter om de kieming te stimuleren zowel in warme als in koude 

omstandigheden.  

 

Soort Behandeling Gemiddeld kiempercentage 

na 122 dagen 

Oenanthe pimpinelloides Warm/licht 85 % 

 Warm/donker 43 % 

 Koud/licht 79 % 

 Koud/donker 6 % 

Oenanthe peucedanifolia Warm/licht 74 % 

 Warm/donker 53 % 

 Koud/licht 83 % 

 Koud/donker 78 % 

Oenanthe crocata Warm/licht 77 % 

 Warm/donker 45 % 

 

 
 

Grafiek 1: spreiding van het kiemingspercentage van 3 beverkruidsoorten bij 

verschillende temperatuur en licht behandelingen. 
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2.5.2. Magnolia-onderzoek binnen het Franklinia-fonds (target 1, 2 en 7) 

In het kader van het lopende Magnolia-onderzoek bracht dr. Marie-Stéphanie Samain 

(INECOL, Mexico en gastprofessor aan de Universiteit Gent) in maart 2020 een bezoek aan 

de Plantentuin voor het bespreken en afwerken van wetenschappelijke publicaties en het 

bespreken van toekomstige projecten.  

 

Marie-Stéphanie Samain verrichtte in januari en februari veldwerk in Mexico waarbij 

herbarium vouchers en stalen voor conservatie genetisch onderzoek werden ingezameld. De 

studente Ana María Rueda Urrego (universiteit EAFIT - Escuela de Administratción, 

Finanzas e Instituto Tecnológico, Medellin) voerde veldwerk uit in het kader van een stage 

binnen het Franklinia project. 

 

Fabián Aldaba Núñez verdedigde in augustus 2020 zijn masterthesis, hierbij werd de IUCN 

status van de bestudeerde endemische Mexicaanse Magnolias aangevuld en geactualiseerd. 

Emily Veltjen werkte haar doctoraat rond de genetische diversiteit van Caraïbische Magnolia-

soorten af (zie 2.5.5.).  

 

Binnen het Franklinia project blijven we wetenschappelijke studies aanbieden in functie van 

effectieve in situ conservatie. We werken verder samen met: de NGO SalvaMontes 

(Colombia) en de universiteit EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto 

Tecnológico) te Medellin; en de Cubaanse Magnolia onderzoekers (Plantentuin Havana, 

Universiteit Havana, NGO Planta!). Daarnaast startten we een samenwerking met het 

botanisch instituut van Sao Paulo, alwaar een masterstudente de Magnolias van Brazilië 

bestudeert en startten we een officiële samenwerking met Fundación PROGRESSIO van de 

Dominicaanse Republiek in het kader van een lopende masterproef (zie lager). Output van 

deze masterproef wordt ook gecommuniceerd met Sociéte Audubon Haiti en het Haiti 

Conservation Trust, in functie van het zoeken van nieuwe Magnolia populaties in Haiti. 

 

Een recente studie op Magnolia dodecapetala heeft verstrekkende gevolgen voor de 

conservatie van deze soort op vijf eilanden in de Kleine Antillen; instanties op alle vijf de 

eilanden zijn geïnformeerd en uitgenodigd om herstelprogramma’s en verder conservatie 

onderzoek uit te voeren in een verdere samenwerking. 

2.5.3. Conservatie van de natuurlijke rijkdommen op het eiland Socotra (target 3, 4, 5 en 

7). 

 

De Plantentuin is partner binnen het UNEP conservatie project rond Socotra. Het betreft een 

internationaal samenwerkingsproject met als partners World Society of Nature in Jordan, de 

Universteit van Rome en Brno en CABI.  

 

Een postdoctoraal medewerker onderzoekt binnen dit project de natuurlijke biodiversiteit van 

het eiland Socotra en ontwikkelt in samenwerking met de partnerinstellingen strategieën voor 

het behoud van kwetsbare gebieden. Tegelijk werkt deze onderzoeker mee aan het Franklinia-

project voor de bescherming van de endemische Boswellia’s op Socotra (Conservation of the 

endangered endemic Boswellia trees on Socotra Island). 

2.5.3. Projecten van de onderzoeksgroep Systematische en Evolutionaire Plantkunde 

(Systematic and Evolutionary Botany – SEB) (target 1, 2 en 7) 

De Plantentuin voorziet in waardevolle levende collecties die het voorwerp vormen van 

academisch onderzoek. Volgende deelcollecties komen daarvoor in aanmerking: Annonaceae, 
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Peperomia, Cyperaceae, Magnolia, varens, Rhipsalis, Sansevieria, Epimedium en 

Hydrangeaceae. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid om de diversiteit binnen onderzochte 

plantenfamilies te illustreren en afzonderlijke proeven te doen met kweek en bewaring van 

interessante taxa.  

 

Een aantal projecten lopende zijn gecontinueerd of afgerond bij de Onderzoeksgroep 

Systematische en Evolutionaire Plantkunde: 

  

▪ Conservatie van plantenbiodiversiteit (zie ook 2.5.5. Opleiding): 

o Magnolias of the Caribbean and Mesoamerica (maart 2016-2021) 

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

genetische diversiteit en de onderliggende evolutionaire geschiedenis (PhD 

studie oktober 2014-maart 2020 - afgerond) 

o Conservation of Magnolias from the Dominican Republic (Masterthesis 

oktober 2020-juni 2021) 

 

▪ Biodiversiteit en evolutie van Annonaceae: 

o Soorten Annonaceae uit Bangladesh (PhD studie) 

o Taxonomie van Annonaceae uit Ecuador 

o Evolutie van bloemengeuren van Annonaceae 

o Moleculaire fylogenie en biogeografie van Duguetia. 

o Fylogeografie en diversificatie van Duguetia 

o Datering van de fylogenie van Annonaceae met behulp van fossielen 

o Genomisch conflict in de fylogenie van Oxandra 

o Complete genoom-sequentie van Polyalthia suberosa 

 

▪ Biodiversiteit en evolutie van Convolvulaceae (Dr. Ana Rita Simōes, post-doc), in 

samenwerking met de Plantentuin Meise. 

 

▪ Fylogenie van tropische Fagaceae (Dr. Joeri Strijk, gastonderzoeker), in 

samenwerking met Florida State University. 

 

▪ Biodiversiteit en evolutie van de Cyperaceae 

 

▪ Evolutie en fylogenie van Hydrangea sensu lato (Hydrangeaceae): 

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

conservation (afgerond 2020). 

 

▪ Evolutie van mixed-linkage glucaan in vaatplanten: inzichten van spatio-temporale 

distributie patronen (onderzoek afgerond, publicatie in voorbereiding). 

 

▪ Vergelijkend onderzoek naar de chemische samenstelling van sclerenchymweefsels in 

varens, wolfsklauwen en mossen: polysachariden en fenolen (lopend). 

 

▪ Chemische samenstelling van de middenlamel in homospore wolfsklauwen (detectie 

van xyloglucan en mannan-polymeren). 

 

Tabel 12 geeft een overzicht van de publicaties die het afgelopen jaar verschenen op basis van 

de levende collecties in de Plantentuin. 

http://www.spermatophytes.ugent.be/page3/page7/page13/index.html
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2.5.5. Opleiding (target 15 en 16) 

Binnen het Franklinia project lopend binnen de Plantentuin Gent (zie 2.5.2. Franklinia-fonds) 

worden verschillende studenten opgeleid in het thema van plantenconservatie, allen in een 

internationale setting:  

- Een MSc. student (Fabian Aldaba) verbleef van 16 november 2019 tot 31 januari 

2020 aan de Universiteit Gent voor het verwerken van de stalen van 5 Mexicaanse 

Magnolia soorten uit de Sierra Madre in het laboratorium, in kader van zijn 

masterthesis: “Sistemática, diversidad genética y conservación de Magnolia en 

Veracruz, México”. Fabián Aldaba Núñez verdedigde in augustus 2020 zijn 

Masterthesis. 

 

- Onderzoek van twee PhD studenten is momenteel lopend: Fabian Aldaba (start 

2020) en Salvador Guzman (start 2019) bestuderen Neotropische Magnolia 

diversiteit in functie van conservatie. 

 

- De studente Ana María Rueda Urrego (universiteit EAFIT - Escuela de 

Administratción, Finanzas e Instituto Tecnológico, Medellin) voerde veldwerk uit 

in het kader van een stage project. Het geplande laboratoriumwerk kon omwille 

van de Corona-pandemie niet plaatsvinden in Gent in augustus 2020. Ze wordt 

hierbij begeleid door Emily Veltjen, Marie-Stéphanie Samain en Marcela Serna 

(prof. aan de Universidad Tecnológico de Antioquia, Colombia).  

 

- Juliana Cruz Jarim Barbosa (Instituto de Botânica de São Paulo) startte haar MSc. 

Opleiding met als centraal thema de systematiek en conservatie van de 

Braziliaanse Magnolias. Deze masterproef is in samenwerking met Dra. Maria 

Beatriz Rossi Caruzo (Instituto de Botânica/UNIFESP) en Dra. Ana Rita Giraldes 

Simões (Royal Botanic Gardens, Kew). 

 

- Emily Veltjen verdedigde haar PhD: “De Caraïbische Magnolia soorten 

(Magnoliaceae): beoordeling van de genetische diversiteit en de onderliggende 

evolutionaire geschiedenis” op 13 maart 2020. 

 

- Tim Claerhout voert een masterproef uit met als centraal thema conservatie van de 

Dominicaanse Magnolias in nauwe samenwerking met de NGO Fundación 

PROGRESSIO uit de Dominicaanse Republiek. 

 

- Ernesto Testé en Majela Hernandez (Universiteit Havana, Botanische tuin Havana, 

Planta!) voeren beiden een PhD studie uit met als centraal thema conservatie 

genetica van de Cubaanse Magnolias. Het oorspronkelijke labobezoek van Ernesto 

Testé, gepland voor september 2020 werd geannuleerd omwille van COVID19, 

maar dit zal mogelijk toch eind 2020 of in de eerste maanden van 2021 worden 

uitgevoerd. 

De eerste vergadering van het Magnolia consortium (https://www.bgci.org/our-work/projects-

and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/) werd bijgewoond door 

Marie-Stéphanie Samain en Emily Veltjen. In verdere afwachting hebben zij zich alvast 

opgegeven als affiliates. De Plantentuin Gent kan hier jammer genoeg slechts een beperkte rol  

in spelen als Safe Site gezien de beperkte ruimte voor het houden van neotropische bomen in 

de serres. 

https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/
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2.6. Zaaduitwisseling (target 8, 11 en 16) 

De Plantentuin is lid van het International Plant 

Exchange Network (IPEN). De opstelling van de 

jaarlijkse Index Seminum en de uitwisseling van zaden 

gebeurt overeenkomstig de internationale afspraken 

overeenkomstig de richtlijnen van het Nagoya protocol 

en de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD). 

 

De Index Seminum van 2020 bevat 110 in de Plantentuin 

geoogste zaden. In 2020 waren er 91 aanvragen voor het 

opsturen van gemiddeld 8,2 zaadmonsters. We bewaren de zaden 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 1.4.1.3. 

Kiemproeven).  

 

2.7. (Inter)nationale netwerken (target 16) 

De Plantentuin is lid van Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Naast ‘Botanic 

Garden’ is de Plantentuin ook erkend als ‘Conservation Practitioner’. Beide erkenningen 

gelden als internationale kwaliteitslabels voor de tuin. Het arboretum van de Plantentuin is 

eveneens internationaal erkend (ArbNet). In 2020 werd de Plantentuin als eerste Belgische 

tuin lid van de Climate Change Alliance of Botanic Gardens. Deze alliantie heeft tot doel de 

botanische landschappen te beschermen tegen de invloed van klimaatverandering. De 

Plantentuin neemt eveneens deel aan de campagne ‘Samen voor Biodiversiteit’. 

 

De hortulana is voorzitter van de Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). De 

partners van dit netwerk komen twee maal per jaar samen. Het afgelopen jaar sloten twee 

bijkomende tuinen zich aan (Jardin Botanique de l’Observatoire du Monde des Plantes, 

Université de Liège en De Kleine Boerderij te Merksplas). De vereniging fungeert als 

gesprekspartner voor de Vlaamse overheid (rond beleidsthema’s) en organiseert een 

overkoepelende publiekswerking (door een gidsenopleiding, website, folder). Jaarlijks wordt 

ook een vrijwilligersdag in één van de deelnemende tuinen of arboreta georganiseerd. De 

Vlaamse overheid beschouwt de vereniging als stakeholder bij thema’s als pesticidengebruik 

en droogtemaatregelen. In het kader van de Corona-maatregelen bracht de vereniging een 

gemeenschappelijk standpunt over aan de bevoegde minister en de coronacommissaris. 

 

Het Belgische netwerk maakt deel uit van het European Botanic Gardens Consortium dat 800 

Europese tuinen verenigt (www.botanicgardens.eu). De activiteiten van de Belgische tuinen 

worden halfjaarlijks aan het Consortium gerapporteerd. 

Het Consortium werkte in 2000 een actieplan voor Europese botanische tuinen uit. 

Belangrijke thema’s zijn: het erkennen van botanische tuinen als centra voor wetenschappelijk 

botanisch en horticultureel onderzoek, het erkennen van het erfgoed aanwezig in botanische 

tuinen, conservatie van biodiversiteit, educatie, training en netwerking.  

 

Via het uitgebreide netwerk van tuinen levert de Plantentuin een bijdrage bij het verzamelen 

en ter beschikking stellen van weefselstalen voor moleculair onderzoek, stekken, zaden en 

data. De Plantentuin deelde op vraag van Botanic Gardens Conservation International alle 

data met betrekking tot de levende collectie van het genus Magnolia. De vraag kadert in de 

http://www.botanicgardens.eu/
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opmaak van een globale analyse om de bedreigde Magnolia taxa in kaart te brengen en om de 

prioriteiten met betrekking tot conservatie vast te stellen. 

 

De Onderzoeksgroep Zaadplanten en de Plantentuin Universiteit Gent (levende collecties en 

herbarium) werken samen met de Royal Botanic Gardens Kew rond de Plant and Fungal 

Trees of Life (PAFTOL, http://science.kew.org/strategic-output/plant-and-fungal-trees-life), 

een strategisch onderzoeksprogramma van Kew. Isabel Larridon, gastprofessor in de 

onderzoeksgroep en Research Leader Africa in Kew, leidt het luik van dit project waarbij de 

verwantschapsrelaties tussen de genera van de plantenfamilie Cyperaceae nagegaan worden 

gebruik makend van zogenaamde high-throughput sequencing technieken. Een gedeelte van 

het plantenmateriaal noodzakelijk voor dit onderzoek werden aangeleverd vanuit de unieke 

Cyperaceae collecties aanwezig in de Gent (I. Larridon). In 2019 werd labowerk uitgevoerd 

om DNA sequentie data te verkrijgen van c. 350 genen uit het nucleaire genoom. Op basis 

van in totaal c. 370 soorten zal een fylogenetische studie uitgevoerd worden die zal leiden tot 

een nieuwe classificatie van de Cyperaceae. Dit heeft reeds geresulteerd in 1 gepubliceerd 

artikel, 1 artikel in press en 2 ingediende manuscripten. 

 

Tabel 11 : uitwisseling van data en plantenmateriaal 

 

 

Datum in Datum uit Soort Deel Reden 

27/07/2020 3/08/2020 
Magnolia spp. data 

survey supporting a Conservation Gap 
Analysis 

30/10/2020 04/11/2020 
Phillyrea, Chionanthus data 

survey International Plant Sentinel 
Network (ash dieback, emerald ash 
borer) 

26/10/2020 lente 2021 Veratrum spp. stekken plant tissue for DNA analysis 

24/11/2020 30/11/2020 
Salvia spp.  zaden 

research about antioxidants and ageing 
in seeds 

27/11/2020 30/11/2020 
Allium, Coriaria, Ochna, Donax, 
Cardiocrinum, Butomus 

zaden stress tolerance experiments 

27/11/2020 15/12/2020 
Sansevieria data 

dissertation on Kew’s Sansevieria 
collection 

      

 

2.8. Publicaties en deelname congressen 

Het onderzoek op de levende collecties resulteert in bachelor-, master- en doctoraatscripties 

en artikels. Daarnaast nemen medewerkers van de Plantentuin en de onderzoeksgroep SEB 

regelmatig deel aan internationale congressen en brengen ze een bezoek aan internationale 

herbaria en botanische tuinen. 

 

Tabel 12. Overzicht publicaties en presentaties op basis van de levende collecties (2019-

2020) 

 

A1 Publicaties 2020 of geaccepteerd voor publicatie 

MUASYA M, LARRIDON I (accepted) Delimiting the genera of the Ficinia Clade (Cypereae, 

Cyperaceae) based on molecular phylogenetic data. PeerJ. 
LARRIDON I, SPALINK D, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTIN-BRAVO S, MUASYA 

AM, ESCUDERO M (in press) The evolutionary history of sedges in Madagascar. Journal of 

Biogeography. 
LARRIDON I, ZUNTINI AR, BARRETT RL, WILSON KL, BRUHL JJ, GOETGHEBEUR P, BAKER WJ, 

BREWER GE, EPITAWALAGE N, FAIRLIE I, FOREST F, KIKUCHI I, POKORNY L, SEMMOURI I, 

http://science.kew.org/strategic-output/plant-and-fungal-trees-life
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SPALINK D, SIMPSON DA, MUASYA AM, ROALSON EH (in press) Resolving the generic limits in 

Cyperaceae tribe Abildgaardieae using targeted sequencing. Botanical Journal of the Linnean 

Society. 
PEREIRA-SILVA L, TREVISAN R, RODRIGUES AC, LARRIDON I (in press) Combining the small 

South American genus Androtrichum in Cyperus (Cyperaceae). Plant Ecology and Evolution. 
LARRIDON I, GALÁN DÍAZ J, BAUTERS K, ESCUDERO M (2020) What drives diversification in a 

pantropical plant lineage with extraordinary capacity for long-distance dispersal and 

colonisation? Journal of Biogeography. doi: 10.1111/jbi.13982. 
LARRIDON I (2020) Nemum. In: García M.A., Timberlake J.R. (eds.). Flora Zambesiaca, Vol. 14. 

Cyperaceae, p. 126-130. Royal Botanic Gardens, Kew. 
LARRIDON I, REYNDERS M (2019) Three new combinations in Cyperus (Cyperaceae). Plant 

Ecology and Evolution 152(3): 561-562. 
BAUTERS K, LARRIDON I, GOETGHEBEUR P (2019) A taxonomic study of Scleria subgenus 

Hypoporum: synonymy, typification and a new species-level identification key. Phytotaxa (394): 

001-049 

LARRIDON I, SPALINK D, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTIN-BRAVO S, MUASYA 

AM, ESCUDERO M (in press) The evolutionary history of sedges in Madagascar. Journal of 

Biogeography. 
LARRIDON I, ZUNTINI AR, BARRETT RL, WILSON KL, BRUHL JJ, GOETGHEBEUR P, BAKER WJ, 

BREWER GE, EPITAWALAGE N, FAIRLIE I, FOREST F, KIKUCHI I, POKORNY L, SEMMOURI I, 

SPALINK D, SIMPSON DA, MUASYA AM, ROALSON EH (in press) Resolving the generic limits in 

Cyperaceae tribe Abildgaardieae using targeted sequencing. Botanical Journal of the Linnean 

Society. 
PEREIRA-SILVA L, TREVISAN R, RODRIGUES AC, LARRIDON I (in press) Combining the small 

South American genus Androtrichum in Cyperus (Cyperaceae). Plant Ecology and Evolution. 
LARRIDON I, GALÁN DÍAZ J, BAUTERS K, ESCUDERO M (2020) What drives diversification in a 

pantropical plant lineage with extraordinary capacity for long-distance dispersal and 

colonisation? Journal of Biogeography. doi: 10.1111/jbi.13982. 
LARRIDON I (2020) Nemum. In: García M.A., Timberlake J.R. (eds.). Flora Zambesiaca, Vol. 14. 

Cyperaceae, p. 126-130. Royal Botanic Gardens, Kew. 
LARRIDON I, REYNDERS M (2019) Three new combinations in Cyperus (Cyperaceae). Plant 

Ecology and Evolution 152(3): 561-562. 
LARRIDON I, SPALINK D, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTIN-BRAVO S, MUASYA 

AM, ESCUDERO M (in press) The evolutionary history of sedges in Madagascar. Journal of 

Biogeography. 
ROALSON EH, BARRETT RL, WILSON KL, BRUHL JJ, LARRIDON I (2019) Crosslandia 

setifolia is a partly monoecious Fimbristylis(Abildgaardieae: Cyperaceae). Phytotaxa 399(2): 

163-166. 

ROALSON EH, PRATA AP, MESTERHÁZY A, CHASE M, SIMPSON DA, THOMAS WW, LARRIDON 

I (2019) A broader circumscription of Bulbostylis as to include Nemum (Abildgaardieae: 

Cyperaceae). Phytotaxa 395(3): 199-208. 

VELTJEN E, ASSELMAN P, PALMAROLA BEJERANO A, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M, TESTÉ 

LOZANO E, GONZÁLEZ-TORRES LR, GOETGHEBEUR P, LARRIDON I, SAMAIN MS (2019) 

Genetic patterns in Neotropical Magnolia species using de novo developed SSR markers. 

Heredity 122: 485-500 (published online 27 October 2018). 

LARRIDON I, RABARIVOLA L, XANTHOS M, MUASYA AM (2019) Revision of the Afro-

Madagascan genus Costularia (Cyperaceae): infrageneric relationships and species 

delimitation. PeerJ 7:e6528. DOI 10.7717/peerj.6528. 

DE MEYER F, DANNEELS B, ACAR T, RASOLOMAMPIANINA R, RJAONAH MT, JEANNODA V, 

CARLIER A (2019) Adaptations and evolution of a heritable leaf nodule symbiosis between 

Dioscorea sansibarensis and Orrella dioscoreae. ISME Journal. 13(7). P. 1831-1844. 
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MAAS, PJM, WESTRA LYT, CHATROU LW, VERSPAGEN N, RAINER H, ZAMORA NA, EERKENS 

RHJ (2019) Twelve new and exciting Annonaceae from the Neotropics. Phytokeys 126: 25-69. 

Onstein RE, Kissling WD, Chatrou LW, Couvreur TLP, Morlon H & Sauquet H (2019) 

Which frugivory-related traits facilitated historical long-distance dispersal in the custard 

apple family (Annonaceae)? J. Biogeogr. 46: 1874-1888 

CALUWAERTS S, et al. (2020)  The urban climate of Ghent, Belgium: A case study combining a 

high-accuracy monitoring network with numerical simulations. Urban Climate, volume 31, 

March 2020, 100565 

TOP S, MILOSEVIC D, CALUWAERTS S, HAMDI R, SAVIC S (2020) Intra-urban differences of 

outdoor thermal comfort in Ghent on seasonal level and during record-breaking 2019 heat 

wave. Building and Environment, volume 185, November 2020, 107103 

GUILBERT D, CALUWAERTS S, CALLE K, VAN DEN BOSSCHE N, CNUDDE V, DE KOCK T (2020) 

Impact of the urban heat island on freeze-thaw risk of natural stone in the built environment, 

a case study in Ghent, Belgium. Science of The Total Environment, volume 677, 10 August 

2019, pages 9-18 

 
Voordrachten en lezingen 2020 

 

CHATROU L (2020) Onderzoek op Annonaceae in Bangladesh, voordracht voor 

tuiniers/vrijwilligers.  

AKLAN M, VAN DAMME K (27-2-2020) Connect2Socotra Seminar. 

 

Bachelor-, master- en doctoraatscripties in 2020 

DE BOECK M. (2020) Schone slaapsters: kiemrust van twee inheemse soorten: 

wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) en akkerboterbloem (Ranunculus arvensis). 

Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van de graad Bachelor of Science in de Biologie. 

DE NIL J. (2020) Begonia. Onderzoek habitat en kweekproces. Bachelorproef voorgelegd tot 

het behalen van het diploma van bachelor in agro- en biotechnologie, afstudeerrichting 

groenmanagement. 

SIMPRAGA M. (2020) Escape room. De kracht van geurbiomoleculen bij communicatie. 

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad van educatieve master in de 

wetenschappen en technologie – afstudeerrichting bioengeneering. 

VELTJEN, E. (2020). The Caribbean Magnolia species (Magnoliaceae): Assessment of 

the genetic diversity and the underlying evolutionary history. PhD thesis. Ghent 

University, Belgium. pp. 382. 

DE SMET, Y. (2020). Through the fog: evolutionary insights provide novel genus- and 

species-level boundaries in tribe Hydrangeeae and genus Hydrangea. Ghent 

University, Belgium. 

rtn: 
2.9. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o De Plantentuin heeft waardevolle collecties van bedreigde plantensoorten 

(IUCN Red List). 

o De Plantentuin is internationaal erkend als ‘Botanic Garden’ en ‘Conservation 

Practitioner’. 

o De Plantentuin is lid van internationale (BGCI en Climate Change Alliance of 

Botanic Gardens) en nationale (VBTA) verenigingen van botanische tuinen en 

arboreta. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22120955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22120955/31/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323/185/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/677/supp/C
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o De Plantentuin levert een actieve bijdrage aan de Conventie van Biologische 

Diversiteit en de Global Plant Strategy. 

o De Plantentuin respecteert de wetgeving met betrekking tot het verkrijgen van 

plantenmateriaal (CBD en CITES).  

o De Plantentuin brengt plantenconservatie onder de aandacht van het publiek 

via labels, website, rondleidingen, tentoonstellingen, voordrachten. 

o De Plantentuin respecteert de Europese wetgeving in verband met invasieve 

soorten. 

o De Plantentuin werkt samen met de plantentuinen van Brno en Rome voor het 

behoud van de unieke flora van Socotra. 

o Er wordt samengewerkt met (inter)nationale partners voor het onderzoek met 

betrekking tot ziekten en plagen (Sentinel, ILVO). 

o De levende collecties en de herbariumcollecties dienen als basis voor 

onderzoek. 

o De Plantentuin beschikt over gekwalificeerd wetenschappelijk personeel voor 

moleculair onderzoek. 

o Er wordt samengewerkt met verschillende onderzoeksgroepen (Zaadplanten, 

Plantenfysiologie) en externe partners (Plantentuin Meise) voor het realiseren 

van onderzoeksprojecten. 

o Het Franklinia-fonds biedt de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te 

voeren in een internationale context: personeel en middelen voor moleculair 

onderzoek en veldwerk. 

o De Plantentuin verleent zijn medewerking aan internationaal onderzoek door 

het uitwisselen van data en plantenmateriaal (zaden, stekken, bladmateriaal). 

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Het gekwalificeerd personeel is slechts gedeeltelijk vast verbonden aan de 

Plantentuin (de wetenschappelijk medewerker is verbonden aan het Franklinia-

project).  

o Er is slechts een zeer beperkt budget beschikbaar voor de ontwikkeling van 

conservatie-activiteiten. 

o Er zijn slechts beperkte personele en financiële mogelijkheden voor 

begeleiding van studenten. 
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2.10. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

2021-

2022 

Target 1 Onderhouden en ter beschikking stellen van een internationaal erkend 

herbarium en aanmaken van nieuwe vouchers 

2021-

2022 

Target 1, 

2 en 7 

Franklinia-project: moleculair onderzoek op Magnolia dodecapetala en 

Magnolia portoricensis 

2021-

2022 

Target 1, 

2 en 7 

Uitbreiden van waardevolle collecties ter ondersteuning van academisch 

onderzoek (onderzoeksgroep systematische en evolutionaire plantkunde) 

2021 Target 3 Onderzoeken van de kiemrust bij rode lijst soorten (Ranunculaceae) in 

samenwerking met Plantentuin Meise. 

2021-

2023 

Target 3, 

4, 5 en 7 

Deelname aan het UNEP project rond conservatie van natuurlijke 

rijkdommen op het eiland Socotra. 

2021-

2022 

Target 8 Aanhouden en uitbreiden van waardevolle levende collecties en 

zaadcollecties (rode lijst soorten) 

2021-

2022 

Target 9 Bestuderen van de populatie-genetica van Crop Wild Relatives van 

gekweekte groenten/fruit binnen een GOA project (onder voorbehoud). 

2021-

2022 

Target 10 Monitoring ziekten en plagen via waarschuwingsnetwerk boomkwekerij 

2021-

2022 

Target 11 Respecteren van de internationale handel van wilde planten (CITES 

BE118A) en de huidige wetgeving inzake Access and Benefit Sharing 

(CBD, Nagoya) 

2021-

2022 

Target 14 Educatieve activiteiten rond conservatie van (bedreigde) planten 

2021-

2022 

Target 14 Bekendmaken van resultaten van het onderzoek door presentatie en 

verslag in het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin 

2021-

2022 

Target 14 Bekendmaken van resultaten van het onderzoek via kanalen van GUM 

(website, salon, publicaties, …) en MUST-studenten 

2021-

2022 

Target 15, 

16 

Opleiding verzorgen van laboratoriummedewerkers in het kader van het 

Franklinia project 

2021-

2022 

Target 15 Voorzien in stageplaatsen voor binnen- en buitenlandse stagiairs 

2021-

2022 

Target 16 Zaaduitwisseling via Index Seminum binnen het IPEN-netwerk 

2021-

2022 

Target 16 Lidmaatschap van het Belgische netwerk (VBTA) en het internationale 

netwerk (BGCI) van botanische tuinen en van arboreta (ArbNet) 

2021-

2022 

Target 16 Ter beschikking stellen van data en plantenmateriaal voor (inter)nationale 

onderzoeksinstellingen 

2022 Target 16 Deelname aan internationale congressen  
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Deel 3. Bijlagen 
 

Tabel 3.1. Overzicht teeltinformatie en plantenfiches 

1 teeltfiches per familie 

1.1 Agapanthaceae 

1.2 Amaryllidaceae 

1.3 Apocynaceae 

1.4 Araceae 

1.5 Araucariaceae 

1.6 Arecaceae 

1.7 Aristolochiaceae 

1.8 Asparagaceae 

1.9 Asteraceae 

1.10 Begoniaceae 

1.11 Bromeliaceae 

1.12 Boraginaceae 

1.13 Cactaceae 

1.14 Commelinaceae 

1.15 Crassulaceae 

1.16 Cycadaceae 

1.17 Fabaceae 

1.18 Geraniaceae 

1.19 Gesneriaceae 

1.20 Haemodoraceae 

1.21 Iridaceae 

1.22 Lamiaceae 

1.23 Lauraceae 

1.24 Myrtaceae 

1.25 Nelumbonaceae 

1.26 Nymphaeaceae 

1.27 Oleaceae 

1.28 Orchidaceae 

1.29 Orobanchaceae 

1.30 Plantaginaceae 

1.31 Ranunculaceae 

1.32 Rosaceae 

1.34 Salicaceae 

1.25 Stangeriaceae 

1.35 Xanthorrhoeaceae 

1.36 Zamiaceae 

2 Afdelingen 

2.1 Bollenbak 

2.2 Houtige gewassen 
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2.3 Planten en mensen 

2.4 Succulenten 

2.5 Varens 

3 Teelttechniek 

3.1 Bemesten 

3.2 Stekken 

3.3   Ziekten en plagen 
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Tabel 3.2. Gegevens per serre 2021 

Nr. Afdeling Ingestelde temperatuur 

 [°C] 

 

Alarm 

temp. [°C] 

Relatieve vochtigheid 

[%] 

  Dag   Nacht  Ingesteld 

1 Kweekserre 20 - 25 22 18 80% 

2 Kweekserre 20 - 23 15  13 70 % 

3 Bolgewassen, carnivoren 21 - 24 16  12 60 % 

4 Gemengde collectie 

Amorphophallus, 

Begonia 

25 - 28 20  16 75 % 

5 Succulenten, 

Pelargonium 

25 - 28 15 11 45 % 

  

6 Orchideeën - warm 28 - 30 24 24 80  % 

7 Orchideeën - gematigd 20 - 22 17 15 80 % 

8 Orchideeën - koud 14 - 16  12 11 80% 

9 Succulenten 15 - 18 15  11 0% 

10 Tropische varens 25 - 28  23 19 80 % 

 

11 Bromeliaceae, Rhipsalis 25 - 28 20  16 80 % 

12 Araceae, Commelinaceae, 

etc. 

25 - 28 

      

20  16 80 % 

 

13 Varens, Gesneriaceae, 

Acanthaceae, etc 

23 - 26 16  12 75 % 

14 Kalanchoe 20 - 23 15  13 60 % 

15 Opkweek tropische 

planten Pelargonium, 

Aeonium 

25 - 28 18  14 50 % links 

25 % rechts 

16 Palmarium 17 - 20 12  8 - 

17 Tropische kas 26 - 29 21  17 75 % 

18 Subtropische kas 20 - 23 15 11 60 % 

19 Victoriakas 25 - 28 20  16 70 % 

20 Peperomia 21     21 17 60 % 

21 Hoya, Asparagus 21     21 17 62,5 % 

22 Sansevieria, Haworthia, 

Gasteria 

21     21 17 20 % 

23 Opkweek vaste planten 

en houtige planten 

15 - 20 12 5  
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Tabel 3.3. Activiteitenkalender 2020 

 
Datum Activiteit Plaats en tijd 

17/01/2020 Bezoek consul en ambassadeur Jemen aan de UNESCO-

tentoonstelling Connect2Socotra 

Victoriagalerij 

18/01/2020 Ikebana workshop Refter tuiniers 

23/01/2020 Bezoek groep Centrum Leren en Werken – 19 personen Publiekskassen + tuin 

14/02/2020 Bezoek Fondation Universitaire Stichting – 40 personen Publiekskassen + tuin 

27/02/2020 Symposium Connect2Socotra Auditorium 6 

03/03/2020 Tekenklassen Middenschool Voskenslaan – 63 lln Publiekskassen 

07/03/2020 Ikebana workshop Refter tuiniers 

13/03/2020 Receptie doctoraat Emily Veltjen Palmarium 

01/07/2020-31/08/2020 Uit met Vlieg – zoektocht voor kinderen Publiekskassen + tuin 

03/07/2020 Teammoment personeel GUM en Plantentuin Palmarium 

23/09/2020 Workshop botanisch tekenen Tuin 

24/09/2020 Ontvangst nocturne gidsen GUM/Plantentuin Palmarium 

30/09/2020 Workshop botanisch tekenen Tuin 

07/10/2020 Eerste Bachelor Beeldende kunsten van de Luca-School of 

Arts, Campus St Lucas-Gent, tekenles, 25 studenten 

Publiekskassen 

01/10/2020-30/10/2020 Nocturnes + worshops opening GUM Palmarium, tuin 

03/12/2020 Rondleiding (practicum plantkunde) – 1te bachelor biologie Tuin + serres 

10/12/2020 Rondleiding (practicum plantkunde) – 1te bachelor biologie Tuin + serres 
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Tabel 3.4. Plantenuitleendienst 2020 

 
datum verantwoordelijke reden & plaats aantal 

02-07/01/2019 Jochen Merlier Nieuwjaarsontbijt en receptie UGent 10 grote planten 

03/01/2020 Hilde Dewulf Viering 100 j faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 10 planten 

05/03/2020 Nele Devriendt Symposium Global Change Ecology,  

Ledeganck 

5 planten 

05/03/2020 Leonie Krekels Department of European, Public and  

International Law 

10 planten 

17/03/2020 Ine Coppens Tuin van Eden, Fac. Bio-ingenieurs- 

wetenschappen 

10 planten 

27/03/2020 Olivier Leroux Info-dag biologie 4 grote planten 

31/08/2020 Conny Devolder Onthaaldorp internationale studenten 5 grote planten 

06/10/2020 Bruno Van Steenberghe Openingscollege Carl De Vos 4 grote planten 
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Tabel 3.5. 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 

15 Sansevieria 

16 Kakteen und andere Sukkulenten 

17 Cactus and Succulent Journal US 
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Tabel 3.6. Taakomschrijving personeel  

Functie Naam Taakomschrijving 2020 Taakomschrijving 2021 

Hortulana (statutair) Chantal 

Dugardin 

(100 %) 

algemene leiding Plantentuin 

(100 %) 

idem 2020 

Wetenschappelijke 

aspecten, verbonden 

aan WE11 

Paul 

Goetghebeur 

botanische aspecten (10%) botanische aspecten (10%) 

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 2020 

 

Laborant 

(gefinancierd door de 

Fondation Franklinia) 

Emily Veltjen (100%) 

wetenschappelijke ondersteuning/ 

labowerk (DNA-extractie, PCR, 

sequenering, microsatellieten, 

alignering) 

(100%)  

idem 2020 

Gegradueerde  tuinier 

(statutair) 

Ritchy De Kraey (80 %) 

S 3 (bolgewassen en carnivoren) 

S 4 (collectie Begonia, 

Amorphophallus) 

waterpartijen 

systematische collectie eudicotylen  

compostering 

(80 %)  

idem 2020 

Gegradueerde  tuinier 

(statutair) 

Herbert Evrard (100 %) 

S22 (collectie Haworthia en 

Sansevieria) 

S15 

S17-18-19 (publiekstoegankelijke 

kassen) 

 

(100 %) 

idem 2020 

 

Gegradueerde tuinier 

(statutair) 

Ann Herman (50 %) 

S 5 (collectie Pelargonium) 

S 14 (collectie Kalanchoe) 

S 15 (collectie Macaronesia) 

S 20 (collectie Peperomia) 

S 21 (collectie Peperomia, Hoya) 

zaadinzameling en verwerking 

etnobotanische tuin 

(50 %) 

idem 2020 
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Tabel 3.6. Taakomschrijving personeel (vervolg) 

 
Functie Naam Taakomschrijving 2020 Taakomschrijving 2021 

Gegradueerde 

tuinier (statutair) 

Jel 

D’Hollander 

(100¨%)  

S 10 (collectie varens) 

S 12 (varens, Araceae, Peperomia) 

S 13 (varens, Gesneriaceae, 

Acanthaceae) 

Rotstuin 

snoei houtige gewassen 

(100 %, loopbaanonderbreking 

vanaf 1/4/2020) 

Tuinier (statutair) Olivier 

Dubois 

(100 %) 

materiaalmeester 

S16 (orangerie, plantenuitleendienst) 

carnivorenmoeras 

beheer arboretum, Rhododendronborder 

kleine vijver  

collectie basale bloemplanten 

(100 %) 

idem 2020 

Tuinier (statutair) Stephan 

Vandewalle 

(100 %) 

S 5 (collectie succulenten)  

S 6-7-8 (collectie orchideeën) 

S 9 (collectie succulenten) 

serre 11 (collectie Bromeliaceae)  

mediterrane tuin 

(100 %) 

idem 2020 

Tuinier 

(contractueel- ter 

vervanging van Jel 

D’Hollander) 

Gilles Van 

Strydonck 

(100 % - vanaf 17/08/2020) 

S 10 (collectie varens) 

S 12 (varens, Araceae, Begonia, 

Peperomia) 

S 13 (varens, Asparagus, Gesneriaceae, 

Acanthaceae) 

Rotstuin 

(100 %) 

idem 2020 

Gegradueerde 

laborant 

Guy Van der 

kinderen 

(60%) 

S1 - 2 (opkeek warme kasplanten en 

bijzondere planten) 

S9 (heraanleg succulentenkas) 

S10-12-13 (voorlopige opvolging van 

1/4/20 tot 17/8/20 + ondersteuning 

Gilles) 

ondersteuning teelttechnieken 

(80%) 

Idem 2020 

Tuinier – ter 

beschikking gesteld 

door de provincie 

Oost-Vlaanderen 

Marc Libert (50 %) 

opkweek vaste planten en houtige 

gewassen 

schaduwborder serres 

systematiek monocotylen  

(50 %) 

idem 2020 

 



Plantentuin Jaarverslag 2020 & Beleidsplan 2021 

56 

Tabel 3.7. Aanbod rondleidingen en workshops 2021 

Doelgroep Thema Vorm 

Basisonderwijs (1ste- 2de- 
3de graad) 

De wereld rond in 80 minuten (+ proeverij) Interactieve rondleiding 

Basisonderwijs (2de- 3de 
graad) 

Kampioenen Interactieve rondleiding 

Basisonderwijs (3de graad) Plantencluedo Workshop 

Secundair onderwijs (1ste 
graad) 

De wereld rond in 80 minuten (+ proeverij) Interactieve rondleiding 

Secundair onderwijs (1ste -
2de graad) 

Maak je eigen microscoop Workshop 

Secundair onderwijs (2de -

3de graad) 
Van toendra tot tropisch regenwoud Rondleiding 

Secundair onderwijs (2de -
3de  graad) 

Biologische strijders Workshop 

Secundair onderwijs (2de -

3de graad) 

Systematiek en moleculair onderzoek Rondleiding 

Secundair onderwijs (3de 
graad - KSO) 

Flora in de kunst Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad)  

Planten als medicijn.  Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad) 

Kruip in de huid van een wetenschapper. Over huidmondjes. Workshop 

Volwassenen Door de tuin geleid Rondleiding 

Volwassenen Fascinerende planten Rondleiding 

Volwassenen Planten als medicijn: een wetenschappelijke benadering Rondleiding 

Volwassenen Specerijen Rondleiding 

Volwassenen Flora in de kunst Rondleiding 
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Tabel 3.8. Toegepaste chemische gewasbescherming in 2020 

Datum Middel Hoeveelheid Plaats Reden 

15/01/2020 Protex, Bio-Pyretex 200 l S6, S7, S8, S11 Diverse insekten 

17/01/2020 Sun Spray, Bio-Pyretex 100 l S17, S18, S19 plaatselijk Diverse insekten 

31/01/2020 Sun Spray 15 l Etnobotanische tuin Winterbehandeling 

05/02/2020 Sun Spray + Bio-

Pyretex 

200 l S6, S7, S8, S11 Dop-, wol-, schildluis 

04/03/2020 Sun Spray + Bio-

Pyretex 

50 l S3, S4 Blad- en wolluis, spint 

05/03/2020 Sun Spray + Bio-

Pyretex 

50 l S17 (lokaal), S18, S19 

(lokaal) 

Bladluis, schildluis, 

witte vlieg 

11/03/2020 Sun Spray + Bio-

Pyretex 

50 l  S3, S4 Blad- en wolluis, spint 

02/04/2020 Teppeki 100 l S17, S18, S19 Blad- wol, schildluis 

11/06/2020 Sun Spray + Bio-

Pyretex 

5 l Kalanchoe, Peperomia Blad- wol, schildluis 

08/07/2020 Teppeki 50 l S12, S13 Dopluis, wolluis 

06/08/2020 Vertimec 50 l S18 Thrips 

21/11/2020 Steward 7,5 l S3, S14, S20-21 Wolluis, anjerbladroller 

01/12/2020 Teppeki 5 l S20 Dopluis, wolluis 

 

Tabel 3.9. Ingezette biologische middelen 2020 

Tijdstip  Middel Hoeveelheid Serre Doel 

24/02/2020 Horiver small vangplaten 1 Alle Diverse insecten 

08/07/2020 Rhyzobius 250 adults 3 S19 Schildluis 

03/08/2020 Aphidend 1 S19 Bladluis 

03/08/2020 Coccophagus 25 adults 2 S19 Koffiedopluis 

03/08/2020 Rhyzobius 250 adults 4 S19, S17 Schildluis 
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Tabel 3.10. Werk- en veiligheidskledij aangeschaft in 2020 

 

Middel Leverancier Prijs (euro) 

Werkshoenen Sixton Stelvio Heyerick € 131,14 

Halfgelaatsmasker A2P3 + masker VWR €  55,84 

Oorbescherming Imschoot € 89,84 

Ruggordel Lumbota Tricofit Bond Moyson €  62,65 

Werkschoenen Santens € 160,29 

2 werkbroeken Belconfect € 76,64 

2 werkbroeken D-force Belconfect € 76,64 

Werkschoenen Hawks Makro  €7 4,99 

2 werkbroeken D-force Belconfect € 76,64 

Handschoenen Pro@Work € 54,93 

Schoenen mt. 43 Blundstone € 170,00 

2 werkbroeken D-force Belconfect € 76,64 

Harnas + nanoblok Mennens € 434,34 

Peltor bevestigingskit 4x Imschoot € 34,00 

Peltor gaasvizier 4x Imschoot € 43,99 

Oorbescherming 3M Peltor Optime III Imschoot € 123,95 

Helm Peltor 4x Imschoot € 91,96 

Wader laarzen Texoflex 46 Imschoot € 108,90 

Dempers voor Felco22 Imschoot € 5,69 

Handschoenen Pro@Work € 54,93 

4x Peltor bevestigingskit V5 
Imschoot 

€ 34,00 

4x Peltor gaasvizier 5B 
Imschoot 

€ 44,00 

3x Oorbescherming 3M Peltor Optime III 
Imschoot 

€ 123,95 

3x Helm Peltor G3000NUV 
Imschoot 

€ 91,96 

Wader laarzen Texoflex 46 
Imschoot 

€ 108,90 

2x Bretelbroek Thorson mt 56 
Imschoot 

€ 79,40 

5x Veiligheidsbril perspecta 
Imschoot 

€ 42,50 

Vest Flex. Xlarge 
Imschoot 

€ 58,69 

Filters ABEK 6099 
VWR 

€ 137,21 

Schoen U-power Savage Grip-46 
Imschoot 

€ 183,99 
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Tabel 3.10. Lopende werkaanvragen 2018-2020 

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 

plaatsing nieuwe vernevelingsinstallatie serres - uitgevoerd  

smeren luchtramen serres - uitgevoerd 

   

vervangen schermdoek serre 20-21-22 07/06/2018 WA goedgekeurd 

verlichting stookzaal palmarium 26/10/2018 uitgevoerd 

verwijderen 3 hemelbomen 26/10/2018 uitgevoerd 

verwijderen van 2 muren tussen betonbakken 28/10/2019 uitgevoerd 

plaatsen van 3 teelttafels 28/10/2019 uitgevoerd 

herstel muur tussen serre 17 en 18 13/05/2019 uitgevoerd 

plaatsen extra pergolaboog 09/05/2019 uitgevoerd 

constructie toonbak voor Welwitschia 22/11/2019 uitgevoerd 

dichten waterbak serre 7 03/12/2019 uitgevoerd 

dichten van waterbakken in serre 12 20/01/2020 uitgevoerd 

afwassen en aanwitten serres 26/02/2020 uitgevoerd 

aanleg wired netwerk met 3 netwerkpunten 07-04-2020 in progress 

inrichting kleedruimte vrijwilligers 23/09/2020 in progress 

afwatering voorzien groenteserre 23/09/2020 in progress 

ontmossen van serre 9 02/10/2020 in progress 

plaatsen recyclagesysteem nevelwater 07/10/2020 in progress 

voorzien bewakingscamera’s serres 22/11/2020 in progress 

heraanleg gazons 25/11/2020 in progress 
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Tabel 3.11. Besteding financiële middelen 2019-2020 (tot 15/12/2020) 

 
Budget  – Alca0209-02 Bedrag in euro 

Uitgaven 2019 2020 

   

Reiskosten en vorming   

Reiskosten en vorming 208,01 25,04 

   

Kantoorbehoeften   

Kantoorbehoeften 288,35 375,85 

Hardware & software - 1859,77 

Kantoormeubilair 725 - 

   

Gewasbescherming   

Gewasbeschermingsmiddelen 818,31 1307,04 
Biologische bestrijding 3161,81 1012,58 

   

Planten 34,90 277,74 

   

Teelttechnische benodigdheden   

Meststoffen 398,95 361,87 

Potten -  

Substraten 4289,43 2536,74 

   

Technische benodigdheden   

Aankoop toestellen en labomateriaal 627,78 4802,03 

Klein gereedschap 1614,35 676,31 

Verbruiksproducten 977,38 925,62 

Tuininrichting - - 

   

Toestellen (rollend materieel)   

Herstel toestellen 2230,75 4080,57 

Huur toestellen 1028,84 2008,45 

Brandstof 394,65 278,48 

Verzekering 89,48 110,81 

   

Boeken/tijdschriften en lidgelden 661,41 665,5 

   

Afvalverwerking   

Afvalophaling 306,94 - 

   

Veiligheids- en werkkledij   

Werkkledij en beschermingsmiddelen 561,69 2786,67 

  

Was/schoonmaak 439;41 514,06 

   

Didactisch en sensibiliserend materiaal   

Tentoonstellingen 443,83 1001,01 

Educatief materiaal  48,40  

   

Inkomsten (voor aftrek overhead)   

Giften 380,00 - 

Mecenaat (Fonds Gabrielle De Waele) 1000,00 1000,00 

Flore de Gand  68 600,00 84 837,40 

 


