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Voorwoord 
Zeer gewaardeerde lezer,  

Voor U ligt het Jaarverslag 2019 en een beperkt beleidsplan tot 2021. Het Jaarverslag laat 

geen twijfel over de omvang en de impact van de activiteiten van onze Plantentuin. De 

Plantentuin – een erkend museum van de Vlaamse Gemeenschap – is merkbaar actief op alle 

types activiteiten die het Vlaams Erfgoeddecreet onderscheidt. Die verlengen  de bijdragen 

van de Plantentuin tot academisch onderzoek en onderwijs en tot (inter)nationale 

conservatiedoelstellingen, waarvan de voorliggende tekst ook verslag geeft. Het rapport biedt 

de stakeholders van de Plantentuin op die manier een gedegen overzicht van de brede 

hoeveelheid van duurzame activiteiten waarvoor zij staat, zowel op lokaal, nationaal als 

internationaal niveau.   

Er vallen enkele nieuwe zaken te noteren in 2019. Op het vlak van de veiligheid op het werk 

is een veilig pad aangelegd achter de serres. Het Flore de Gand-project, gefinancierd door het 

Departement van Cultuur, Jeugd en Media, dat vorig jaar van start ging en werd afgewerkt, 

heeft een opvolger gekregen, Flore de Gand II. Daardoor kunnen de digitale ontsluiting van 

de herbaria waarrond het project draait en het hele Gentse horticulturele erfgoed een flinke 

stap vooruit zetten. De eerste fase van het project was ook een groot publiekssucces, met 

talrijke deelnemers aan horticulturele wandelroutes in het Gentse. Dat belooft alvast voor de 

publiekswerking in de toekomst. 

De Plantentuin kampt met enkele problemen waarvoor op termijn een oplossing zal moeten 

worden gevonden. De Plantentuin moet het blijven doen met beperkte werkingsmiddelen, 

maar in 2020 is er ruimte voor enkele investeringen in alaam. De installatie van het 

Legionella-preventiesysteem met bijbehorend vernevelingssysteem in de serres leverde dan 

weer meer technische problemen op dan verwacht. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast is er 

een aanhoudend schaarsteprobleem op het vlak van personeel. Een lichtpunt daar is dat Prof. 

Paul Goetghebeur een deeltijdse aanstelling vanuit de Faculteit Wetenschappen ten behoeve 

van de Plantentuin zal kunnen opnemen. Het is belangrijk dat de Plantentuin weer meer kan 

gaan aansluiten bij de Faculteit en dat de wetenschappelijke en educatieve wisselwerking 

tussen de twee nog meer kansen krijgt. Met dank aan het Faculteitsbestuur! 

Sinds 2018 maakt de Plantentuin deel uit van de centrale Entiteit Academisch Erfgoed en 

Archief (EAEA) van de UGent, waarvan ook het Archief en het GUM deel uitmaken. Die 

samenwerking wordt volop uitgetest, maar heeft toch al enkele resultaten opgeleverd. Er zijn 

natuurlijk de Flore de Gand-projecten met het Archief (en IdLab), maar er is ook vernieuwing  

op het gebied van de publiekswerking. Het belangrijkste daar is de integratie van de werking 

van de gidsen van de Plantentuin in de gidsenwerking van het GUM. Op het niveau van de 

UGent wordt ruimte gecreëerd om daar te werken met nieuwe personeelsstatuten. Het is ook 

zo dat de Plantentuin een bescheiden face-lift zal krijgen in het kader van het 

communicatiebeleid en de communicatiestijl van het GUM. Er is vanuit DGFB ook groen 

licht gegeven voor een heraanleg van de paden in de Plantentuin. 

In maart 2020 opent het GUM, gesitueerd in de laagbouw van het Ledeganckgebouw van de 

UGent, zijn deuren en vanaf dan zullen GUM en Plantentuin samen in één publieksbeleving 

passen. Dat zal wat experimenteren vragen. Maar samen kunnen die UGent-instellingen een 

grote meerwaarde vormen voor het publiek dat het toekomstige erfgoed- en congreskwartier 

(met de stedelijke musea en het vernieuwde ICC) ongetwijfeld zal aantrekken. We kijken vol 

verwachting uit naar een spannend jaar. 

 

 

Prof. Dr. Freddy Mortier 

Intendant EAEA 
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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.  

 

Het accessiebeleid geeft de voorkeur aan planten van gekende (wild)herkomst. Het beleid 

focust op het aanvullen van specifieke deelcollecties (onderzoek, onderwijs, publiek), alsook 

op botanische bijzonderheden (BIO= botanical interest only). De accessiestrategie wordt 

ondersteund door een permanent geactualiseerde lijst van desiderata. 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 2019 

schreven we 2200 nieuwe aanwinsten in. Van alle tropische zaden (209 specimens) werd 

bijkomende informatie opgezocht alvorens te zaaien. 209 zaadspecimens werden uitgezaaid 

voor de aanvulling van de buitencollecties. Door het creëren van aangepaste omstandigheden 

proberen we het kiempercentage te verhogen. De Botanische Tuinen Utrecht schonken aan de 

Plantentuin 7 in het wild verzamelde Costus-soorten. 

 

Het afgelopen jaar inventariseerden we de planten van de mediterrane tuin, de Epimedium-

boord en de systematische afdeling eu-dicotylen. We voorzagen de planten in de mediterrane 

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

Momenteel zijn daar 2597 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).  
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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 dit jaar volledig leeggemaakt voor herinrichting. 

 

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

Drie historische herbaria werden geïnventariseerd en gevalideerd. Dit project is een 

samenwerking tussen de Plantentuin Universiteit Gent, het Universiteitsarchief en IDlab. Als 

externe partners nemen het Agentschap Plantentuin Meise en de Koninklijke Maatschappij 

voor Landbouw en Plantkunde (Floraliën Gent) 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 worden 

de 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 2019 werden 1629 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. Het afgelopen jaar werd 

het resterende deel van de zadencollectie geïnventariseerd. De collectie bevat momenteel 

30334 zaadmonsters, waarvan 103 varens, 695 coniferen en 29536 bloemplanten. 

 

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

modellen worden  opgenomen in de vaste opstelling van het Gents Universiteitsmuseum. Zes 

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

voor de tentoonstelling ‘Ondergronds’. Deze bruikleen loopt 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 

2020 Eenmalig Update inventaris monocotylen 

2020 Eenmalig Plaatsing labels monocotylen en eudicotylen 

2020 Eenmalig Aankoop plantmateriaal (etnobotanische tuin) 

2020 Eenmalig Digitalisering historische herbaria in het kader van Flore de Gand 

2020 Eenmalig Herinrichting van het herbarium 

2020 Eenmalig Ontlening van bloemmodellen voor tentoonstelling ‘Ondergronds’ 

2020-

2021 

Periodiek Update inventaris levende collecties 

2020-

2021 

Periodiek Aanvullen labels geïnventariseerde collecties 

2020-

2021 

Periodiek Update en aanvullen PlantSearch en PLANTCOL 

2020-

2021 

Continu Accessie van nieuwe specimens via internationale zaaduitwisseling 

2020-

2021 

Continu Uitbreiding van de seminotheek met zaden van ontbrekende 

families en genera  

2020-

2021 

Continu Up to date houden inventaris seminotheek 

2020-

2021 

Continu Aanvoer en monteren van nieuwe specimens herbarium 

2020-

2021 

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 

2020-

2021 

Continu Inventarisering van herbariumspecimens 
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1.3. Behouden en borgen 

1.3.1. Collecties onder glas 

De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) coördineert en 

beheert de technische infrastructuurwerken. 

Het afgelopen jaar werd gestart met de vervanging van de elektrische 

borden voor de centrale sturing van het kasklimaat. Tabel 4.1 geeft een 

overzicht van de ingestelde waarden voor temperatuur en relatieve 

vochtigheid. We controleren wekelijks de bereikte minimum en 

maximum temperatuur. Het verwarmingssysteem werd gedeeltelijk 

vernieuwd om lekken tijdens de wintermaanden te voorkomen.  

Grote temperatuurschommelingen in de serres maken het minstens 

jaarlijks ijken van de thermokoppels en de vochtvoelers jaarlijks 

noodzakelijk. Automatisch gestuurde luchtramen in het kasdek zorgen 

voor verluchting in bijna alle serres. In serres 20-23 worden de ramen 

handmatig open gezet. Om de temperatuur in de serres niet te hoog te laten oplopen, laten we 

het glas van maart tot oktober aanwitten. De bewegende delen van de luchtramen worden 

jaarlijks gesmeerd.  

 

In juli 2018 werd een nieuw behandelingssysteem voor de voorkoming van Legionella in het 

giet- en vernevelingswater (Cu-Ag-elektroden) in gebruik genomen. Hierdoor wordt de 

aanwezigheid van Legionella in het giet- en vernevelingswater van alle serres voorkomen.  

Het nieuwe vernevelingssysteem op hoge druk ondervond veel problemen door de 

aanwezigheid van organisch materiaal in de leidingen. Hierdoor was de installatie buiten 

werking en liep het opstarten van de nieuwe vernevelingsinstallatie in de collectieserres 

vertraging op.  

 

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. 

In de wateropslagtanks werden ultrasoon toestellen geplaatst om het ontstaan van een biofilm 

te voorkomen. We meten wekelijks de geleidbaarheid van het gietwater. Om een goede 

kwaliteit van de planten te behouden mag de geleidbaarheid niet hoger oplopen dan 70 μS. In 

de eerste jaarhelft stelden we regelmatig hogere waarden vast. In de herfst bleven de gemeten 

waarden onder het streefniveau. 

 

In serre 13 werd een nieuwe teelttablet geïnstalleerd. De snoeiwerken in de publiekskassen 

werden van 25 tot 29 november uitgevoerd met behulp van een spinhoogwerker. De centrale 

vijver werd in december gereinigd.  

 

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

2019 verpotten we volgende collecties: Aeonium, Amorphophallus, Begonia, Cycas, 

Calanthe, Kalanchoe, Orchidaceae (Cymbidium, Dendrobium, Paphiopedilum), 

orangerieplanten, Vasconcellea. 

 

In de collectieserres wordt geïntegreerde gewasbescherming toegepast. Tabel 4.8 toont een 

overzicht van de in 2019 ingezette chemische middelen. Deze middelen worden tot een 

minimum beperkt en aangevuld met nuttige organismen.  
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De biologische bestrijding in de publiekskassen steunt op een regelmatige monitoring van het 

voorkomen van schadelijke organismen. Zodra een toelaatbare drempel wordt overschreden, 

worden gericht antagonisten ingezet.  

Van januari tot oktober introduceerden we om de 2 weken Aphidoletes aphidimyza in de 

Victoriakas om het voorkomen van bladluizen in de moerasboord te beperken. In de 

subtropische kas werden hiervoor in het voorjaar sluipwespen (Aphidius colemani, Aphidius 

ervi, Aphelinus abdominalis) gebruikt.  

In de Victoriakas stelden we verspreid schildluisaantastingen vast, die we met Rhyzobius 

lophanthae en Aphitis melinus bekampten. De aanwezigheid van citrus- en langstaartwolluis 

in de publiekskassen was beperkt. We brachten twee maal Cryptolaemus larven in om de 

aantastingen onder controle te houden. Koffiedopluis was vooral aanwezig in de tropische en 

de subtropische kas. Afhankelijk van de beschikbaarheid brachten we hiertegen Coccophagus 

spp. in de kassen. Ten slotte stelden we een belangrijke aantasting vast door thrips in de 

subtropische en in mindere mate in de Victoriakas. We zetten drie maal een groot aantal 

roofmijten (Amblyseius swirskii) in om deze aantasting het hoofd te bieden. 

Tabel 4.9 vat de genomen 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 3162 euro. 

 

1.3.2. Buitencollecties 

 

In de publieksdelen van de tuin mag geen chemische 

onkruidbeheersing worden toegepast. We werken samen 

met de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer voor het 

borstelen van de verharde paden. De frekwentie van deze 

actie was het afgelopen jaar te laag. Er werd gevraagd om in 

de toekomst regelmatiger te borstelen. 

 

In het arboretum hielden we het onkruid met een combinatie 

van bosmaaien en mulchen onder controle. De onkruidbeheersing in de systematische 

collecties vormde het afgelopen jaar de grootste uitdaging. Door een combinatie van mulchen 

met houtsnippers, manueel wieden en afbranden probeerden we overdreven onkruidgroei 

terug te dringen. Door het opzuigen van de brandlucht in het ventilatiesysteem van het 

nabijgelegen gebouw ontstonden enkele klachten. 

 

We namen deel aan het waarschuwingsnetwerk voor boomkwekerijgewassen en plaatsen 

feromoonvallen voor vogelkersstippelmot, buxusmot, anjerbladroller en jeneverbesmineermot 

(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.  

 

Het afgelopen jaar werd de algemene gezondheidstoestand van de bomen gecontroleerd. 

Eventuele ziekten of plagen werden opgespoord en met behulp van experten van het Instituut 
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voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) geïdentificeerd. We leverden eveneens een 

bijdrage aan het Internationaal Sentinel project (zie 2.4.2. Monitoring van ziekten en plagen).  

 

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. 

 

We ontmantelden de afdeling medicinale planten en gaven de planten een andere plaats in de 

tuin. We vormden de groentetuin om tot de afdeling ‘planten en mensen’. Hiervoor gebruikten 

we enerzijds planten afkomstig uit de medicinale tuin en verplaatsten we andere planten naar 

een nieuwe standplaats. In deze afdeling werd een bijkomende pergola geplaatst voor de 

ondersteuning van klimroos (Rosa ‘Zéphirine Drouhin’).  

 

In het kader van een duurzaam waterbeleid maakte de dienst gebouwen en facilitair beheer de 

kleine vijver waterdicht en voorzag die tegelijk van een moeraszone. In de afdeling 

monocotylen werd een deel van de oude paden vernieuwd.  

 

We controleren jaarlijks het rollend materieel (bobcat, wiellader) en toestellen 

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

afgelopen jaar waren er veel herstellingswerken nodig aan de wiellader en de bobcat. Beide 

toestellen zijn oud en aan vervanging toe. 

 

Tabel 1.  Aangekochte toestellen en klein materiaal 2019 

 
Nummer Voorwerp Afgeleverd door Kostprijs 

HBUG334 Handborstel Imschoot € 2,50 

HBUG335 2x comfort reinigingspistool Imschoot € 53,98 

HBUG336 Boomspade Imschoot € 189,58 

HBUG337 5 x sproeier Perrot 2A22 Hydor € 232,38 

HBUG338 Geka gietbroes Imschoot € 55,54 

HBUG339 Alu gietbroes Imschoot € 54,99 

HBUG340 Zandschop Imschoot € 75,92 

HBUG341 Onkruidsteker Imschoot € 21,99 

HBUG342 5 kruiwagens Heyerick € 331,60 

HBUG343 5 propagators De Baerdemaeker € 154,70 

HBUG344 Karasto gietbroes Imschoot € 52,03 

HBUG345 Zak pH-meter Carl Roth € 296,18 

HBUG346 Ballonfles Carl Roth € 46,70 

 

1.3.3. Herbarium, burelen, ontvangst- en technische ruimtes 

 

De lokalen waar herbariumcollecties bewaard worden op vloeistof werden opgefrist. Er werd 

gestart met de herinrichting van het herbarium. 

 

Wegens aanhoudende vochtproblemen dienden de bibliotheek en het laatste bureau in de 

Plantentuin opnieuw afgewerkt te worden. De vloer van twee burelen werd vernieuwd, de 

deur tussen het bureel en de serre werd vervangen door een raam, er werden enkele ruiten 

vervangen en de muren kregen een nieuwe verflaag.  
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De betonnen buitenwand van de Victoriagalerij werd duurzaam hersteld en de kelder van het 

magazijn werd waterdicht gemaakt. In de publiekskassen werd WiFi geïnstalleerd. Ten slotte 

kreeg de loods een nieuwe stevige poort. 

 

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 begeleiden 

de evacuatie bij alarm. Er wordt jaarlijks met de volledige 

site een oefening gehouden. 

 

Voor de nieuw aangekochte toestellen werd een veiligheidsfiche opgesteld. Deze toestellen 

werden door de bevoegde afdeling in dienst gesteld. 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 november een spinhoogwerker. Enkel 

personeelsleden die beschikken over een geldig attest maken gebruik van dit toestel. 

 

De dienst Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) legde een nieuw veilig pad aan achter de 

serres. Behandelingen met chemische bestrijdingsmiddelen worden zoveel mogelijk 

voorkomen. Indien een behandeling toch noodzakelijk blijkt, 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 

beschikken allen over een fytolicentie P2. Meer details met betrekking tot het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen werden opgenomen in het Bestrijdingsplan van de Plantentuin. 

 

De Plantentuin heeft in zijn werking aandacht voor duurzaamheid. We wassen gebruikte 

potten, recycleren labelhouders en produceren compost van tuinafval. We maken prioritair 

gebruik van hemelwater voor het gieten van de planten. Indien de voorraad niet volstaat 

kunnen we overschakelen naar grondwater. Tijdens de winterperiode, wanneer er geen 

reuzenwaterlelies in de Victoriavijver staan, verlagen we de temperatuur van het vijverwater. 

We springen zuinig om met papier, licht en water. We gebruiken geen alcohol tijdens de 

diensturen en respecteren het rookverbod in de lokalen van de Universiteit Gent. 

 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de beschermingsmiddelen die in 2019 werden 

aangekocht. 
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Tabel 2. Werk- en veiligheidskledij aangeschaft in 2019 

 

Middel Leverancier Prijs (euro) 

Werkbroek D-force Bel-confect € 55,00 

Handschoenen Aldi € 49,90 

Handschoenen Sol-Vex Imschoot € 2,50 

Oorbeschermers Peltor Optime III Imschoot € 29,95 

Schoenen Sixton Stelvio Heyerick € 150,66 

ORQ vizier staalgaas met 
gehoorbescherming 

Imschoot € 30,46 

Handschoenen Active Grip Imschoot € 26,00 

Handschoenen SolVex Imschoot € 5,01 

Handschoenen EcoLine Imschoot € 11,35 

Werkschoenen Chelsea Santens € 119,79 

Werkschoenen Sixton Stelvio mt. 45 Heyerick € 123,43 

1.3.5. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 

o De actuele toestand van de planten is gekend 

o Ziekten en plagen worden gemonitord en behandeld 

o Er wordt gebruik gemaakt van gepaste 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 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 en gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 

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

Gebouwen en Facilitair Beheer 

o De renovatie van het herbarium is van start gegaan. 

 

Zwaktes en bedreigingen 

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

substraat  

o Er is nood aan een stabiel verwarmingssysteem en vernevelingssysteem om 

schade aan de collecties te voorkomen 

o Er is slechts een beperkte personele bezetting voor onderhoud en 

onkruidbeheersing 
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1.3.6. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

2020 eenmalig In werking stellen van een vernevelingssysteem op hoge druk in de 

collectieserres 

2020 eenmalig Waterdicht maken kelder palmarium (nog niet afgewerkt) 

2020 eenmalig Aanbrengen informatie in de afdeling Planten en Mensen 

2020 eenmalig Vervangen van de informatiepanelen in de plantentuin 

2020 eenmalig Vervangen schermdoek serres 20-21-22  

2020 eenmalig Plaatsen van 2 werktafels in de groetenserre 

2020 eenmalig Constructie van een display voor Welwitschia 

2020 eenmalig Aanschaffen van nieuwe wiellader 

2020-

2021 

periodiek  Verpotten en verjongen van levende collectie 

2020-

2021 

continu Onderhoud levende collecties (opkweek, verplanten, snoeien) 

2020-

2021 

periodiek Vervangen van gebroken ruiten in het kasdek 

2020-

2021 

periodiek Controle van het kasdek en verwijderen van onkruid en mos 

2020-

2021 

periodiek Regelmatig borstelen van de verharde paden tegen onkruid. 

2020-

2021 

periodiek Jaarlijks updaten van de inventaris van gewasbeschermingsmiddelen 

2020-

2021 

periodiek Aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij 

2020-

2021 

periodiek Afvoeren lege verpakkingen via Phytofar 

2020-

2021 

periodiek Opmaken veiligheidsfiche en in dienst stellen van nieuwe toestellen 

2020-

2021 

periodiek Huren van spinhoogwerker voor snoeiwerken in de publiekskassen 

2020-

2021 

periodiek Controle staat ladders 

2019-

2020 

eenmalig Herinrichting van de herbariumruimte 

2020 eenmalig Studie voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie 

2020 eenmalig Opfrissing inkom+traphal burelen Plantentuin 

2021 eenmalig Duurzaam vervangen van de verwarmingsleidingen  
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1.4. Onderzoeken 

1.4.1. Eigen onderzoek 

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

herbarium. Het doel van dergelijk onderzoek is om de collecties beter te leren kennen en de 

verzamelde informatie ter beschikking te stellen van de maatschappij. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van partners voor het publiceren van resultaten (determinatiesleutels, Sentinel, 

waarschuwingsnetwerk boomkwekerij). We besteden binnen het erfgoedproject Flore de 

Gand bijzondere aandacht aan het delen van de resultaten met het publiek. 

Onderzoeksresultaten die verband houden met de levende collectie worden gepubliceerd in 

het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin. Vanaf 2020 wordt gebruik gemaakt van de 

kanalen van het Gents Universiteitsmuseum om de opgedane bevindingen te delen met het 

publiek. 

 

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

de plantentuin. Dergelijk (academisch) onderzoek wordt extern gefinancierd (2.5.2. Franklinia 

fonds). 

1.4.1.1.Determinatiesleutels 

In 2019 werden determinatiesleutels van volgende taxa afgewerkt en op de website van 

Arboretum Wespelaar geplaatst 

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

 Actinidiaceae 

 Buddleja 

 Pittosporum 

De deskundige plantenidentificatie werkte verder aan volgende sleutels: Amelanchier, 

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

verzameld en werd gestart met de afwerking van de afbeeldingen. Er werd eveneens materiaal 

verzameld van Rosaceae, Cupressaceae, Ericaceae, Lardizabalaceae, Podocarpaceae, 

Rhamnaceae en Scrophulariaceae.  

 

Voor de Viburnum-studiedag die voorzien wordt in 2020 werd de sleutel van het genus 

Viburnum herwerkt en werden 436 afbeeldingen verwerkt en online geplaatst. Momenteel 

bevinden zich 33270 afbeeldingen van 3027 species uit 623 genera en 136 families op de 

website van het Arboretum Wespelaar. Daarbij zijn de 94 genera behandeld in 38 

identificatiesleutels zo volledig mogelijk geïllustreerd op species niveau. 

1.4.1.3. Kiemproeven 

1.4.1.3.1. Index Seminum 

Tussen 21 februari en 14 maart testten we de kiemkracht van de zaden uit onze Index 

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

belicht werden. De zaden bevonden zich in plastic dozen op vochtig filtreerpapier.  

Er werden kiemproeven uitgevoerd bij 8 plantensoorten: bij 2 soorten is een fysiologische 

kiemrust verondersteld, 2 soorten hebben een veronderstelde morfofysiologische kiemrust en 
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van 4 soorten is de kiemrust onbekend. Tussen de oogst en de start van het experiment werden 

de zaden bewaard op kamertemperatuur. 

Alle kiemproeven werden uitgevoerd in dezelfde omstandigheden: licht/donker = 8/16, min-

max. temperatuur = 18-26°C. Per soort werden 30 zaden op filtreerpapier met gedestilleerd 

water geplaatst.  

Slechts 3 van de 8 onderzochte soorten kiemden matig (37 tot 67 %). De overige soorten 

kiemden niet. 

 

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. 

Zaden van Oenanthe peucedanifolia en Oenanthe pimpinelloides kiemden respectievelijk 

37% en 67% zonder behandeling. De kiemrust van beide soorten werd meer in detail 

onderzocht door een bachelor student (zie 2.5.1 Onderzoeken kiemrust bij rode lijst soorten).  

We onderzochten de kiemrust van Thapsia garganica en Myrrhis odorata bij warme en koude 

stratificatie. De warme behandeling vond plaats bij 20°C en een regime van 8/16 uren 

licht/donker. De koude stratificatie gebeurde bij 4 °C onder continu licht. Geen van deze 

soorten kiemde tijdens de warme behandeling. De beste resultaten voor Thapsia garganica 

werden bekomen bij koude stratificatie gedurende 162 dagen. 

 

Tabel 3. Resultaten kiemproeven 2019 

 

Soort veronderstelde kiemrust behandeling max. kiempercentage 

Oenanthe peucedanifolia Morfofysiologische 
kiemrust 

Geen 37 % 

Oenanthe pimpinelloides Morfofysiologische 
kiemrust 

Geen 67 % 

Amsonia orientalis Fysiologische kiemrust Geen 0 % 

Isatis tinctoria Kiemrust onbekend Geen 50 % 

Cornus sanguinea Fysiologische kiemrust Geen 0 % 

Malope malacoides Kiemrust onbekend Geen 0 % 

Chasmanthium latifolium Kiemrust onbekend Geen 0 % 

Syneilesis palmata Kiemrust onbekend Geen 0 % 

Thapsia garganica Morfofysiologische 
kiemrust 

Warme 
stratificatie 

0% 

Thapsia garganica Morfofysiologische 
kiemrust 

Koude 
stratificatie 

92 % 

Myrrhis odorata Morfofysiologische 
kiemrust 

Warme 
stratificatie 

0 % 

Myrrhis odorata Morfofysiologische 
kiemrust 

Koude 
stratificatie 

0 % 

1.4.1.3.2. Opheffen kiemrust bij Cistus spp. 

Bij struiken die groeien in Mediterrane omstandigheden (hete, droge zomers en koele, 

vochtige winters) komt vaak fysische kiemrust voor, waarbij een harde zaadhuid de kieming 

verhindert. Dergelijke kiemrust kan opgegeven worden door een mechanisch kwetsen van de 

zaadhuid of immersie in heet water. Ook blootstelling aan hitte (80-120°C) kan de kiemrust 

doorbreken.  

Het afgelopen jaar testten we zaden van Cistus monspeliensis. In voorgaande kiemden slechts 

een beperkt aantal zaden zonder bijzondere behandeling. Na bosbranden verschijnen talrijke 

kiemplanten van Cistus in de natuur, waardoor we kunnen veronderstellen dat hitte de 
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kiemrust van deze zaden kan oplossen. Na verhitting gedurende 10 – 20 minuten op 80°C of 

10 minuten op 100 °C steeg het kiempercentage tot 33 % tegenover 0 % zonder 

voorbehandeling.  

1.4.1.5 Bloei Amorphophallus titanum 

Op 18 en 26 juni 2019 kwamen twee specimens van de reuzenaronskelk (Amorphophallus 

titanum) tot volle bloei. Het was de eerste bloei voor de planten met nummer ID-0-GENT-

20051061E (Elise) en ID-0-20051061J (Jolien). Met een totale hoogte van 163 cm (Elise) en 

172 (Jolien) bleven ze eerder klein (zie grafiek 1). 

 

Grafiek 1: Groeikurve bloeikolf Amorphophallus titanum 

 

 

1.4.1.6 Fenologische waarnemingen 

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

vruchtzetting, herfstverkleuring en bl adval) voerde waarnemingen uit in de buitencollecties 

en de kassen van de Plantentuin. 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.  

We registreerden de omtrek en hoogte van de bomen in onze Plantentuin. 

1.4.1.7 Erfgoedproject Flore de Gand 

In juli 2018 werd het erfgoedproject ‘Flore de Gand’ goedgekeurd. Tijdens de eerste fase 

(1/9/2018 - 30/6/2019) van het project inventariseerden we drie historische herbaria van de 

botanici Charles Van Hoorebeke, Aimé en Julius Mac Leod. Een plantkundige analyseerde de 

data en vulde waar mogelijk ontbrekende data aan. Hierbij deden we eveneens een beroep op 

vrijwilligers van de Plantenwerkgroep (Natuurpunt).  

IDLab en het Agentschap Plantentuin Meise stelden een digitaliseringsprocedure op punt voor 

ingebonden historische herbaria. In de tweede fase digitaliseren we de herbaria en zetten deze 
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partners een vergelijkende studie op tussen expert based en computervisie based determinatie 

van gedroogde planten.  

 

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. Het publiek kon 

een eerste wandeling testen tijdens Erfgoeddag 2019. Daarnaast stelden we de 

projectresultaten en een tweede wandeling voor aan het publiek op 11/6/2019. Maar liefst 120 

personen namen aan deze activiteit deel. Tijdens de pop-up activiteit in het kader van 5 jaar 

UitPas in regio Gent (4/10/19) ontdekten nog eens 12 personen de wandeling. Meer 

informatie over het project is online beschikbaar op volgende site: 

https://www.floredegand.be. 

1.4.2. Andere onderzoeksgroepen 

In de Plantentuin werd één van de zes weerstations geïnstalleerd voor het project 

‘Klimaatstations in Gent’. Dit project 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. Volgende parameters werden 

geregistreerd: temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en windrichting. Het doel is de invloed 

van de stad op het klimaat beter te begrijpen. Tijdens de heetste dag in juli 2019 bleef de 

temperatuur in de Plantentuin op hetzelfde niveau als in het omringende platteland en 1,4 °C 

onder de temperatuur in het stadscentrum. Dit toont de invloed van groen op de 

omgevingstempertuur. 

Grafiek 2: temperatuurverloop tijdens de hittegolf van juli 2019 (Steven Caluwaerts, 

vakgroep fysica en sterrenkunde) 

 

Charlot De Poorter (vakgroep biochemie en microbiologie) plaatste bijenhotels in de 

Plantentuin om de microbiota van de larven natuurlijke populaties van wilde bijen te 

onderzoeken op verschillende locaties, namelijk deze van de metselbijen Osmia conuta en 
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Osmia bicornis. Daarnaast onderzoekt ze ook de invloed van natuurlijke omgeving, fungicide 

gebruik & dieet op het microbiota van deze larven. Steven Goossens (vakgroep biologie, 

afdeling terrestrische ecologie) plaatste 3 hommelnesten met elk 40 werksters in de 

Plantentuin.  

Martijn Vandegehuchte (vakgroep biologie) onderzoekt de effecten van droogte en de 

samenstelling van de gemeenschap van schadelijke organismen op de selectie van 

verdedigingsmechanismen bij bosaardbei volgens een latitudinale breedtegraad. Tijdens de 

zomermaanden werd de proefopstelling getest in het arboretum van de Plantentuin. 

Lotte De Maeyer onderzocht de aanwezigheid van sierwieren in de Plantentuin voor een 

practicum algologie. Ze detecteerde onder andere groene algen (Cosmarium, Spirogyra, 
Scenedesmus, Desmodesmus) en cyanobacteriën (Planktothrix, Oscillatoria en Chroococcus). 
 

Ewout van Oost (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek-ILVO) startte een 

doctoraatsonderzoek rond het ontwikkelen en optimaliseren van testen op koudetolerantie en 

ziekteresistentie van lavendel (Lavandula). Hij bemonsterde verschillende planten uit de 

plantentuin om als stekmateriaal te gebruiken. 

 

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.  

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.  
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1.4.4. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Eigen onderzoek 

2020-

2021 

continu Opstellen determinatiesleutels 

2020-

2021 

periodiek Meten van de omtrek en hoogte van de bomen in het arboretum 

2020-

2021 

periodiek Kiemproeven: onderzoek van enkele soorten aangeboden via de Index 

Seminum 

2020 eenmalig Kiemproeven: onderzoek opheffen kiemrust Cistus spp. 

2020-

2021 

continu Opname fenologische waarnemingen 

2020 periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek door presentatie en 

verslag in het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin 

2020-

2021 

periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek via kanalen van GUM 

(salon, publicaties, …) en MUST-studenten 

2020-

2021 

eenmalig Flore de Gand - erfgoedproject uitwerken in samenwerking met 

Universiteitsarchief, ID-Lab, Universiteitsbibliotheek, Floraliën Gent, 

Agentschap Plantentuin Meise en diverse archiefinstellingen 

Samenwerking met andere onderzoeksgroepen 

2020-

2021 

continu Klimaatstations in Gent (MOCCA) 

2020-

2021 

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.  

 

Naast rondleidingen over morfologie en systematiek, 

verrichtten de studenten ook metingen in de kassen. Op 

23/4 en 2/5/19 ging de limnologie stage door in de 

Plantentuin. De masterstudenten nematologie namen bodemstalen voor het aanleren van 

nematologische technieken.  

 

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 2019-2020  

 
Studierichting Opleidingsonderdeel Vakcode Aantal 

studenten 

BA 1 Biologie Biodiversiteit van de Planten C003176 
 

110 

BA 1 Biochemie & 

Biotechnologie 

Plantkunde s.l. C003481 

 

122 

BA 1 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Plantkunde  I002420A 280 

BA 1 Biowetenschappen Plantkunde: morfologie en systematiek I700201A 110 

BA 1 Geologie + BA 2 

Geografie 

Biosfeer: Planten   

BA 2 Biologie Biologische excursies C003021 55 

BA 3 Biologie Fylogenie van Zaadplanten C003186 
 

42 

BA 3 Biologie Veldbiologisch onderzoek C000534 35 

MA 1 Biologie Biodiversity conservation C003315 19 

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 
 

13 

MA 1 Biologie 

 

Seminariewerk C003302 
 

48 

MA 1/MA 2 Biologie Structural morphology of 

spermatophytes 

C003304 
 

6 

MA 2 Biologie Evolutionary Morphology of Plants C003318 
 

3 
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MA 2 Biologie Masterproef C002312 7 

MA 1/ MA2 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Ethnobotany and New Crop 

Development 
I001007 4 

MA 1/ MA2 Bio-

ingenieurswetenschappen 

Ecofysiologie  ? 

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 6 stagiairs werkzaam in de Plantentuin. 

 

Eén student professionele bachelor (groenmanagement) liep stage in de Plantentuin en hielp 

met het screenen van de biologische bestrijding in de kassen en de aantastingen in de 

collecties in open lucht. Eén stagiair van de volwassenenopleiding groenmanagement liep drie 

dagen per week stage in de Plantentuin. In het academiejaar 2019-2020 loopt één stagiair 

gedurende zes maanden stage in de tuin.  

 

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

de tuin. Verder komt in het schooljaar 2019-2020 een klas met leerlingen uit dit niveau 

regelmatig helpen bij het werk in de tuin. 

 

Twee leerlingen uit het secundair kunstonderwijs volgden gedurende drie dagen een sociale 

stage. Zij hielpen bij de opbouw van de tentoonstelling Connect2Socotra. 

 

Ten slotte werken drie studenten uit het educatief hoger onderwijs een lespakket uit voor de 

tweede graad van het secundair onderwijs. Deze stage gaat door in samenwerking met het 

Gents Universiteitsmuseum dat zorgt voor de begeleiding van de studenten. 

 

Tabel 5. Stagiairs in de Plantentuin in 2019-2020 

 
Naam Opleiding Periode 

Robin De Baets Groenmanagement, Vives, Roeselare 04/10/2018 - 30/06/2019 

Rachel D’Haese Hovenier, Syntra Gent 07/11/2018 – 31/05/2019 

Margaux De Pauw Kunsthumaniora St.Lucas Gent 20/11/2019 – 22/11/2019 

Milan Verhoosele Kunsthumaniora St.Lucas Gent 20/11/2019 – 22/11/2019 

Flor D’Herde BUSO, Styrka@Waterkant 15/10/2019 – 20/12/2019 

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

   

 

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.  
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In het voorjaar kwamen tien OKAN-klassen langs voor een bijzondere rondleiding met 

proeverij. Dergelijke rondleiding biedt aan anderstalige nieuwkomers de mogelijkheid om de 

dagelijkse taal te leren en legt tegelijk een link naar hun persoonlijke cultuur. Studenten uit 

het kunstonderwijs gebruiken de tuin voor hun schilder-, beeldhouw- en tekenklassen. Een 

overzicht van deze activiteiten vindt u in bijlage 4.2. 

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 2019 werden 20 workshops ingericht met telkens een 12-tal 

deelnemers.  

 

In het afgelopen jaar begeleidde mevr. Hilde Orye 5 lessenreeksen (2 of 4 workshops/reeks) 

botanisch tekenen. Volgende thema’s kwamen aan bod: orchideeën, flower power, tropische 

en subtropische planten, sierbonen, paddenstoelen en groenten. 

 

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. 

1.5.5. Rondleidingen 

 

Elke eerste zondag van de maand organiseerden de Vrienden van de Plantentuin een gratis 

wandeling in de tuin. De thema’s van deze rondleidingen werden bekend gemaakt via de site 

van de Plantentuin en via Uit in Vlaanderen. Tijdens de Gentse Feesten ging elke dag een 

geleide wandeling door. Wegens de grote hitte (meer dan 40°C) was het aantal deelnemers in 

de tweede helft van de week beperkt. De samenwerking met het Museum voor Schone 

Kunsten (MSK, Gent) rond de wandeling ‘bloemen in de kunst’ werd verdergezet. 

 

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 85 betalende groepen rond en begeleidden ze 

22 workshops. De rondleidingen werden in het Nederlands, Engels en Frans aangeboden.  
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1.5.6. Activiteiten 

De Plantentuin Universiteit Gent is dagelijks gratis 

toegankelijk. Voor publiciteit maken we gebruik van 

verschillende kanalen: informatiepanelen in de tuin, 

website, 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). Vanaf 2019 meldden we ook activiteiten 

en nieuws via de social media van het Gents 

Universiteitsmuseum. 

 

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

Erfgoed en Archief (Gents Universiteitsmuseum en Universiteitsarchief). Op zondag 28 april 

namen de Plantentuin en het Universiteitsarchief samen deel aan de erfgoeddag met als thema 

‘Hoe maakt u het’. We kozen voor een aanbod van diverse workshops, naast een plantenmarkt 

en cafetaria. Tegelijk stelden we het erfgoedproject Flore de Gand in de kijker met een 

stadswandeling. Ondanks het slechte weer mochten we 700 bezoekers verwelkomen en 

volgden 130 personen de wandeling. 

 

De vereniging de Vrienden van de Plantentuin werkte 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 diverse smaken van planten te ontdekken. 92 kinderen en hun ouders 

of grootouders namen aan de activiteit deel. 

 

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

een matinee, een kinderzoektocht, een planten- en boekenbeurs en een cafetaria. Tijdens de 

sessie ‘Eerste Hulp bij Determinaties’ beantwoordde de directeur 17 vragen van bezoekers 

met een onbekende plant. In juni trokken twee bloeiende reuzenaronskelken extra bezoekers 

aan en van december tot februari 2020 richten we de schijnwerpers op de unieke eilandflora 

van Socotra. Naar schatting 23000 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 

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 Afstemming met Gentse musea voor Erfgoeddag 

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  
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o Bekendmaking activiteiten via websites, facebook, tijdschrift en kanalen GUM 

 

Zwaktes en bedreigingen 

o Onvoldoende begeleiders voor workshops 

o Beperkte ruimte voor workshops in de winter 

o Geen personeel voor organisatie tentoonstellingen  

o Geen structurele samenwerking met Gentse musea 

o Weinig informatie voor publiek 

 1.5.8. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Studenten, stagiairs, leerlingen, volwassenen 

2020-

2021 

continu rondleidingen studenten en leerlingen 

2020-

2021 

periodiek bijzondere rondleidingen voor OKAN-klassen 

2020-

2021 

continu aanleveren plantenmateriaal voor practica (stengels, bloemen, vruchten) 

2020-

2021 

continu begeleiden stagiairs (buso, secundair, hogeschool) 

2020-

2021 

continu organiseren lessenreeksen Ikebana en botanisch tekenen 

2020-

2021 

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

en volwassenen onderwijs) 

2020 eenmalig integreren van de gidsenwerking en afstemmen van het aanbod van de 

Entiteit Erfgoed en Archief  

Breed publiek 

2020 eenmalig organiseren publieksmoment Flore de Gand in samenwerking met het 

Universiteitsarchief en ID-lab 

2020 eenmalig deelname Floraliën Gent in samenwerking met de partners van VBTA 

2020 periodiek uitbreiden van informatie voor het publiek volgens de huisstijl van het 

Gents Universiteitsmuseum (GUM) 

2020 eenmalig integreren van de website van de Plantentuin binnen deze voor het Gents 

Universiteitsmuseum 

2020-

2021 

continu dagelijks open voor bezoekers (uitgezonderd 24/12-2/1) 

2020-

2021 

continu afstemmen openingsuren op het universiteitsmuseum (GUM) 

2020-

2021 

continu evaluatie toegankelijkheid van de publieksserres op zaterdag- en 

zondagnamiddag 

2020-

2021 

continu onderhouden van een website met het aanbod voor scholen en voor het 

publiek 

2020-

2021 

periodiek bekend maken van activiteiten via facebookpagina en tijdschrift van de 

Vrienden van de Plantentuin  

2020-

2021 

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

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA) 

2020-

2021 

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

Gentse Feesten) in samenwerking met de plantentuingidsen 
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2020-

2021 

periodiek organiseren van kinderactiviteit ter gelegenheid van pasen en van de 

Gentse Feesten in samenwerking met de Vrienden van de Plantentuin 

2020-

2021 

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

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

2020-

2021 

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

tentoonstellingen, theater, vergaderingen, ruilbeurzen) in samenwerking 

met het GUM 

   

 

Tabel 6. Programma 2020 

 

Datum Activiteit  
18/01/2020 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging 

18/01/2020 Workshop Ikebana 

02/02/2020 Rondleiding ‘De wereld rond in 80 bomen’ 

01/03/2020 Rondleiding ‘Vroege bloeiers’ 

04/03/2020 Workshop botanisch tekenen: lentebloeiers 

07/03/2020 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging 

07/03/2020 Workshop Ikebana 

18/03/2020 Workshop botanisch tekenen/aquarel: viooltjes 

21/03/2020 Openingsweekend GUM (Gents Universiteitsmuseum) 

28/03/2020 Workshop Ikebana 

05/04/2020 Rondleiding ‘Voortschrijdend inzicht’ 

05/04/2020 Zoektocht voor gezinnen met kinderen ‘Wie helpt het paashaasje?’ 

21/04/2020 Kraks@deKrook – Flore de Gand 

01/05/2020-

10/05/2020 

Floraliën Gent 

03/06/2020 Workshop botanisch tekenen: zomerbloeiers 

07/06/2020 Rondleiding ‘Flora op het Lam Gods’ 

17/06/2020 Workshop botanisch tekenen/ aquarel: vlinders 

20/06/2020 Dag van de Orchidee 

26/06/2020-

28/06/2020 

European Exchange and Exhibition of Carnivorous Plants 

05/07/2020 Rondleiding ‘Briljant Groen’ 

17/07/2020 – 

26/07/2020 

Gentse Feesten 

02/08/2020 Rondleiding ‘Planten voor mensen’ 

06/09/2020 Rondleiding ‘Planten die de wereld veranderden’ 

23/09/2020 Workshop botanisch tekenen: herfstbloeiers 

04/10/2020 Rondleiding ‘Vezelplanten’ 

07/10/2020 Workshop botanisch tekenen/aquarel: herfstbladeren en appel 

01/11/2020 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. 

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. Een plantkundige (80%) zorgde binnen 

het project Flore de Gand fase I voor de inventarisatie en validering van historische herbaria. 

 

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 (50 %) die werd aangesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen nam ontslag. 

Deze persoon werd niet vervangen. Hierdoor biedt de Provincie Oost-Vlaanderen nog slechts 

ondersteuning met één halftijdse gedetacheerde medewerker. Eén medewerker was gedurende 

meerdere maanden afwezig door ziekte. 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. 

 

Wekelijks vindt een werkoverleg plaats waarop we de planning voor de komende week 

overlopen en we technische afspraken maken.  Gedurende de winterperiode organiseerden we 

5 vormingsmomenten voor de tuiniers en geïnteresseerde vrijwilligers. Volgende thema’s 

kwamen aan bod: tuinbouwkundige aspecten (carnivore planten, Sentinel), beleidsmatige 

aspecten (toelichting beleidsplan 2019, invulling nieuwe afdeling ‘planten en mensen’), 

onderzoeksresultaten (voorlopige resultaten Flore de Gand, onderzoek rond Sansevieria).  

 

Tabel 7. Vormingsmomenten 2019-2020 

 
Datum Thema 

24/10/2019 Werkbezoek Plantentuin Meise 

23/12/2019 Connect2Socotra – Kay Vandamme 

06/01/2020 Voorstelling jaarverslag/beleidsplan 

13/01/2020 Ontwerp en inrichting teeltruimtes Plantentuin Meise – Marc Reynders 

20/01/2020 Nieuwe ontwikkelingen gewasbeschermingsmiddelen – Pascal Braeckman 

27/01/2020 Hoe omgaan met veteranenbomen – Kenneth Bauters 

03/02/2020 Planten en evolutie – Lars Chatrou 

10/02/2020 Werfbezoek GUM 
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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. 

 

We organiseren twee maal per jaar een instapmoment voor kandidaat 

vrijwilligers. Ze krijgen een presentatie over de structuur van de 

Entiteit Erfgoed en Archief, het takenpakket, de praktische 

organisatie en een rondleiding in de tuin. In het najaar werd een 

vrijwilligercoördinator aangesteld binnen de Entiteit Erfgoed en 

Archief. Deze collega coördineert vanaf 1/1/2020 de 

vrijwilligerswerking en voorziet in de administratieve afhandeling.  

 

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 3 oktober 2019 organiseerde de Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta een 

vrijwilligersdag in de museumtuin van Gaasbeek en het arboretum Groenenberg voor 

vrijwilligers van de verschillende tuinen. Tien 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. Het afgelopen jaar 

stond een vrijwillige coördinator in voor de praktische aspecten van de gidsenwerking. Vanaf 

januari 2020 neemt een nieuwe collega deze taak over. 

Voor het huidige academiejaar hebben zich 57 vrijwilligers 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. Het afgelopen jaar financierden ze het drukwerk van het 

jaarverslag en de aankoop van zand. Vanaf de opening van het Gents Universiteitsmuseum 

wordt de gidsenwerking overgenomen door het GUM. 
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Tabel 8. Verenigingen 

 
Naam Voorzitter Secretaris Aantal leden 

De Vrienden van de Plantentuin Gent Paul Goetghebeur Ferdinand Cobbaut 498 

Drosera Laurent Taerwe Dieter Blancquaert 61 

Orchideeën Vereniging Vlaanderen 

(regio Oost-Vlaanderen) 

Rik Neirynck Rik Neirynck 60 

Vlaamse Rotsplanten Vereniging Luc Gilgemyn Eddy Tytgat 129 

 

De Orchideeën Vereniging Vlaanderen vergadert in de bibliotheek en organiseert in juni 2020 

de Dag van de Orchidee. De Vlaamse Rotsplanten Vereniging organiseerde in samenwerking 

met de Plantentuin 4 lezingendagen met volgende thema’s: ‘Alpes Maritimes’ (Eddy Tytgat), 

‘Leucojum’ (Wim Boens), ‘Meer dan 50 jaar op plantenzoektocht in het hooggebergte en 

Spanje (Andalusië)’ (Dieter Zschummel), ‘Cushion plants’ (Ger van den Beuken), ‘The best 

plants of the Dolomites and different parts of the Alps in Switzerland, Austria and Slovenia’ 

(Dieter Zschummel), ‘Floral treasures of East Turkey’ (Kit Strange) en ‘Alpines of the 

Western Pacific Coast of U.S.A’ (Kit Strange). 

vzw Drosera organiseerde twee plantenbeurzen en een etentje in de Plantentuin. Het komende 

jaar organiseert deze vereniging een internationaal congres (EEE) alsook een ruilbeurs. 

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.  

Het afgelopen jaar koos de vereniging een nieuwe bestuursploeg. Twee groepen met een 

geïnteresseerd publiek brachten een uitgebreid bezoek aan de tuin (18/6 en 7/7). Verder gaf de 

vereniging telefonisch advies over snoeien, bemesting en gewasbescherming en ontving 

diverse individuele bezoekers. 

 

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

Plantentuin. In totaal werd er 1,5 mandag in de kijktuin gewerkt voor het snoeien van de 

sierstruiken en hagen en het herstellen van de paden. 

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.  

 

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.  

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 
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staat zelf in voor de overige 25%. In 2019 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. 

 

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, kinderworkshops en 

dergelijke.  

In juli 2019 vond de tentoonstelling Harbinger plaats in het Palmarium en de groetenserre. De 

amateur-fotoclub Zinkae organiseerde van 13 tot 22 september een foto-tentoonstelling in het 

Palmarium. Er waren 1000 bezoekers. Deze ruimte leent zich bij uitstek voor plantenbeurzen 

(Erfgoeddag, Gentse Feesten, Drosera vzw).  

 

Op 21 juni organiseerden de Vrienden van de Plantentuin een zomerzonnewendewandeling 

met afsluitende drink in de publiekskassen en het Palmarium. Tijdens de Gentse Feesten 

gingen er een kinderworkshop en planten- en boekenmarkt door. De Vrienden van de 

Plantentuin verzorgden hier bij speciale gelegenheden een cafetaria (zie tabel 4.2. 

Activiteitenkalender 2019). Indien mogelijk ging hier de workshop botanisch tekenen door. 

Het Palmarium werd eveneens benut voor het houden van recepties, barbecues en 

personeelsfeesten door diverse vakgroepen. Op 31 augustus werden de gepensioneerde 

medewerkers van de UGent in de bloemetjes gezet. 

 

In het multimedialokaal vonden het afgelopen jaar diverse workshops in plaats, zowel voor 

jongeren als voor volwassenen. Zolang het Museum voor Dierkunde gesloten blijft wegens 

werkzaamheden vinden hier ook de workshops rond dierkunde plaats.  

 

De studenten van het KASK verzorgden van 23 tot 26 mei de tentoonstelling ‘Victoria, natuur 

en kunst’ met eigen werk in de Victoriagalerij. Het Festival van Vlaanderen nam de 

publiekskassen op in het parcours van de Nacht van de Verbeelding (4/10/19).  

Vergaderingen, recepties en barbecues gaan bij mooi weer door in de tuin, ter hoogte van het 

terras aan de kleine vijver. In de tuin en de publiekskassen vonden talrijke practica en 

rondleidingen plaats. Studenten van het (deeltijds en voltijds) kunstonderwijs maakten het 

afgelopen jaar regelmatig gebruik van de publiekskassen en de tuin voor teken- en 

schilderlessen (zie 1.5.3. Leerlingen).  

 

In de toekomst zal het reserveren van de lokalen van de Plantentuin en de zalen binnen het 

Gents Universiteitsmuseum samen georganiseerd worden. Hiervoor werd een aanvulling op 

het reglement zaalverhuur van de UGent opgemaakt. 
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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 2019 verzorgde de 

plantenuitleendienst 14 keer de bebloeming van een event. In totaal werden 104 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 8 nieuwe werken op. 

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

 

Tabel 9. Nieuwe werken tuinbibliotheek 

 
Auteur Titel Jaar Nummer 

Holzer, S. Holzer’s permacultuur 
Een praktijkgids voor moestuinen, 
boomgaarden en het boerenbedrijf 

2012 WE11D TB / 
697 

Van Slobbe, L.  Eten en drinken met wilde planten. 

Gids voor het herkennen, oogsten en 
bereiden van wilde planten, het hele jaar 
door 

2013 WE11D TB / 

698 

Alford, D. W.  Plant pests 
A natural history of pests of farms and 
gardens 

2011 WE11D TB / 
699 

Prado, J. A.  Global review of forest pests and diseases 
A thematic study prepared in the framework 

of the Global Forest Resources Assessment 
2005 

2009 WE11D TB / 
700 

Van der Walt, J. J. 
A. 
 

Pelargoniums of Southern Africa – vol. 1 

Pelargoniums of Southern Africa – vol. 2 

Pelargoniums of Southern Africa – vol. 3 

1977 
1981 
1988 
 
Photocopy 
+ Scan 

WE11D TB / 
701(1) 
WE11D TB / 
701(2) 
WE11D TB / 
701(3) 

Van Peteghem, 
Michiel 

Vlaamse 
Milieumaatschappij 

Pesticidenvrij ontwerpen. Leidraad voor 
ontwerp en aanlag 

2015 WE11D TB / 
702 

Trueb, Lucien F.  Natural plant products. Plant materials in 

everyday life 

2018 WE11D TB / 

708 

Heijnsdijk, Theo 
ten Hoeve, Wolter 
Knippels, Peter 
Ruinaard, Henk 

Cactussen en vetplanten. Een handleiding 2019 WE11D TB / 
709 

 

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) 
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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 

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 

2020-

2021 

Wekelijks Stafvergadering met de tuiniers 

2020-

2021 

Periodiek Organisatie vormingsmomenten voor tuiniers, vrijwilligers en gidsen 

2020-

2021 

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 

2020 Periodiek Organisatie instapmomenten voor nieuwe vrijwilligers 

2020 Maandelijks Rondleiding voor de Plantentuingidsen 

2020-

2021 

Continu Begeleiden van vrijwilligers 

2020-

2021 

Continu Samenwerking binnen de Entiteit Erfgoed en Archief met betrekking 

tot het vrijwilligersbeleid 

2020-

2021 

Jaarlijks Organisatie van een vrijwilligersdag in samenwerking met de 

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta 

   

Verenigingen 

2020 Periodiek Samenwerking met Hydrangeum vzw voor het onderhoud van de 
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kijktuin in Destelbergen 

2020-

2021 

Periodiek Organisatie van activiteiten (plantenbeurzen, vergaderingen, 

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

2020-

2021 

Continu Co-creatie van deelcollecties door verenigingen 

Giften en legaten 

2020-

2021 

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

kandidaat is 

2020-

2021 

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

materiële giften) 

Sponsors en mecenaat 

2020-

2021 

Continu Samenwerking met Stichting Arboretum Wespelaar voor de 

financiering van een deskundige plantenidentificatie 

2020-

2021 

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

Oost-Vlaanderen 

2020-

2021 

Periodiek Samenwerking met het Stadsbestuur Gent voor het hakselen van 

plantenmateriaal en het aanvoeren van gehakseld hout en bladafval 

Gebruik lokalen 

2020-

2021 

Periodiek Gebruik van de Victoriagalerij en de Victoriakas voor culturele 

activiteiten en activiteiten van de geaffilieerde verenigingen  

2020-

2021 

Periodiek Gebruik van het Palmarium voor culturele activiteiten en activiteiten 

van de geaffilieerde verenigingen 

Plantenuitleendient en tuinbibliotheek 

2020-

2021 

Continu Opkweken en ter beschikking stellen van grote planten voor het 

opluisteren van activiteiten in de UGent 

2020-

2021 

Continu Aanvullen van de tuinbibliotheek met nuttige werken voor tuiniers en 

plantentuingidsen 

2020-

2021 

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).  

 

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 

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. 
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12 Alle wild geoogste plantenproducten afgeleid van duurzame bronnen. 
13 Lokale kennis en gebruiken met betrekking tot plantaardige bronnen behouden of 

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

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

planten, in overeenstemming met de nationale noden om de doelstellingen van de 

Strategie te bereiken. 

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

nationaal, regionaal en internationaal niveau. 

 

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

De Plantentuin bevat rijke levende collecties met talrijke bedreigde en beschermde 

plantensoorten. Planten die op de IUCN rode lijsten voorkomen kregen een afzonderlijk rood 

label. De inventaris van de publieksafdelingen maakt deel uit van volgende 

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

 

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. Ter gelegenheid van de 

‘Zomerzonnewende’ kregen de Vrienden van de Plantentuin een rondleiding over bedreigde 

planten. 

  

In het najaar 2019 nam de plantentuin deel aan de UNESCO campagne Connect2Socotra. 

Deze campagne heeft 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. Deze tentoonstelling werd aangevuld 

met een lezing over hetzelfde thema op 23 december 2019. 

 

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. 
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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 juli 2019 werden dertien extra plantensoorten op deze lijst geplaatst, 

waaronder de hemelboom (Ailanthus altissima). Tijdens de winter 2019-2020 worden drie 

hemelbomen uit de plantentuin verwijderd. We blijven waakzaam voor wat betreft invasieve 

plantensoorten en gebruiken de European Code of Conduct als leidraad bij het beleid. 

2.4.2. Monitoring van ziekten en plagen 

In 2019 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), buxusmot 

(Cydalima perspectalis), vogelkersstippelmot (Yponomeuta evonymellus) en 

jeneverbesmineermot (Argyresthia trifasciata). We registreerden de vangst van mei 2019 tot 

oktober 2019. Door het verwijderen van de buxushagen in de medicinale tuin registreerden 

we minder buxusmotten dan de vorige jaren. Eind juli en eind augustus stelden we een 

toename van het aantal anjerbladrollers vast. Het aantal getelde vogelkersstippelmotten bleef 

gedurende de hele zomer laag. 

  

De Plantentuin monitorde op verzoek van het International Plant Sentinel Network alle 

rozenstruiken. Doel was het vaststellen van de aanwezigheid van Rose Rosette Virus. We 

stelden geen symptomen van dit virus vast in onze collecties. Binnen dit project werden ook 

de specimens van Chionanthus virginicus en Phillyrea latifolia gescreend op de aanwezigheid 

van Aziatische essenprachtkever (Agrilus plannipennis) en Vals essenvliegkelkje 

(Hymenoscyphus fraxineus). Beide schadelijke organismen werden niet teruggevonden in de 

tuin. 

 

We werkten mee aan het STRATEGO-project onder leiding van het Instituut voor Landbouw, 

Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Dit project onderzoekt verschillende organismen 

(verschillende insecten, een schimmel, een nematode en een virus) die nog niet in België 

waargenomen zijn maar mogelijks een risico vormen. We stelden diverse stalen ter 

beschikking. Er werd enkel Heliothrips haemorrhoidalis vastgesteld. Dit organisme komt 

vaker voor in serres. 

 

In het kader van een onderzoek naar virussen op planten van de nachtschadefamilie 

(Solanaceae) werden meerdere collectieplanten bemonsterd (Instituut voor Landbouw-, 

Visserij- en Voedingsonderzoek).  

 

2.5. Conservatie onderzoek en activiteiten  

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

In de Gentse Plantentuin bevinden zich twee torkruidsoorten, nl. Beverneltorkruid (Oenanthe 

pimpinelloides) en Weidekervel-torkruid (Oenanthe peucedanifolia) die voorkomen op de 

rode lijst van België. Beide soorten behoren tot de schermbloemenfamilie (Apiaceae). Diverse 
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soorten binnen deze familie hebben bij de oogst een nog onvolgroeid embryo. Tijdens 

voorlopige kiemproeven in de afgelopen jaren werd slechts een beperkte kiemkracht 

vastgesteld. De zaden verkeren vermoedelijk na de oogst in kiemrust. 

 

Ine De Man onderzocht in het kader van haar bachelorproef de aard van de kiemrust, de groei 

van het embryo en de snelheid van kieming bij beide torkruidsoorten. Voor dit project werd 

samengewerkt met de onderzoeksgroepen Zaadplanten en Plantenfysiologie. Er werd 

vastgesteld dat beide soorten een koude behandeling nodig hebben tijdens de welke het 

embryo groeit en het zaad kan kiemen.  

Zaden van beide soorten werden in wit zand gestratificeerd. Er waren vijf behandelingen: 

warme stratificatie bij 23°C onder continu licht en in het donker, koude stratificatie bij 4°C 

onder continu licht en in het donker en koude stratificatie in het donker met toevoeging van 

giberrelinezuur (GA3). Bij beide soorten werd het hoogste kiempercentage werd na 77 dagen 

bekomen bij een koude behandeling (4°C) onder continu licht (zie onderstaande tabel). Bij 

Oenanthe pimpinelloides werd een vergelijkbaar kiempercentage gevonden bij een 

licht/donker (8/16 u) behandeling bij kamertemperatuur. 

 

Tabel 11: Kieming Oenanthe peucedanifolia en Oenanthe pimpinelloides 

 

Soort behandeling max. kiempercentage 

Oenanthe peucedanifolia Warm + licht 26% 

 Warm + donker 4% 

 Koud + licht 71% 

 Koud + donker 30% 

 Koud + donker + GA3 1% 

 L/D (16/8) kamertemperatuur 37 % 

   

   

Oenanthe pimpinelloides Warm + licht 24% 

 Warm + donker 16% 

 Koud + licht 64% 

 Koud + donker 20% 

 Koud + donker + GA3 11% 

 L/D (8/16) kamertemperatuur 67% 

 

2.5.2. 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 juli-augustus 2019 een 

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

en het bespreken van toekomstige projecten.  

 

Esteban Jiménez verrichte in maart veldwerk voor het project in Costa Rica. Marie-Stéphanie 

Samain verrichtte in mei veldwerk in Panama en in augustus en november werd er veldwerk 

uitgevoerd in Mexico samen met Fabian Aldaba (MSc. student). Emily Veltjen 

(doctoraatstudent en laborant in het project) verrichtte in juli 2019 veldwerk in Colombia en 

bezocht er verschillende Magnolia populaties, ex situ collecties en lokale herbaria voor het 

inzamelen van stalen voor het project.  
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Salvador Guzmán Díaz startte zijn in september 2019 PhD aan INECOL (Mexico) waarbij hij 

de komende vier jaren de HybSeq data zal verwerken die gegenereerd wordt door het project. 

 

Binnen het Franklinia project startten we een samenwerking met de NGO SalvaMontes 

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

te Medellin.  

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: Peperomia, 

Cyperaceae, Magnolia, varens, Rhipsalis, Sansevieria, Epimedium en Hydrangeaceae. Door 

de nieuwe focus op de tropische plantenfamilie Annonaceae zal getracht worden de collectie 

van levende planten de komende jaren uit te breiden, o.a. door de samenwerking met de 

Bangladesh Agricultural University. 

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.  

 

Leden van de Onderzoeksgroep Systematische en Evolutionaire Plantkunde namen het 

afgelopen jaar deel aan een workshop over botanische diversiteit in het Amazonebekken 

(Oxapampa, Peru, januari 2019), en gingen op expeditie naar Colombia (juli 2019). Het 

meegebrachte plantenmateriaal diende ter aanvulling van de collecties van de Plantentuin en 

het Herbarium. Tevens werd de collectie van de Plantentuin aangevuld met zes soorten 

Costus, afkomstig van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. 

  

Door de aanstelling van een nieuwe professor zijn veel nieuwe projecten opgestart. Een aantal 

projecten lopende zijn gecontinueerd of afgerond bij de Onderzoeksgroep Systematische en 

Evolutionaire Plantkunde: 

  

 Conservatie van plantenbiodiversiteit: 

o Magnolias of the Caribbean and Mesoamerica (gestart in maart 2016) 

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

genetische diversiteit en de onderliggende evolutionaire geschiedenis (PhD 

studie) 

o Conservation of Magnolias from the Dominican Republic (Masterthesis) 

o Species Distribution Modelling (i.s.m. TEREC) 

  

 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. 

 

http://www.spermatophytes.ugent.be/page3/page7/page13/index.html
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 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. 

o Hydrangea species in Mexico: een conservatieproject in samenwerking met 

lokale autoriteiten en bevolking. 

 

 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. 

2.5.4. Andere onderzoeksgroepen (target 16) 

Prof. Aurélien Carlier (Laboratorium van Microbiologie) onderzocht de evolutie van 

symbiotische plant/bacterie relaties. Twee doctoraatstudenten (Tessa Acar en Frédéric De 

Meyer probeerden  door middel van microscopische technieken de symbiose tussen en 

levenscyclus van de bacterie Orella dioscorea en Dioscorea sansibarensis te ontrafelen. Ze 

gebruikten hiervoor de planten uit de levende collectie. De resultaten van deze studie werden 

gepubliceerd (zie tabel 12). 

2.5.6. Opleiding (target 15 en 16) 

In het kader van het Franklinia-project brachten twee Cubaanse onderzoekers een bezoek aan 

de Plantentuin. Van 22/11/18 tot 16/02/19 leerden ze diverse technieken aan voor het 

uitvoeren van moleculair onderzoek. 

 

Een MSc. student (Fabian Aldaba) verblijft van 16 november 2019 tot 31 januari 2020 aan de 

Universiteit Gent voor het verwerken van de stalen van 5 Mexicaanse Magnolia uit de Sierra 

Madre in het laboratorium, in kader van zijn masterthesis: “Sistemática, diversidad genética y 

conservación de Magnolia en Veracruz, México” binnen het Franklinia project (zie 2.5.2. 

Franklinia-fonds). 

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

Finanzas e Instituto Tecnológico, Medellin) voert veldwerk en voorbereidingen uit en voert in 

augustus 2020 laboratoriumanalyses uit in de UGent binnen dit project. Ze wordt hierbij 

begeleid door Emily Veltjen, Marie-Stéphanie Samain en Marcela Serna (prof. aan de 

Universidad Tecnológico de Antioquia, Colombia).  
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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 2019 bevat 147 in de Plantentuin 

geoogste zaden. In 2019 waren er 72 aanvragen voor het opsturen van gemiddeld 6,8 

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’ kreeg de Plantentuin ook de accreditering als ‘Conservation Practitioner’ van deze 

organisatie. Beide erkenningen gelden als internationale kwaliteitslabels voor de tuin. Het 

arboretum van de Plantentuin is eveneens internationaal erkend (ArbNet).  

 

Op nationaal niveau werkt de Plantentuin samen met de partners van de Vereniging van 

Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). Dit Belgische netwerk maakt deel uit van het 

European Botanic Gardens Consortium dat 800 Europese tuinen verenigt 

(www.botanicgardens.eu). De Plantentuin rapporteert halfjaarlijks de werkzaamheden aan het 

Consortium. 

 

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.  

 

De Plantentuin verleent haar medewerking binnen het internationale Plant Sentinel Network, 

dat gecoördineerd wordt door BGCI. In 2019 werden bijzondere controles uitgevoerd voor 

schadelijke organismen (zie 2.4.2. Monitoring van ziekten en plagen). 

 

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. Het afgelopen jaar werden 10 aanvragen positief beantwoord. 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. Dr. Taciana Cavalcanti (EMBRAPA Genetic Resources and 

Biotechnology, Brasilia, Brazilië en gastonderzoeker op sabbatical aan Wageningen 

Universiteit, Nederland) gebruikte bladmateriaal van Lafoensia punicifolia DC voor DNA 

extractie. Dit onderzoek kadert in haar project over de fylogenie van Lafoensia (Lythraceae). 

 

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), 

http://www.botanicgardens.eu/
http://science.kew.org/strategic-output/plant-and-fungal-trees-life
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een strategisch onderzoeksprogramma van Kew. Isabel Larridon, gastprofessor in de 

onderzoeksgroep en B.A. Krukoff Curator of African Botany 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. 300 soorten zal een fylogenetische studie uitgevoerd 

worden die zal leiden tot een nieuwe classificatie van de Cyperaceae (Larridon et al., in 

voorbereiding).  

 

Tabel 11 : uitwisseling van data en plantenmateriaal 

 

 

Datum in Datum uit Soort Deel Reden 

7/01/2019 18/01/2019 Swietenia macrophylla bladstalen  DNA analysis to study the genome wide 
genetic variability  

12/02/2019 22/02/2019 Cochliostema odoratissimum, 
Siderasis fuscata, Tinantia pringlei 

bladstalen  DNA analysis for research on the 
Commelinaceae 

12/02/2019 14/02/2019 Cedrela, Entandophragma, Melia, 
Swietenia 

bladstalen  DNA analysis for research on the 
Meliaceae 

14/03/2019 14/03/2019 Rhipsalis teres, Eulychnia acida bladstalen 
(doorns) 

DNA analysis for research 

12/02/2019 1/04/2019 Tinantia pringlei bladstalen DNA analysis for research on the 
Commelinaceae 

26/07/2019 21/10/2019 Alangium salviifolium Bladstalen 
en 
stekken 

RNA analysis 

2/07/2019 13/09/2019 Rosa species data Rose Rosette Virus Sentinel 

27/09/2019 04/10/2019 Aristolochia westlandii data only 7 mature individuals left, species 
recovery by rooted cuttings  

20/09/2019 21/10/2019 Chionanthus virginicus data International Plant Sentinel Network: 
Threats to Fraxinus spp. On non-ash 
hosts 

06/11/2019 28/11/2019 Cercis racemosa bladstalen DNA analysis for research 
(phyleogeography and population 
genetics of Cercis) 

      

 

2.8. Publicaties en deelname congressen 

Het onderzoek op de levende collecties resulteert in publicaties. 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 

 

A1 Publicaties 2018-2019 of geaccepteerd voor publicatie 

 
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, VILLAVERDE T, ZUNTINI AR, POKORNY L, BREWER G, EPITAWALAGE N, 
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FAIRLIE I, HAHN M, KIM J, MAGUILLA E, MAURIN O, XANTHOS M, HIPP A, FOREST F, 

BAKER WJ (accepted) Tackling rapid radiations with targeted sequencing. Frontiers 

in Plant Science – Invited paper for Special Issue on Phylogenomic Approaches to 

Deal with Particularly Challenging Plant Lineages. 

MUASYA AM, GOETGHEBEUR P, LARRIDON I (accepted) Zulustylis (Abildgaardieae, 

Cyperaceae) – a new genus from sub-Saharan Africa. South African Journal of 

Botany. 

HERNÁNDEZ M, PALMAROLA A, TESTÉ E, VELTJEN E, ASSELMAN P, LARRIDON I, 

SAMAIN MS, GONZÁLEZ-TORRES LR (accepted) Population structure and genetic 

diversity of Magnolia cubensis subsp. acunae (Magnoliaceae): effects of habitat 

fragmentation and implications for conservation. Oryx. 

LARRIDON I, GOETGHEBEUR P, ROALSON EH (2019) New combinations and a new name 

for including Nemum species in Bulbostylis (Abildgaardieae: Cyperaceae). Phytotaxa 

418(1): 112-114. 

GALÁN DÍAZ J, BAUTERS K, RABARIVOLA L, XANTHOS M, GOETGHEBEUR P, LARRIDON 

I (2019) A revision of Scleria (Cyperaceae) in Madagascar. Blumea 64: 195-213. 

GUERRERO PC, WALTER HE, WALTER; ARROYO MTK, PEÑA CM, TAMBURINO Í, DE 

BENEDICTIS M, LARRIDON I (2019) Molecular phylogeny of the large South American 

genus Eriosyce (Notocacteae, Cactaceae): Generic delimitation and profound changes 

at infrageneric and species ranks. Taxon DOI 10.1002/tax.12066. 

SEMMOURI I, BAUTERS K, LÉVEILLÉ-BOURRET É, STARR JR, GOETGHEBEUR 

P, LARRIDON I (2019) The phylogeny and systematics of Cyperaceae, the evolution and 

importance of embryo morphology. Botanical Review 85(1):1-39 (published online 25 

June 2018). 

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. 

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 

 
Voordrachten en posters op internationale congressen en herbariumbezoeken 20019 

LARRIDON I, SPALINK D, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTÍN-BRAVO S, 
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ESCUDERO M (2019) Origins and diversification of Cyperaceae in Madagascar. 56th 

Annual Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) meeting in 

Antananarivo, Madagascar, 30 July to 3 August 2019. Invited oral presentation 

(Symposium: Bridging the divide: understanding tropical grassy biomes across Africa 

and Madagascar). 

CHATROU L (2019) Deep phylogenetic incongruence in Neotropical rain forest trees (Oxandra, 

Annonaceae). Botany 2019, Tucson, Arizona USA, 27-31 juli 2019 

CHATROU L. Herbarium AAU (Aarhus, Denemarken), 15-20 september 2019 

DUGARDIN C. Alexandru Borza Botanical Garden, Herbarium & Museum (Cluj-Napoca, 

Roemenië), 5-6 november 2019 

 

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 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 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 

2020-

2021 

Target 1 Onderhouden en ter beschikking stellen van een internationaal erkend 

herbarium en aanmaken van nieuwe vouchers 

2020-

2021 

Target 1 

en 2 

Franklinia-project: moleculair onderzoek op Magnolia dodecapetala en 

Magnolia portoricensis 

2020-

2021 

Target 1, 

2 en 7 

Uitbreiden van waardevolle collecties ter ondersteuning van academisch 

onderzoek (onderzoeksgroep systematische en evolutionaire plantkunde) 

2020 Target 3 Onderzoeken van de kiemrust bij rode lijst soorten (Ranunculaceae) 

2020-

2021 

Target 8 Aanhouden en uitbreiden van waardevolle levende collecties en 

zaadcollecties (rode lijst soorten) 

2020-

2021 

Target 10 Monitoring ziekten en plagen via waarschuwingsnetwerk boomkwekerij 

2020 Target 10 Verwijderen van Ailanthus altissima in het kader van de Europese 

regelgeving over invasieve soorten 

2020-

2021 

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

BE118A) en de huidige wetgeving inzake Access and Benefit Sharing 

(CBD, Nagoya) 

2020 Target 13 Openen van een etnobotanische tuin 

2020-

2021 

Target 14 Educatieve activiteiten rond conservatie van (bedreigde) planten 

2020-

2021 

Target 14 Bekendmaken van resultaten van het onderzoek door presentatie en 

verslag in het tijdschrift van de Vrienden van de Plantentuin 

2020-

2021 

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

(salon, publicaties, …) en MUST-studenten 

2020 Target 15 Opleiding verzorgen van laboratoriummedewerkers in het kader van het 

Franklinia project 

2020-

2021 

Target 15 Voorzien in stageplaatsen voor binnen- en buitenlandse stagiairs 

2020-

2021 

Target 16 Zaaduitwisseling via Index Seminum binnen het IPEN-netwerk 

2020-

2021 

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

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

2020-

2021 

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

onderzoeksinstellingen 

2021 Target 16 Deelname aan internationale congressen  
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Deel 3. Bijlagen 
 

Tabel 4.1. Gegevens per serre 2019 

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 4.2. Activiteitenkalender 2019 

 
Datum Activiteit Plaats en tijd 

18/01/2019 Opname intro programma ‘Firebird’ Symphonieorkest Vlaanderen Publiekskassen 

19/01/2019 Workshop Ikebana Refter tuiniers 

02/02/2019 Algemene vergadering Drosera vzw Vergaderzaal Plantentuin 

05/02/2019 10 studenten KASK Hogeschool, tekenen Publiekskassen, namiddag 

13/02/2019 KASK Hogeschool, groepen Schilderkunst en Beeldhouwkunst; 

samen 20 studenten 

Publiekskassen, voormiddag 

28/02/2019 KASK Hogeschool, groep Grafisch Ontwerp; 8 studenten Publiekskassen, voormiddag 

01/03/2019 KASK Hogeschool, groep Grafisch Ontwerp; 8 studenten Publiekskassen, voormiddag 

02/03/2019 Workshop botanisch tekenen – orchideeën Palmarium 

06/03/2019 KASK Hogeschool, groep Animatiefilm; 10 studenten Publiekskassen, namiddag 

07/03/2019 KASK Hogeschool, groep Animatiefilm; 10 studenten Publiekskassen, namiddag 

09/03/2019 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging Auditorium 6 

09/03/2019 Workshop botanisch tekenen – flower power Palmarium 

26/03/2019 Studenten bio-wetenschappen (50 studenten) Publiekskassen + tuin 

27/03/2019 Studenten bio-wetenschappen (50 studenten) Publiekskassen + tuin 

30/03/2019 Workshop Ikebana Refter tuiniers 

01/04/2019 Bezoek 20 personen revalidatie UZ Gent Publiekskassen + tuin 

03/04/2019 Workshop botanisch tekenen – flower power Palmarium 

10/04/2019 Workshop botanisch tekenen – flower power Palmarium 

13/04/2019 Bezoek plantentuin binnen de cursus ‘planten’ – 25 deelnemers Publiekskassen, tuin 

17/04/2019 Workshop botanisch tekenen – flower power Palmarium 

23/04/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

24/04/2019 Workshop botanisch tekenen – flower power Palmarium 

24/04/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

25/04/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

28/04/2019 Erfgoeddag – cafeteria – workshops – wandeling Palmarium, publiekskassen, 

tuin 

02/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

07/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

08/05/2019 Bezoek 15 studenten biomedische laboratoriumtechnologie (HoGent) Publiekskassen 

08/05/2019 Workshop botanisch tekenen – tropische en sub-tropische planten Palmarium 

09/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

23/04/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

13/05/2019 15 cursisten fotografie - Jan Darthet Fotografie Brugge Collecties in open lucht 

14/05/2019 Bezoek 15 studenten biomedische laboratoriumtechnologie (HoGent) Publiekskassen, 10-12 u 

14/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

15/05/2019 Workshop botanisch tekenen – tropische en sub-tropische planten Palmarium 

15/05/2019 Bezoek 15 studenten biomedische laboratoriumtechnologie (HoGent) Publiekskassen, 10-12 u 

15/05/2019 Bezoek 20 studenten biologie van de KU Leuven campus Kortrijk Publiekskassen + tuin, 

namiddag 

15/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

16/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

20/05/2019 Werkcollege studenten ergotherapie Publiekskassen + tuin 

21/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

22/05/2019 Tekenklas volwassenenonderwijs – KASK Publiekskassen + tuin 

23/05/2019-

26/05/2019 

Tentoonstelling ‘Victoria, natuur en kunst’, KASK Victoriagalerij 

28/05/2019 Werkcollege studenten ergotherapie Publiekskassen + tuin 

03/06/2019 Werkcollege studenten ergotherapie Publiekskassen + tuin 

03/06/2019 Werkcollege studenten ergotherapie Publiekskassen + tuin 

21/06/2019 Zomerzonnewendewandeling Publiekskassen + tuin 

26/06/2019 Doctoraatsreceptie Irene Lantman Palmarium 

06/07/2019 Ikebana-workshop Refter tuiniers 

05/07/2019-

17/07/2019 

Tentoonstelling Harbinger Victoriagalerij, Palmarium + 

tuin 

21/07/2019- Gentse Feesten Publiekskassen, palmarium, 
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28/07/2019 tuin 

25/08/2019 Bezoek Belgische Dendrologische Vereniging Collecties in open lucht 

30/08/2019 Viering gepensioneerde collega’s UGent Palmarium 

30/08/2019 Rondleidingen ‘Planten anders bekeken’ Publiekskassen + tuin 

07/09/2019 Workshop botanisch tekenen – sierbonen aquarel Palmarium 

14/09/2019 Workshop botanisch tekenen – sierbonen aquarel Palmarium 

16/09/2019 Doctoraatsreceptie Victoriagalerij 

26/09/2019 Overleg ATP UGent Palmarium 

28/09/2019 Ikebana workshop Refter tuiniers 

30/09/2019 Tekenles 2e Bachelor Beeldende Kunsten en Vormgeving, LUCA-

school-of-Arts, campus St Lucas – Gent (22 studenten) 

Publiekskassen 

02/10/2019 Workshop botanisch tekenen – paddenstoelen en groenten Palmarium 

02/10/2019 Tekenles 2e Bachelor Beeldende Kunsten en Vormgeving, LUCA-

school-of-Arts, campus St Lucas – Gent (37 studenten) 

Publiekskassen 

02/10/2019 Repetitie Gents Universitair Symfonisch Orkest Palmarium 

04/10/2019 Festival van Vlaanderen – Nacht van de Verbeelding Publiekskassen, palmarium 

07/10/2019 Tekenles 2e Bachelor Beeldende Kunsten en Vormgeving, LUCA-

school-of-Arts, campus St Lucas – Gent (22 studenten) 

Publiekskassen 

08/10/2019 Tekenklas 7 studenten KASK Publiekskassen 

09/10/2019 Workshop botanisch tekenen – paddenstoelen en groenten Palmarium 

10/10/2019 Teambuilding groendienst Stad Gent  Publiekskassen +tuin 

14/10/2019 Tekenklas H. Familie Ieper – 13 lln Publiekskassen 

16/10/2019 Workshop botanisch tekenen – paddenstoelen en groenten Palmarium 

23/10/2019 Workshop botanisch tekenen – paddenstoelen en groenten Palmarium 

23/10/2019 Receptie doctoraatsverdediging Thibaut Van Acker Victoriagalerij 

23/11/2019 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging Auditorium 6 

01/12/2019-

28/02/2020 

Tentoonstelling Connect2Socotra (Unesco campaign) Victoriagalerij 

04/12/2019 KASK Hogeschool Gent – groep animatiefilm Publiekskassen 

05/12/2019 KASK Hogeschool Gent – groep animatiefilm Publiekskassen 

11/12/2019 KASK Hogeschool Gent – groep schilderkunst en beeldhouwkunst Publiekskassen 

12/12/2019 KASK Hogeschool Gent – groep Grafisch Ontwerp Publiekskassen 

13/12/2019 KASK Hogeschool Gent – groep Grafisch Ontwerp Publiekskassen 

13/12/2019 1ste jaar voeding- en dieetkunde (80 studenten) Publiekskassen 

14/12/2019 Algemene vergadering de Vrienden van de Plantentuin Auditorium 9 

23/12/2019 Voordracht Connect2Socotra Auditorium 9 
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Tabel 4.3. Plantenuitleendienst 2019 

 
datum verantwoordelijke reden & plaats aantal 

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

20/03/2019 Caroline Van den heede Infodag Farmacie 6 grote planten 

30/03/2019 Beata De Vliegher Infodag Wetenschappen 6 grote planten 

30/04/2019 Ilke Geleyn Uitreiking duurzaamheidsprijs 5 grote planten 

09/05/2019 Nathan Van Den Bossche Opening Solar Decathlon paviljoen in  

de Foyer van de Economie 

12 grote planten 

20/05/2019 Hilde Dewulf Lezing door Sir Fraser Stoddart,  

faculteit bio-ingenieurswetenschappen 

 

10 palmen 

02/06/2019 Marijke Machtelinckx ECMIS 2019 symposium – het Pand 10 planten 

17/09/2019 – 

19/09/2019 

Florien Meulewaeter GTI-congres, vakgroep  

Orthopedagogiek - FPPW 

10 planten 

20/09/2019 Sylvie Peeters Proclamaties bio-ingenieurswetenschappen 10 planten 

23/09/2019 Virginie de Gelder Faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen 5 planten 

24/09/2019 Manon De Winne Student Kick-Off 5 planten 

27/09/2019 Alain Verbrugge Pensioenfeest Marc Bracke 2 planten 

04/10/2019 Marion Braekeleire Personeelsfeest vakgroep geologie 6 planten 

12/12/2019 Florien Meulewaeter Faculteit Psychologie en Pedagogische  

Wetenschappen 

3 planten 
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Tabel 4.4. Abonnementen op tijdschriften 

 
Nr. Titel 

1 The Garden, Journal of the Royal Horticultural Society 

2 The Plantsman, The Royal Horticultural Society 

3 Botanic Gardens Conservation News, Magazine of Botanic Gardens Conservation 

International 

4 Cuttings, Botanic Gardens Conservation International – Quarterly Newsletter 

5 Roots, Botanic Gardens Conservation International Education Review 

6 Journal of the Bromeliad Society 

7 The Alpine Gardener, Bulletin of the Alpine Garden Society 

8 Succulenta 

9 The Journal of the Cyclamen Society 

10 Der Palmengarten 

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

Vereniging voor Boskoopse Culturen 

12 Gärtnerisch-Botanischer Brief 

13 Nervatuur, Arboretum Kalmthout opgenomen in Tuinen van Eden 

15 Sansevieria 

16 Kakteen und andere Sukkulenten 

17 Cactus and Succulent Journal US 
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Tabel 4.5. Taakomschrijving personeel  

Functie Naam Taakomschrijving 2019 Taakomschrijving 2020 

Hortulana (statutair) Chantal 

Dugardin 

(100 %) 

algemene leiding Plantentuin 

(100 %) 

idem 2019 

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 2019 

 

Wetenschappelijke 

aspecten 

Paul 

Goetghebeur 

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

Laborant 

(gefinancierd door de 

Fondation Franklinia) 

Emily Veltjen (100%) 

wetenschappelijke ondersteuning/ 

Labowerk (DNA-extractie, PCR, 

sequenering, microsatellieten, 

alignering) 

(100%)  

Idem 2019 

Wetenschappelijk 

medewerker 

(erfgoedproject Flore 

de Gand) 

Katrijn 

Vannerum 

(80%, tot 30/06/2019) 

inventarisering herbaria 

- 

 

Gegradueerde  tuinier 

(statutair) 

Ritchy De Kraey (80 %) 

S 3 (bolgewassen en carnivoren) 

S 4 (collectie Begonia) 

waterpartijen 

systematische collectie eudicotylen  

compostering 

(80 %)  

idem 2019 

Gegradueerde  tuinier 

(statutair) 

Herbert Evrard (100 %) 

S22 (collectie Haworthia en 

Sansevieria) 

S15 

S17-18-19 (publiekstoegankelijke 

kassen) 

 

(100 %) 

idem 2019 

 

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 en 

Asparagus) 

zaadinzameling en verwerking 

groente- en fruittuin 

(50 %) 

idem 2019 
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Tabel 4.5. Taakomschrijving personeel (vervolg) 

 
Functie Naam Taakomschrijving 2019 Taakomschrijving 2020 

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 %, 80 % vanaf 1/1/20)  

idem 2019 

Tuinier (statutair) Olivier 

Dubois 

(100 %) 

materiaalmeester 

S16 (orangerie, plantenuitleendienst) 

carnivorenmoeras 

beheer arboretum, Rhododendronborder 

kleine vijver  

collectie basale bloemplanten 

(100 %) 

idem 2019 

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 2019 

Gegradueerde 

laborant 

Guy Van der 

kinderen 

(60%) 

S1 - 2 (opkeek warme kasplanten en 

bijzondere planten) 

ondersteuning teelttechnieken 

inventarisatie deelcollecties 

 

(80%) 

idem 

Tuinier – ter 

beschikking gesteld 

door de provincie 

Oost-Vlaanderen 

Marc Libert (50 %) 

opkweek vaste planten en houtige 

gewassen 

schaduwborder serres 

systematiek monocotylen  

(50 %) 

idem 2019 

Tuinier – ter 

beschikking gesteld 

door de provincie 

Oost-Vlaanderen 

Stijn 

Stappaerts 

(tot 50 %) 

collectie basale bloemplanten 

Rhododendronborders 

opkweek houtige gewassen 

snoei houtige gewassen 

S10 (tropische varens) 

 

- 

 

 

 



Plantentuin Jaarverslag 2019 & Beleidsplan 2019-2021 

54 

Tabel 4.6. Aanbod rondleidingen en workshops 2020 

 

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 
graad) 

Maak je eigen microscoop Workshop 

Secundair onderwijs (2ste 
graad) 

Van toendra tot tropisch regenwoud Rondleiding 

Secundair onderwijs (2ste 
graad) 

Biologische strijders Workshop 

Secundair onderwijs (2ste 
graad) 

Maak je eigen microscoop Workshop 

Secundair onderwijs (3de 
graad) 

Systematiek en moleculair onderzoek Rondleiding 

Secundair onderwijs (3de 
graad) 

Van toendra tot tropisch regenwoud Rondleiding 

Secundair onderwijs (3de 
graad - KSO) 

Flora in de kunst Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad)  

Planten als medicijn. Een wetenschappelijke benadering Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad) 

Biologische strijders Workshop 

Secundair onderwijs (3ste 
graad) 

Kruip in de huid(mondjes) van een wetenschapper Workshop 

Hoger onderwijs  Planten als medicijn. Een wetenschappelijke benadering Rondleiding 

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 4.7. Toegepaste chemische gewasbescherming in 2019 

Datum Middel Hoeveelheid Plaats Reden 

14/02/2019 Confidor 10 l S20 schildluis 

27/03/2019 Sun Spray 200 l S3, S10, S12, S13 Dop-, schild- en wolluis 

27/03/2019 Teppeki 25 l S18 Blad- en schildluis 

05/04/2019 Envidor 10 l S20 Blad- en schildluis 

15/04/2019 Envidor 10 l S20 Blad- en schildluis 

12/04/2019 Teppeki 1 l S23 Bladluis 

19/04/2019 Steward 2 l S23 Taxuskever en 

leliehaantje 

07/06/2019 Sun Spray en 

Biopyretex 

150 l S10,  S12, S13 Dop-, wol- en schildluis 

08/07/2019 Biopyretex 5 l S12, S13 Wolluis 

08/07/2019 Envidor 5 l S12 spint 
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Tabel 4.8. Ingezette biologische middelen 2019 

Tijdstip  Middel Hoeveelheid Serre Doel 

     

22/01/2019 Aphidend (Aphidoletes aphidimyza) 1000 S18, 19 Bladluis 

22/01/2019 Aphiscout (Aphidius spp.) 250 S18, 19 Bladluis 

05/02/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

05/02/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

13/02/2019 Thripex (Neoseiulus cucumeris) 1 x 100.000 S18 Thrips, spint 

20/02/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

20/02/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

25/02/2019 ZAP Elektr. Flykiller Lamp 1  Vliegende insecten 

05/03/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

05/03/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

05/03/2019 Horiver yellow set 2   

20/03/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

20/03/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

20/03/2019 Swirski-mite (Amblyseius swirskii) 100 zakjes S18, 19 Thrips, mijten 

20/03/2019 Rhyzo-A (Rhyzobius lophantae) 3 x 250 adulten S19 Schildluis 

20/03/2019 Coccophagus spp. 2 x 25 S17, 18, 19 Koffiedoplluis 

20/03/2019 Aphytis melinus 100 S19 Schildluis 

27/03/2019 Coccophagus spp. 2 x 25 S17, 18, 19 Koffiedopluis 

03/04/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

03/04/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

17/04/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

17/04/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

02/05/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

02/05/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

08/05/2019 Cryptobug-L (Cryptolaemus 

montrouzieri) 

1000 S17, 18, 19 Citrus- en 

langstaartwolluis 

08/05/2019 Larvanem (Heterorhabditis 

bacteriophora) 

50 miljoen S23 Taxuskever 

08/05/2019 Rhyzo-A (Rhyzobius lophantae) 250 adulten S19 Schildluis 

08/05/2019 Swirski-mite 100 zakjes S18 Thrips, witte vlieg 

15/05/2019 Aphytis melinus 100 S19 Schildluis 

15/05/2019 Coccophagus spp. 5 x 25 S17, 18, 19 Koffiedopluis 

15/05/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

15/05/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

28/05/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

28/05/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

12/06/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

12/06/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

26/06/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

26/06/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

10/07/2019 Aphidend 1000 S18, 19 Bladluis 

10/07/2019 Aphiscout 250 S18, 19 Bladluis 

17/07/2019 Coccophagus spp. 3 x 25 S17, 18, 19 Koffiedopluis 

17/07/2019 Cryptobug-L (Cryptolaemus 

montrouzieri) 

1000 S17, 18, 19 Citrus- en , 

langstaartwolluis 

17/07/2019 Swirski-mite 500 zakjes S18, 19 Thrips 

17/07/2019 Rhyzo-A (Rhyzobius lophantae) 250 adulten S19 Schildluis 

22/07/2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 

22/07/2019 Larvanem 50 miljoen   

05/08//2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 

05/08/2019 Aphiscout 250 S19 Bladluis 

19/08//2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 

19/08/2019 Aphiscout 250 S19 Bladluis 

02/09/2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 

16/09/2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 

23/09/2019 Ahpidend 1000 S19 Bladluis 

23/09/2019 Larvanem 50 miljoen S23 Taxuskever 

30/09/2019 Aphidend 1000 S19 Bladluis 
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Tabel 4.9. Lopende werkaanvragen 2016-2019 

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 maar nog niet ok 

smeren luchtramen serres - uitgevoerd 

opfrissing Victoriagalerij 11/05/2015 uitgevoerd 

onderhoud serre groententuin 13/05/2016 uitgevoerd 

waterdicht maken kelder Palmarium 21/06/2016 uitgevoerd 

voorzien van openende zijramen in serre 21 22/06/2016 uitgevoerd 

herstellen van vloeren en muur burelen 10/10/2016 uitgevoerd 

oplossen geurhinder burelen 10/10/2016 uitgevoerd 

waterdicht maken van de kleine vijver 16/10/2017 uitgevoerd 

vervanging poort loods 18/12/2017 uitgevoerd 

voorzien internettoegang plantentuin 15/01/2018 uitgevoerd 

herstel deur Serre 13 19/02/2018 uitgevoerd 

aanwitten serres 21/02/2018 uitgevoerd 

heraanleg paden systematiek monocotylen 14/05/2018 uitgevoerd 

herstel deuren Serre 9 14/05/2018 uitgevoerd 

vervangen schermdoek serre 20-21-22 07/06/2018 WA goedgekeurd, on hold 

plaatsen lavabo tuiniers 08/06/2018 uitgevoerd 

plaatsen zonnewering burelen plantentuin 06/07/2018 uitgevoerd 

omvormen medicinale tuin tot gazon 23/10/2018 uitgevoerd 

verlichting stookzaal palmarium 26/10/2018 in preparation 

verwijderen 3 hemelbomen 26/10/2018 in preparation 

verwijderen van 2 muren tussen betonbakken 28/10/2019 in preparation 

plaatsen van 3 teelttafels 28/10/2019 in preparation 

herstel muur tussen serre 17 en 18 14/05/2019 In progress 

constructie toonbak voor Welwitschia 22/11/2019 in preparation 

dichten waterbak serre 7 03/12/2019 In preparation 
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Tabel 4.10. Besteding financiële middelen 2018-2019 (tot 15/12/2019) 

 
Budget  – WE6100 Bedrag in euro 

 2018 2019 

Fonds V  21109,00  

   

   

Uitgaven   

   

Reiskosten en vorming   

Reiskosten en vorming 384,59 208,01 

   

Kantoorbehoeften   

Kantoorbehoeften 781,00 288,35 

Hardware & software - - 

Telefoonkosten - - 

Kantoormeubilair - 725 

   

Gewasbescherming   

Gewasbeschermingsmiddelen 183,00 818,31 

Biologische bestrijding 4176,01 3161,81 

   

Planten 178,53 34,90 

   

Teelttechnische benodigdheden   

Meststoffen 6,44 398,95 

Potten 310,39 - 

Substraten 4138,65 4289,43 

   

Technische benodigdheden   

Aankoop toestellen en labomateriaal 1086.06 627,78 

Klein gereedschap 857,92 1614,35 

Verbruiksproducten 1603,94 977,38 

Tuininrichting -  

   

Toestellen (rollend materieel)   

Herstel toestellen 4300,39 2230,75 

Huur toestellen 762,25 1028,84 

Brandstof 420,67 394,65 

Verzekering 66,64 89,48 

   

Boeken/tijdschriften en lidgelden 837.89 661,41 

   

Afvalverwerking   

Afvalophaling 482,39 306,94 

   

Veiligheids- en werkkledij   

Werkkledij en beschermingsmiddelen 1415,51 561,69 

  

Was/schoonmaak 552,69 439;41 

   

   

Didactisch en sensibiliserend materiaal   

Tentoonstellingen 333,08 443,83 

Educatief materiaal + gidsen 853,28 48,40 

   



Plantentuin Jaarverslag 2019 & Beleidsplan 2019-2021 

59 

   

Inkomsten (voor aftrek overhead)   

Wetenschappelijke dienstverlening - - 

Niet-wetenschappelijke dienstverlening  1440,00 - 

Giften - 960,00 

Mecenaat (Fonds Gabrielle De Waele) 750,00 1000,00 

 

 


