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Voorwoord 
Zeer gewaardeerde lezer,  
 
Het jaar 2021 heeft, zoals het jaar ervoor, geleden onder de Corona-pandemie. Voorliggend rapport 
bevestigt dat de Plantentuin zich zich desondanks uitstekend heeft gekweten van haar academische 
taken als universitaire instelling en van haar decretale opdrachten als erkend museum van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het virus mag mensen dan hebben weggehouden, de statistieken die het 
Bestuurscollege van de Universiteit Gent heeft opgevraagd, wijzen uit dat tussen oktober 2020 en 
oktober 2021 niet minder dan 33966 bezoekers - mét reservatie - de weg naar de plantentuin 
hebben gevonden. Dat getal is een ruime onderschatting van het werkelijke aantal: heel wat mensen 
lopen binnen zonder reservatie vooraf en we hebben daarnaast ook weet van 3465 bezoekers via 
groepsboekingen.  
 
In 2021 is de herbariumruimte gerenoveerd en is er in de kassen geëxperimenteerd met nieuwe 
apparatuur om temperatuur en vochtigheid te regelen, om de planten te bevloeien, water duurzaam 
te gebruiken, enzovoort. Langzaam maar zeker komen we daar tot nieuwe standaarden.  
Aan het project Flore de Gand rond de geschiedenis van de Gentse horticultuur en haar erfgoed is 
een derde en laatste luik gezet, zoals voorheen in samenwerking met IdLab en het 
Universiteitsarchief, naast heel wat UGent-externe partners. De lijst van de publieksinitiatieven, de 
resultaten van het project en een interactieve kaart kunnen geraadpleegd worden op de projectsite 
(www.floredegand.be).  
 
Ik ben ook bijzonder blij met de constante en toenemende inschakeling van de Plantentuin in de 
centrale academische functies van onderzoek en onderwijs. Een nieuwe mijlpaal daarin is de 
deelname in het FWO-project DiSSCo, dat de volledige inventarisering van de Belgische 
natuurhistorische collecties beoogt, naast de uitwerking van gedegen richtlijnen voor eigentijds 
collectiemanagement. DiSSCo is zelf onderdeel van een Europese inspanning, die een nieuwe fase 
inluidt in de registratie en borging van dit type collecties. Ik kan er ook van getuigen dat de vorig jaar 
aangekondigde herleving van het Socotra-onderzoek succesvol is uitgemond in het internationale 
Socotra-symposium en de Dragon Tree Conference in september 2021. Maar dat zijn alleen de 
nieuwigheden. De bijdrage van de Plantentuin tot onderzoek, onder andere en op een bevoorrechte 
plaats in samenwerking met Franklinia, is aanzienlijk. Ook studenten aan andere 
hogeronderwijsinstellingen dan de UGent blijven hun weg vinden naar ingang van de Plantuin in de 
Ledeganckstraat. Voor 2022 staat er een vernieuwd opleidingsprogramma voor Plantuintuin-gidsen 
in de steigers, waarmee het brede publiek dan weer gediend zal zijn.  
 
Tenslotte heeft het Bestuur van de UGent zijn verknochtheid aan de Plantentuin gedemonstreerd 
door vanaf januari 2022 twee bijkomende plaatsen voor tuiniers open te stellen. Maar lees dit 
verslag, met bijhorend plan voor 2022: er staan nog veel meer interessante dingen in. 
 
 
Prof. Dr. Freddy Mortier 
Intendant EAEA 

http://www.floredegand.be/
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Deel 1. De Plantentuin: een 
erfgoedmuseum 
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. De 
Plantentuin werkt op een aantal vlakken 
(publiekswerking, vrijwilligerswerking) nauw 
samen met het GUM. Plantentuin & GUM 
maken binnen de Universiteit Gent beiden 
deel uit van de Entiteit Academisch Erfgoed en 
Archief. Beide partners dienen in 2022 samen 
een aanvraagdossier in voor het verlengen en 
verruimen van het kwaliteitslabel.  
Het onderhavige jaarverslag&beleidsplan 
focust specifiek op de activiteiten en plannen 
binnen de Plantentuin voor het komende jaar.  
 

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 
duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals - SDGs). 
 

1.1.3. Doelstellingen 

De kernfuncties van botanische tuinen 
situeren zich binnen vier B’s: bewaren, 
bestuderen, bewonderen en beschermen.  
 
Bewaren 

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

- verzamelen en bewaren van 
herbariumspecimens, zaden en 
vruchten 

- verzamelen en behouden van 
horticulturele collecties, meer 
specifiek cultuurvariëteiten 
ontwikkeld in de Gentse regio 

 
Bestuderen 

- ondersteunen van botanisch 
onderzoek en onderwijs  

- onderzoeken van bedreigde 
plantensoorten ten behoeve van 
conservatie (in situ of ex situ) 

- ontsluiten van academische 
onderzoeksresultaten naar een breed 
publiek (wetenschapscommunicatie) 

- verzamelen en delen van 
tuinbouwtechnische en botanische 
kennis 

- onderzoeken van en informatie 
verstrekken over de 
ontstaansgeschiedenis van de 
Plantentuin Universiteit Gent 

 
Bewonderen 

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

- presenteren van een grote diversiteit 
van planten en plantaardig materiaal, 
zowel ter plaatse als digitaal 
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- 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. 

 
Beschermen 

- verzamelen en behouden van 
bedreigde plantensoorten (rode lijst 
soorten)  

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

plantenrijk en de troeven en 
bedreigingen van de botanische 
diversiteit 

- uitvoeren van de 
Conservatiedoelstellingen 
voortvloeiend uit de Sustainable 
Development Goals en de Global 
Strategy for Plant Conservation 

- 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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1.2. Herkennen en verzamelen 

1.2.1. Levende collecties 

De levende collectie omvat ongeveer  
10000 taxa afkomstig uit 159 verschillende 
(botanische) landen. Het collectieplan werd 
het afgelopen jaar geüpdatet (1). Het is online 
raadpleegbaar (www.plantentuin.ugent.be). 

Bij het verzamelen houden we rekening met 
de vooropgestelde criteria. We verkiezen waar 
mogelijk planten van gekende (wild)herkomst. 
Diverse deelcollecties (zowel 
publiekstoegankelijk als bijzondere collecties) 
worden systematisch aangevuld.  
We verwerven vooral zaden door uitwisseling 
met (inter)nationale botanische tuinen. In 
2021 schreven we 2457 nieuwe aanwinsten in, 
waarbij 100 specimens van tropische en 
bijzondere planten gezaaid werden, alsook 69 
specimens ter aanvulling van de collecties in 
open lucht. Door het creëren van aangepaste 
omstandigheden proberen we het 

kiempercentage te verhogen. Hiervoor wordt 
voor bijzondere planten bijkomende 
informatie opgezocht.  
 
Het afgelopen jaar inventariseerden we de 
planten van de publiekstoegankelijke 

collecties onder glas. In open lucht werden 
volgende collecties geïnventariseerd: de 
Epimediumboord, de mediterrane tuin, de 
rotstuin, de afdeling Pyreneeën, de 
systematische collectie basale bloemplanten 
en het arboretum. We voorzagen de planten 
rond de kleine vijver en in de succulentenkas 
van een nieuw label. We plaatsten de 
gegevens op de internationale site 
PlantSearch. Momenteel zijn daar 3103 taxa 
uit de plantentuin beschikbaar. 
 
De Plantentuin neemt samen met het GUM 
deel aan het FWO-project DiSSCo (Distributed 
System of Scientific Collections). Dit project 
beoogt het opstellen van een volledige 
inventaris van (fysieke en digitale) 
natuurhistorische collecties, alsook het 
introduceren van best practices op het vlak 
van collectiemanagement. Het online platform 
PLANTCOL zal worden aangepast en 
opgenomen binnen de site 
www.botanicalcollections.be. 

1.2.2. Herbarium 

 
Het herbarium bevat 324 000 specimens, die 
jaarlijks verder worden aangevuld met 
voucherspecimens. Zowel de botanische 
onderzoeksgroepen van de UGent als 
binnenlandse en buitenlandse onderzoekers 
maken gebruik van deze collecties. De 
herbariumruimte werd heringericht met 
compactoren, zodat de ruimte optimaal kan 
gebruikt worden.  
 
Het afgelopen jaar werd de derde en laatste 
fase van het erfgoedproject ‘Flore de Gand’ 
uitgevoerd. Dit project is een samenwerking 
tussen de Plantentuin Universiteit Gent, het 
Universiteitsarchief en IDlab. Als externe 
partners nemen naast het Agentschap 
Plantentuin Meise en de Koninklijke 
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 
(Floraliën Gent) ook een aantal 
archiefpartners (Archief Stad Gent en Liberas), 
de Universiteitsbibliotheek en Meemoo deel.  
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Het project vertelt het verhaal van de rijke 
geschiedenis van de Gentse horticultuur en 
het daarbij horende materieel en immaterieel 
erfgoed (zie 1.4.1.7. Erfgoedproject Flore de 
Gand). In deze fase van dit project werden alle 
historische en botanische data samengesmeed 
tot een omvattend narratief. De botanische 
data uit het herbarium van Charles Van 
Hoorebeke werd via het Oost-Vlaamse 
erfgoedproject Floriënt aangeboden aan het 
publiek door middel van een toegankelijke 
databank.  

 
De seminotheek vormt een bijzonder 
onderdeel van het herbarium. Elk jaar vullen 
we de zadencollectie verder aan met nieuwe 
soorten. In 2021 werden 2257 specimens 
toegevoegd aan de zaadbank. We kiezen 
orthodoxe zaden met laag oliegehalte, omdat 
de kiemkracht van deze zaden bij de geldende 
omstandigheden slechts langzaam daalt. De 
volledige zadencollectie werd 
geïnventariseerd in excel.  
 
De Plantentuin beschikt over bloemmodellen 
van Brendel en Jauch. Een groot deel van deze 
modellen werden  opgenomen in de vaste 
opstelling van het GUM (Gents 
Universiteitsmuseum). Enkele modellen 
illustreren in de Victoriagalerij de voor de 
mens nuttige planten. Deze opstelling 
ondersteunt de afdeling ‘planten en mensen’ 
alsook de nuttige planten in de 
publiekskassen. 

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 
(DiSSCo, PLANTCOL en PlantSearch) en 
de herbariumcollecties 
(www.botanicalcollections.be). 

o de Plantentuin UGent was penhouder 
van het erfgoedproject Flore de Gand 
(samenwerking met 
Universiteitsarchief, ID-Lab, 
Universiteitsbibliotheek en diverse 
externe partners). 

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. 
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1.2.4. Planning 

 
Jaar Periodiciteit Actie 

2022 Periodiek Update inventaris levende collecties 

2022 Continu Determineren van levende collecties 

2022 Periodiek Aanvullen labels geïnventariseerde collecties 

2022-
2024 

Eenmalig Integreren van PLANTCOL en PlantSearch in DiSSCo 

2022 Continu Accessie van nieuwe specimens via internationale zaaduitwisseling 

2022 Continu Uitbreiding van de seminotheek met zaden van ontbrekende families en 
genera  

2022 Continu Up to date houden inventaris seminotheek 

2022 Eenmalig Digitalisering herbarium Julius McLeod in het kader van Flore de Gand 

2022 Continu Aanvoer en monteren van nieuwe specimens herbarium 

2022 Continu Inventarisatie van de informatie bij de herbariumspecimens 
(verspreidingsdata, fenologische gegevens, vernaculaire namen, etc.) en 
aan het nazicht van de typespecimens van de Linden-collectie 

2022 Continu Inventarisering van herbariumspecimens 
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1.3. Behouden en borgen 

De Plantentuin herbergt vele bijzondere 
plantensoorten. Om deze allen van de nodige 
zorgen te voorzien wordt specifieke informatie 
over de herkomst en leefomstandigheden van 
de planten opgezocht. Deze gegevens worden 
samen met de ervaringen van de tuiniers tot 
teeltfiches verwerkt, die voor de medewerkers 
online raadpleegbaar zijn.  
 
We bundelden de informatie van de afgelopen 
jaren tot een overzichtelijk naslagwerk voor 
tuiniers, vrijwilligers en stagiairs. Aan dit werk 
voegden we het afgelopen jaar 7 teeltfiches 
toe van nieuwe accessies. Momenteel 
beschikken we over teeltfiches van 79 genera 
uit 42 families. Bijlage 3.1 biedt een overzicht 
van de opgenomen informatie. 

1.3.1. Collecties onder glas 

 
De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer 
(DGFB) coördineert en beheert de technische 
infrastructuurwerken. 
Het afgelopen jaar werden de elektrische 
borden voor de centrale sturing van het 
kasklimaat in enkele collectiekassen (S1-S5, 
S6-S9 en S12-13) vernieuwd. Bijlage 3.2 geeft 
een overzicht van de ingestelde waarden voor 
temperatuur en relatieve vochtigheid.  
 
Grote temperatuurschommelingen in de 
serres maken het minstens jaarlijks ijken van 
de thermokoppels en de vochtvoelers 
noodzakelijk. Automatisch gestuurde 
luchtramen in het kasdek zorgen voor 
verluchting in bijna alle serres. In serres 20-23 
worden de ramen handmatig open gezet.  

 
Aanwitten van het glas tijdens de 
zomermaanden helpt om de temperatuur in 
de serres te beheersen. Het kasdek van de 
serres 20-23 wordt in 2022 voorzien van een 
nieuw schermdoek. De bewegende delen van 
de luchtramen worden jaarlijks gesmeerd.  
 
Het nieuwe vernevelingssysteem op hoge 
druk werd in werking gesteld. Een goed 
gestuurde luchtvochtigheid verhoogt de groei 
en remt het voorkomen van plagen. Jammer 
genoeg treden nog regelmatig problemen op, 
waardoor delen van het systeem voor korte of 
langere duur buiten werking gesteld worden. 
 
Bij het begieten van planten maken we bij 
voorkeur gebruik van regenwater uit de 
opslagtanks. Indien deze voorraad niet 
volstaat kan manueel grondwater worden 
bijgepompt. Om de bedrijfszekerheid te 
garanderen wordt met de hulp van de 
Vrienden van de Plantentuin een mobiele 
aanzuigpomp aangeschaft. De hortulana 
neemt deel aan werktafel ‘hemelwater’ 
binnen de Strategische Planning 
Waterbevoorrading georganiseerd door de 
Vlaamse Landmaatschappij. 

 
De snoeiwerken in de publiekskassen werden 
van 18 tot 22 oktober uitgevoerd met behulp 
van een spinhoogwerker. De centrale vijver 
werd in november gereinigd.  
 
Het zijtabletten van de succulentenkas 
werden heringericht. Het verpotten en 
verjongen helpt om zuivere en krachtig 
groeiende collecties te behouden. In 2021 
verpotten we volgende collecties: Adenium, 
Amorphophallus (deel), Begonia, 
bolgewassen, Callisia, Cactaceae (deel), Cissus, 
Haworthia (deel), Kalanchoe, Orchideeën 
(deel), orangerieplanten (deel), Pelargonium, 
Rhipsalis (deel), Senecio, succulenten, 
Tradescantia, varens (deel). 
 
In de collectieserres wordt geïntegreerde 
gewasbescherming toegepast. In maart 
werden Rhyzobius kevers uitgezet in de 
Victoriakas tegen schildluis. In juni deze actie 
herhaald. De aantasting door thrips in de 
subtropische kas werd chemisch bestreden 
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met Vertimec. Verder werden lapsnuitkevers 
in de kwekerij bestreden met nematoden. 

 
Bijlage 3.3 toont een overzicht van de in 2021 
ingezette chemische middelen. Deze middelen 
worden tot een minimum beperkt en 
aangevuld met nuttige organismen. Bijlage 3.4 
vat de genomen biologische acties samen. 
 
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 
1316,16 euro. 

1.3.2. Buitencollecties 

In de publieksdelen van de tuin mag ingevolge 
het pesticidenbesluit geen chemische 
onkruidbeheersing worden toegepast. De 
paden worden regelmatig geborsteld in 
opdracht van de Dienst Gebouwen en 
Facilitair Beheer. Het afgelopen jaar 
investeerden we zelf in de aankoop van een 
borstel die op de kniklader kan gemonteerd 

worden, wat een regelmatig onderhoud van 
de paden mogelijk maakt. 
 
In de systematische collecties zetten we een 
combinatie van middelen in om de 
onkruidgroei terug te dringen: mulchen, 
manueel wieden en afbranden. Het zeer 
vochtige weer in de lente en de zomer zorgde 
voor een explosieve onkruidgroei. 
 
Op basis van plantenafval en houtsnippers 
wordt goede compost gemaakt. Hiervoor 
komt de Plantsoendienst van de stad Gent 
gratis hout verhakselen. Om klein materiaal 
snel te kunnen verwerken investeerden we dit 
jaar in een hakselaar. Daarnaast krijgen we 
regelmatig gehakseld materiaal van de 
Plantsoendienst voor het mulchen van de 
perken. 
 
We controleren jaarlijks het rollend materieel 
(bobcat, wiellader) en toestellen 
(onkruidbrander, grasmachine, bladblazer, 
etc.) en laten de nodige herstellingen 
uitvoeren.  

 
Tabel 1.  Aangekochte toestellen en klein materiaal 2021 
 

Nummer Voorwerp Afgeleverd door Kostprijs (€) 

HBUG365 verwarmingselement aquarium Uw aquariumzaak, Erpe 54,49 

HBUG366 verwarmingskabel, plantenschalen All4Plants 87,43 

HBUG367 kruiwagen, heggenschaar, dunschaar Imschoot 237,55 

HBUG368 kruiwagen 170 l, 1 wiel Imschoot 261 

HBUG369 4 min/max thermometers Imschoot 45,8 

HBUG370 2 grondzeven Vreeken's zaden 39,8 

HBUG371 Stihl batterij AP300 Keizers.nu 202,48 

HBUG372 M56 multimotoren (grondfrees en 
grondverkruimelaar) 

Kumetco 695,71 

HBUG373 Onkruidborstel voor kniklader Avant Van Daele  

HBUG374 Makita boormachine en slagschroevendraaier Heyerick 701,34 
 

HBUG375 Stihl batterij AP300 Keizers.nu 202,48 

HBUG376 Multimotor, grondfrees en grondverkruimelaar Kumetco 695,71 

HBUG377 2 grondzeven Vreeken’s zaden  32,90 

HBUG378 Houthakselaar Van Daele 5426,85 

HBUG379 Zuigercompressor  Air Compact Belgium 268,01 

HBUG380 Oproller hogedrukslang Air Compact Belgium 113,74 

HBUG381 2 spitvorken Imschoot 85,90 

HBUG382 Zaagblad Gomtaro Imschoot 33,42 

HBUG383 Zaagblad Zubat Imschoot 40,61 
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1.3.3. Herbarium, burelen, ontvangst- en 
technische ruimtes 

 
In de kelder naast de workshopruimte werd in 
samenwerking met het GUM een kleedruimte 
ingericht voor de talrijke vrijwilligers van de 
Plantentuin. De vrijwilligers kunnen er terecht 
voor registratie en kunnen er hun kledij of 
persoonlijke bezittingen op een veilige manier 
opbergen. 

1.3.4. Veiligheids- en 
duurzaamheidsbeleid 

 
De hulpverleners binnen de Plantentuin 
volgen jaarlijks een bijscholing en controleren 
de EHBO-dozen. Twee personen maken deel 
uit van het eerste interventieteam (EIP) en 
begeleiden de evacuatie bij alarm.  
 
Overeenkomstig het veiligheidsplan van de 
Plantentuin werd voor nieuw aangekochte 
toestellen een veiligheidsfiche opgemaakt. 
Aan de dienst veiligheid werd gevraagd om 
deze toestellen in dienst te stellen. 
 
We controleerden regelmatig de toestand  van 
de ladders en lieten waar nodig herstellingen 
uitvoeren. Om het gebruik van ladders bij het 
snoeien te beperken huurden we eind oktober 
een spinhoogwerker. Enkel personeelsleden 
die beschikken over het nodige attest 
besturen dit toestel. 
 
De procedure rond het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen werd 
opgenomen in het veiligheidsplan van de 
Plantentuin. De tuiniers en de hortulana die 
over een fytolicentie P2 beschikken, volgen 
jaarlijks verplichte opleidingen om deze te 
behouden. Elk jaar updaten we de inventaris 
van de aanwezige bestrijdingsmiddelen. 
Vervallen producten of producten die niet 
meer toegelaten zijn worden afgevoerd. Lege 
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen voeren 
we af via Phytofar voor recyclage. 
 
De Corona-maatregelen opgelegd door de 
overheid en de UGent werden nauwkeurig 
gevolgd. De aanwezigheid van vrijwilligers 
werd tijdens de eerste drie golven beperkt. De 

toegang tot de refter en de sanitaire installatie 
wordt voortaan voorbehouden voor de 
tuiniers. Vrijwilligers kunnen voor het 
omkleden terecht in een nieuwe kleedruimte. 
Voor een korte drankpauze zijn ze welkom in 
het vrijwilligerslokaal van het GUM.  
 
De Plantentuin heeft in zijn werking aandacht 
voor duurzaamheid. We recycleren waar 
mogelijk en maken maximaal gebruik van 
hemelwater. Alle publieke buitenruimtes en 
alle binnenruimtes van de Plantentuin zijn 
rookvrij.  
 

1.3.5. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 
o De actuele toestand van de planten is 

gekend. 
o De herbariumruimte werd het 

afgelopen jaar gerenoveerd. 
o Ziekten en plagen worden gemonitord 

en behandeld. 
o Algemene en bijzondere 

teeltinformatie wordt gebundeld tot 
een handig naslagwerk. 

o Er wordt gestreefd naar aangepaste 
klimatologische omstandigheden. 

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

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

o Het vernevelingssysteem werd 
vernieuwd en in gebruik genomen. 

o Er wordt duurzaam gebruik gemaakt 
van water. 

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

o De Plantentuin beschikt over een 
actueel veiligheidsplan. 

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

o Jaarlijks wordt geïnvesteerd in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
en veiligheidskledij (zie bijlage 3.5). 

o Nieuwe toestellen worden voorzien 
van een veiligheidsfiche en in dienst 
gesteld. 
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o Reglementaire opslag, gebruik en 
afvoer van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen. 

o Bij technische problemen kan steeds 
een beroep gedaan worden op de 
dienst Gebouwen en Facilitair Beheer. 
(zie bijlage 3.6 voor de lopende 
werkaanvragen). 

o Tijdens de Coronapandemie werden 
de maatregelen van de overheid en 
van de UGent strikt opgevolgd. 

 
Zwaktes en bedreigingen 

o Er is nood aan een stabiel 
verwarmings- en vernevelingssysteem 
om schade aan de collecties te 
voorkomen. 

o De personele bezetting volstaat niet 
om een optimaal onderhoud van de 
collecties en een goede 
onkruidbeheersing mogelijk te maken. 

o De inkom van de burelen en de 
bijhorende traphal dienen dringend 
opgefrist te worden. 

o Er is nood aan een droge opslagruimte 
voor substraten en meststoffen. 

1.3.6. Planning 

 
Jaar Aard Actie 

   

2022 periodiek Volgen opleiding fytolicentie. 

2022 continu Aanvullen teeltinformatie via teeltfiches. 

2022 continu Verpotten en verjongen van levende collectie. 

2022 continu Onderhoud levende collecties (opkweek, verplanten, snoeien). 

2022 periodiek Vervangen van gebroken ruiten in het kasdek. 

2022 periodiek Controle van het kasdek en verwijderen van onkruid en mos. 

2022 periodiek Regelmatig borstelen van de verharde paden tegen onkruid. 

2022 periodiek Jaarlijks updaten van de inventaris van gewasbeschermingsmiddelen. 

2022 periodiek Aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij. 

2022 periodiek Afvoeren lege verpakkingen via Phytofar. 

2022 periodiek Opmaken veiligheidsfiche en in dienst stellen van nieuwe toestellen. 

2022 periodiek Huren van spinhoogwerker voor snoeiwerken in de publiekskassen. 

2022 periodiek Controle staat ladders. 

2022 eenmalig Opfrissing inkom+traphal burelen Plantentuin. 

2022 eenmalig Vervangen schermdoek serres 20-21-22 . 
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1.4. Onderzoeken 

1.4.1. Eigen onderzoek 

De levende collecties en het herbarium dienen 
als basis voor eigen onderzoek. Dergelijk 
onderzoek laat toe om de eigen collecties 
beter te leren kennen en te onderhouden en 
biedt tegelijk de mogelijkheid om bezoekers te 
informeren. De kanalen van het GUM en de 
Plantentuin worden gebruikt voor de 
bekendmaking van de resultaten. Daarnaast 
werken we samen met partnertuinen, 
organisaties (de Vrienden van de Plantentuin) 
en instellingen (KMLP). De resultaten van het 
erfgoedproject Flore de Gand worden via 
diverse kanalen gedeeld met het publiek 
(www.floredegand.be). 

 
Sommige projecten zijn gericht naar het 
vervullen van de conservatie-opdracht van de 
plantentuin. Dergelijk (deels academisch) 
onderzoek wordt extern gefinancierd (2.4. 
Conservatie onderzoek). 

1.4.1.1.Determinatiesleutels  

De deskundige plantenidentificatie werkt 
jaarlijks aan het determineren, documenteren 
en publiceren van determinatiesleutels van 
houtige planten (bomen en struiken). Dit werk 
geniet internationale erkenning. 

In 2021 werden de determinatiesleutels van 
Lardizabalaceae en Rubus afgewerkt en op de 
website van Arboretum Wespelaar geplaatst 
(http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Iden
tificatie_sleutels). De sleutel van Tilia werd 
herwerkt en de nieuwe versie werd online 
geplaatst. 

De deskundige plantenidentificatie werkte 
verder aan volgende sleutels: Anacardiaceae, 
Cotoneaster, Daphne, Gymnospermen, 
Rhamnaceae, Rhododendron en Salix. 
Hiervoor werd materiaal verzameld en werden 

talrijke afbeeldingen afgewerkt en op de 
website geplaatst. De deskundige verzamelde 
eveneens materiaal van Rosaceae, 
Celastraceae, Cupressaceae, Ericaceae, 
Fabaceae, Myrtaceae en Podocarpaceae. Het 
verzamelen van materiaal in het Verenigd 
Koninkrijk was niet mogelijk wegens de 
coronamaatregelen. 
 
Momenteel bevinden zich 43646 afbeeldingen 
van 4156 species uit 676 genera en 142 
families op de website van het Arboretum 
Wespelaar. Daarbij zijn de 114 genera 
behandeld in 42 identificatiesleutels zo 
volledig mogelijk geïllustreerd op species 
niveau. De overige genera worden regelmatig 
uitgebreid en aangevuld wat taxa betreft. 

1.4.1.3. Kiemproeven 

1.4.1.3.1. Index Seminum 

Tussen 18 januari en 10 februari testten we de 
kiemkracht van de zaden uit onze Index 
Seminum. Alle kiemproeven werden 
uitgevoerd in dezelfde omstandigheden: 
licht/donker = 8/16, min-max. temperatuur = 
19-23°C. Per soort werden 30 zaden in plastic 
dozen op vochtig filtreerpapier geplaatst. Er 
waren twee testperiodes van 21 dagen waarin 
in totaal 24 soorten getest werden. Tijdens de 
tweede testperiode werden zes van de 
geteste stalen aangetast door schimmel. Deze 
zaden werden uit de proef verwijderd. Tabel 2 
toont de resultaten van dit onderzoek. 
 
Tijdens de eerste testperiode vertoonden 25% 
van de soorten een goede kiemkracht (>80%), 
bij 12,5% was de kiemkracht matig (40-80%). 
12,5% van de soorten kiemde slecht (<40%) en 
50% kiemde niet. Van de unieke soorten die in 
de periode 2014-2021 getest werden, kiemde 
30% goed of matig, 27 % slecht en 44 % niet 
(zie grafiek 1). 

 

http://www.floredegand.be/
http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Identificatie_sleutels
http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Identificatie_sleutels
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Grafiek 1: Kiempercentage van  onderzochte soorten (2014-2021) 
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KIEMPERCENTAGE UNIEKE SOORTEN

 
 
Tabel 2. Resultaten kiemproeven 2021 
 

Soort Familie Veronderstelde kiemrust/ 
nodige voorbehandeling 

max. kiempercentage 

Viburnum tinus Adoxaceae morfofysiologisch 0% 

Pleuropetalum darwinii Amaranthaceae onbekend 100% 

Oenanthe crocata Apiaceae morfofysiologisch 50% 

Oenanthe pimpinelloides Apiaceae morfofysiologisch 10% 

Thapsia garganica Apiaceae morfofysiologisch 0% 

Arum concinnatum Araceae  0% 

Aristolochia littoralis Aristolochiaceae morfofysiologisch 0% 

Kniphofia hirsuta Asphodelaceae  57% 

Alnus firma Betulaceae fysiologisch 0% 

Lunaria rediviva Brassicaceae  0% 

Dianthus praecox Caryophyllaceae geen 90% 

Dianthus pubescens Caryophyllaceae geen 93% 

Cistus populifolius Cistaceae fysisch 7% 

Rhynchospora corymbosa Cyperaceae fysiologisch 97% 

Sophora microphylla Fabaceae fysisch 27% 

Juncus effusus Juncaceae koude stratificatie  0% 

Peganum harmala Nitrariaceae geen (behandeling in 
zoutwater bevordert 

kieming) 

90% 

Ardisia wallichii Primulaceae  0% 

Nigella damascena Ranunculaceae geen, donkerkiemer 87% 

Cotoneaster rhytidophyllus Rosaceae fysiologisch 0% 

Drymocallis arguta Rosaceae  73% 

Acer circinatum Sapindaceae fysiologisch 0% 

Acer tataricum subsp. 
tataricum 

Sapindaceae fysiologisch 0% 

Zygophyllum fabago Zygophyllaceae warme stratificatie 0% 
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1.4.1.3.1. Onderzoek kiemrust Cistus en 
Cneorum 

 
Van de soorten Cistus salviifolius en Cneorum 
tricoccon is geweten dat de zaden zich bij het 
oogsten in fysische kiemrust bevinden. Om 
het kiempercentage te verhogen werden de 
zaden onderworpen aan een behandeling in 
een warm waterbad. Van elke soort werden 
telkens 3 herhalingen van 20 zaden gedurende 
1 minuut, 5 minuten of 10 minuten in kokend 
water gedompeld. Het protocol van deze 
proef bevindt zich in bijlage 3.7. 
 
Wat Cneorum tricoccon betreft, kiemden 
slechts enkele zaden uit de controle groep. 
Zaden die onderworpen werden aan de 
warmtebehandeling kiemden niet. 
 
Bij Cistus salviifolius had de 
warmtebehandeling een duidelijk effect op 

het kiempercentage. Van de niet behandelde 
zaden kiemde na 68 dagen gemiddeld slechts 
15 % terwijl na een warmwater behandeling 
van 5 minuten gemiddeld 70% van de zaden 
kiemde.  

1.4.1.5 Bloei Amorphophallus titanum  

Op 18 mei 2021 bloeide de reuzenaronskelk 
Titaantje voor de tweede keer. Deze knol met 
een gewicht van 25 kg en een omtrek van 138 
cm bereikte een hoogte van 140 cm. Hiermee 
is het één van de kleinste bloemgestellen van 
onze ‘reuzenfamilie’. Grafiek 2 geeft een 
overzicht van het verloop van de ontwikkeling 
van de bloeikolf van de verschillende 
reuzenaronskelken die de afgelopen jaren in 
de Plantentuin in bloei kwamen. Gemiddeld 
bereiken de reuzenaronskelken hun maximale 
hoogte na 33,7 dagen, waarna de volledige 
bloei volgt.  

 
Grafiek 2: Groeikurve bloeikolf Amorphophallus titanum 
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1.4.1.6 Fenologische waarnemingen 

We selecteerden een 20-tal planten voor 
gedetailleerde waarnemingen, die werden 
voorzien van een speciaal bordje met de 
vermelding ‘fenologie’. Deze planten blijven 
meerdere jaren op dezelfde plaats staan. We 
hernamen de fenologische waarnemingen in 
de loop van 2021. 
We registreerden de omtrek van de bomen in 
onze Plantentuin. 

1.4.1.7 Erfgoedproject Flore de Gand 

In juli 2020 werd de derde fase van het 
erfgoedproject ‘Flore de Gand’ goedgekeurd. 
Tijdens de eerste fase (1/9/2018 - 30/6/2019) 
van het project inventariseerden en 
analyseerden we drie historische herbaria van 
de botanici Charles Van Hoorebeke, Aimé en 
Julius Mac Leod. IDLab en het Agentschap 
Plantentuin Meise stelden een 
digitaliseringsprocedure op punt voor 
ingebonden historische herbaria. In de tweede 
fase (01/07/2019-30/06/2020) digitaliseerden 
we de herbaria en ontsloten we de beelden 
online via www.botanicalcollections.be.  
 
Tijdens de derde fase (01/07/2020-
30/06/2021) werden alle data verwerkt tot 
een samenhangend narratief dat via de 
UGIAS-site van het Universiteitsarchief 
ontsloten wordt. We namen ook het 
immaterieel erfgoed (verdwijnende 
tuinbouwtechieken) op in het verhaal. De 
interactieve kaart van Gent toont beelden van 
interessante punten (points of interest – 
POI’s). Alle ontwikkelde IT-tools (scripts voor 
het digitaliseren van historische herbaria, 
intercollection linking, ontwikkeling 
interactieve kaart) werden aan de 
erfgoedgemeenschap aangeboden via CEST. 
De projectwebsite (www.floredegand.be) 
bundelt alle resultaten en publieksactiviteiten. 
Het project zal voorgesteld worden aan het 
publiek tijdens de Erfgoeddag en de Floraliën 
van 2022. 

1.4.2. Andere onderzoeksgroepen 

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

windsnelheid en windrichting. Het station 
maakt deel uit van het MOCCA-project, dat 
kadert in de postgraduaatsopleiding 'Weer en 
klimaatmodellering' (UGent en KMI samen 
met o.m. VITO) en wordt gefinancierd door de 
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde en de 
sterrenwacht A. Pien. Het project bestudeert 
de invloed van de stedelijke omgeving op het 
klimaat.  

Katrien De Wolf (Terrestrial Ecology Unit – 
TEREC) onderzoekt de invloed van 
verstedelijking op de kruisspin en haar 
prooien (=vliegende insecten). Ze plaatste 
tijdens de zomer gedurende vier weken 
enkele vallen in de Plantentuin, alvorens het 
onderzoek over verschillende locaties in 
Vlaanderen uit te rollen (Spin-City project).  
 
Prof. Van der Straeten voerde onderzoek uit 
naar de warmteproductie van diverse 
bloeiende Araceae (Amorphophallus). 
 
Luiz Fonseca (Lars) onderzoekt de 
aanwezigheid van nectarine en elaiosomas in 
de bloemen van Asimina triloba. Hij oogstte 
hiervoor diverse bloemen in de plantentuin. 
Olivier Leroux oogstte meiklokjes voor het 
onderzoeken van de rhizomen. 
 
Vincent Verbeecke (laboratorium van 
functionele plantenbiologie) kweekte 
rijstplanten onder semi-natuurlijke 
omstandigheden in de tropische serre. 
 
Willem Goossens (promotor Prof. Kathy 
Steppe, Laboratorium voor plantenecologie, 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) 
onderzoekt de wateropname via de bladeren 
bij Avicennia marina. Hiertoe werden 
regelmatig enkele blaadjes geoogst. 

Henry Naranjo (Laboratorium voor 
Microbiologie) test de nuttige effecten van 
bacteriën op Echium vulgare. Hij kweekte 
hiervoor enkele planten in de serres van de 
Plantentuin.  

Onder leiding van prof. Aurelien Carlier wordt 
onderzoek verricht naar blad-nodule symbiose 
in Zanzibar yam (manuscript ingediend voor 
publicatie). 

http://www.botanicalcollections.be/
http://www.floredegand.be/
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Van diverse planten (o.a. Laurus nobilis, 
Mimosa Pudica, Cannabis sativa) werden 
stalen genomen voor imaging mass cytometry 
(promotor: prof. Dominique Van der Straeten, 
Laboratorium voor Functionele Plantkunde, 
Vakgroep Biologie, Faculteit Wetenschappen). 
 
De data van het herbarium van Charles Van 
Hoorebeke werden verder onderzocht binnen 
het Oost-Vlaamse Erfgoedproject Floriënt. 
Deze data werden gepubliceerd op de website 
van de Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF- 
https://www.gbif.org/dataset/c9e31c10-
6986-4795-8244-30ad2486d0bb) 

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). 

o De resultaten van het onderzoek 
worden bekendgemaakt via de eigen 
kanalen van Plantentuin&GUM, alsook  
door samenwerking met andere 
vakgroepen en instellingen. 

 
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 onderzoek. Er wordt 
samengewerkt met andere 
onderzoeksgroepen.  

o Er is slechts een zeer beperkt budget 
beschikbaar voor het uitvoeren van 
onderzoek op de eigen collecties.  

1.4.4. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Eigen onderzoek 

2022 continu Opstellen determinatiesleutels. 

2022 periodiek Meten van de omtrek van de bomen in het arboretum. 

2022 periodiek Kiemproeven: onderzoek van enkele soorten aangeboden via de Index 
Seminum. 

2022 continu Opname fenologische waarnemingen. 

2022 periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek van Flore de Gand tijdens de 
Erfgoeddag en Floraliën 2022. 

2022 periodiek Bekendmaken van resultaten van het onderzoek via kanalen van GUM (salon, 
publicaties, …) en MUST-studenten. 

2022 eenmalig Vastleggen van immaterieel erfgoed (herbariumtechnieken en 
tuinbouwtechnieken). 

   

https://www.gbif.org/dataset/c9e31c10-6986-4795-8244-30ad2486d0bb
https://www.gbif.org/dataset/c9e31c10-6986-4795-8244-30ad2486d0bb
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Samenwerking met andere onderzoeksgroepen 

2022 continu Klimaatstations in Gent (MOCCA) 

2022 continu Faciliteren van diverse onderzoeksthema’s in de Plantentuin (ter beschikking 
stellen van plantenmateriaal en ruimte) 
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1.5 Presenteren en toeleiden

1.5.1 Studenten 

 
Jaarlijks bezoeken ongeveer 1300 studenten 
van de Universiteit Gent en de Hogeschool 
Gent de levende collecties tijdens hun practica 
of bestuderen ze plantenmateriaal uit de 
Plantentuin. Wegens de voortdurende 
pandemie werden eerder alternatieve practica 
in de plantentuin georganiseerd. Zo plaatste 
men onder meer bonenplantjes in de tuin, om 
het effect van bestrijdingsmiddelen op de 
aanwezigheid van arthropoden te 
demonstreren voor de studenten. 

In juni werd een practicum limnologie in de 
plantentuin georganiseerd. Hierbij voerde 
men een eutroficatie experiment uit, waarbij 
men verschillende nutriënten toevoegde aan 
helder (weinig fytoplankton) en troebel (veel 
fytoplankton) water. De stalen werden 
gedurende  enkele dagen in de vijver van de 
systematische afdeling basale bloemplanten 
geplaatst ter incubatie. Tot slot werd de 
samenstelling van het fytoplankton 
microscopisch bepaald alsook de aanwezige 
biomassa. 

In het kader van opleidingsonderdeel 
‘Integrated research project’, master Biologie 
(Onderzoeksgroep systematische en 
evolutionaire plantkunde, Vakgroep Biologie, 
Faculteit Wetenschappen) werd onderzoek 
gedaan naar de snelheid van wateropname 
door orchideeënwortels met verschillende 
types velamen en werd de hoogte-volume 
verhouding van bekers van Nepenthes-soorten 
onderzocht als middel bij identificatie van 
soorten. 
 
Van diverse planten werden stalen genomen 
voor ‘online microscopische preparaten’ 
(https://onlinemicroscopy.ugent.be): 
Levisticum officinalis (stengel), Cyperus 
papyrus (stengel), Convallaria keiskei 
(rhizoom), Cannabis sativa (stengel), Laurus 
nobilis (bladsteel) en Mimosa pudica 
(pulvinus). 
 
Voor de cursus herbologie (faculteit bio-
ingenieurs wetenschappen) werden vlotvaren 
en waterhyacint ter beschikking gesteld. Deze 
planten zijn niet meer te koop in de handel, 
wegens hun sterk invasieve karakter.  
 
Naast rondleidingen over morfologie en 
systematiek, verrichtten de studenten ook 
fysiologische metingen in de kassen. Een 
studente groenmanagement en een studente 
biologie maakten het afgelopen jaar hun 
bachelorproef in de Plantentuin. 
 
Tabel 3 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.  
 

https://onlinemicroscopy.ugent.be/
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Tabel 3. Praktijkoefeningen ondersteund door de Plantentuin in 2020-2021  

 
Studierichting Opleidingsonderdeel Vakcode Aantal 

studenten 

BA 1 Biologie Biodiversiteit van de Planten C003176 
 

118 

BA 1 Biochemie & 
Biotechnologie 

Plantkunde s.l. C003481 
 

131 

BA 1 Bio-
ingenieurswetenschappen 

Plantkunde  I002420A 271 

BA 1 Biowetenschappen Plantkunde: morfologie en 
systematiek 

I700201A 82 

BA 1 Geologie + BA 2 
Geografie 

Biosfeer: Planten C002459 + 
C001421 

16 + 29 = 45 

BA 2 Biologie Biologische excursies C003021 61 

BA 2 Biologie Plantenfysiologie C003937 57 

BA 3 Biologie Fylogenie van Zaadplanten C003186 
 

68 

BA 3 Biologie Veldbiologisch onderzoek C000534 60 

MA 1 Biologie Biodiversity conservation C003315 12 

Erasmus Mundus: Master of 
Science in Marine 
Biodiversity and 
Conservation 

Applied biodiversity science  - 

MA 1/MA 2 Biologie Fylogenetica en evolutie van 
bloemplanten 

C004386 14 

MA 1 Biologie 
 

Seminariewerk C003302 
 

52 

MA 2 Biologie Evolutionary Morphology  C004274 
 

12 

MA 2 Biologie Masterproef C002312 34 

MA 1/ MA2 Bio-
ingenieurswetenschappen 

Ethnobotany and New Crop 
Development 

I002742 1 

MA 1/ MA2 Bio-
ingenieurswetenschappen 

Ecofysiologie I002740 3 

MA1 International MSc in 
Agro- and Environmental 
Nematology (IMaNema)  

Practicum Techniques Nematology C003682 18 

BA1 Landschaps- en 
tuinarchitectuur (HoGent) 

Plantkunde 1 - 90 

BA2 Landschaps- en 
tuinarchitectuur (HoGent) 

Plantkunde 2 - 75 

BA1 Voeding en dieetkunde 
(HoGent) 

Biologie en microbiologie - 80 

BA2 Biomedische 
laboratoriumtechnologie 

Biologie en proefdierkunde - 70 
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1.5.2. Stagiairs 

 

 
 
De Plantentuin ontvangt jaarlijks stagiairs van 
diverse opleidingsniveau’s. Het afgelopen jaar 
waren negen stagiairs werkzaam in de 
Plantentuin. 
 
 
 
 

In het schooljaar 2021 werden de 
praktijkdagen voor BUSO-leerlingen terug 
opgestart. Ze kwamen in de loop van het 
najaar reeds twee dagen helpen bij het 
onderhoud in de tuin. Twee leerlingen uit het 
secundair kunstonderwijs brachten hun 
sociale stage door in de tuin. 
 
Drie studenten uit het educatief hoger 
onderwijs werkten een lespakket uit voor de 
tweede graad van het secundair onderwijs. 
Deze stage ging door in samenwerking met 
het Gents Universiteitsmuseum dat zorgde 
voor de begeleiding van de studenten.  
 
In het academiejaar 2020-2021 lopen diverse 
studenten van het secundair onderwijs en de 
professionele bacheloropleiding 
plantmanagement en groenmanagement 
stage in de Plantentuin.  

Tabel 4. Stagiairs in de Plantentuin in 2021-2022, exclusief studenten educatief hoger onderwijs 
 

Naam Opleiding Periode 

Marjolein Deduytschaever Agro- en biotechnologie, Groenmanagement, 
Hogeschool Gent 

08/02/2021-
14/05/2021 

Jana Van den Abbeele Vzw Katholieke Hogeschool VIVES, bachelor Agro- 
en Biotechnologie 

01/03/2021-
26/03/2021 

Seppe Vanhee Vzw Hogeschool VIVES, Groenmanagement 25/09/2021-
31/01/2022 

Magali De Poorter Agro- en biotechnologie, Plantmanagement, 
Hogeschool Gent, 2de jaar 

27/09/2021-
22/10/2021 

Matthias Vlerick Secundair na secundair, Tuinbouwschool Melle 09/09/2021-
23/12/2021 

Layssa de Crick 5de secundair, Bernardustechnicum, Oudenaarde 25/10/2021-
29/10/2021 

Bram Arno Agro- en biotechnologie, Plantmanagement, 
Hogeschool Gent, 3de jaar 

14/02/2022-
20/05/2022 

Lina Wijnen Sint-Lucas kunsthumaniora, sociale stage 17/11/2021 – 
19/11/2021 

Alma Vergult Sint-Lucas kunsthumaniora, sociale stage 17/11/2021 – 
19/11/2021 



Plantentuin Jaarverslag 2021 & Beleidsplan 2022 

  24 

1.5.3. Leerlingen 

De Vrienden van de Plantentuin en de 
educatief medewerker ontwikkelden een 
gezamenlijk aanbod van workshops en 
rondleidingen dat gericht is op klassen uit de 
derde graad van het basisonderwijs en op het 
secundair onderwijs. Er is nood aan 
bijkomende workshopbegeleiders. In 2022 
voorzien we daarom een nieuwe opleiding 
voor plantentuingidsen (in samenwerking met 
de Vereniging van Botanische Tuinen en 
Arboreta). 
Studenten uit het kunstonderwijs gebruiken 
de tuin voor hun schilder-, beeldhouw- en 
tekenklassen. Een overzicht van deze 
activiteiten vindt u in bijlage 3.8.  

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 2021 werden 4 
x 2 workshops ingericht met telkens een 12-tal 
deelnemers. In het afgelopen jaar verzorgde 
mevr. Hilde Orye 3 lessenreeksen (2 
workshops/reeks) botanisch tekenen.  
 
De plantkundige verzorgt maandelijks een 
rondleiding voor de plantentuingidsen in de 
tuin. Ten gevolge van de Corona-pandemie 
werden deze rondleidingen vervangen door 
een virtuele versie, die online raadpleegbaar 
zijn op de website van de plantentuin 
(www.plantentuin.ugent.be). 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 

 
De Vrienden van de Plantentuin bereidden 
voor elke eerste zondag van de maand en voor 
de dagen van de Gentse Feesten gratis 
rondleidingen voor. Vanaf het voorjaar 2021 
werden deze rondleidingen mits inschrijving 
en met een beperkt aantal deelnemers terug 
hervat. 
 
De werking van de plantentuingidsen is 
afgestemd op die van het GUM. De educatief 
medewerker van de Entiteit Academisch 

Erfgoed en Archief stuurt de groep aan en 
zorgt voor een geïntegreerd educatief aanbod 
(zie bijlage 3.9). 
 
Het afgelopen jaar leidden de 
plantentuingidsen 129 groepen rond en 
begeleidden ze 6 workshops. Tot mei 2021 
konden er wegens de pandemie geen 
rondleidingen plaatsvinden.  

1.5.6. Activiteiten 

De Plantentuin Universiteit Gent is dagelijks 
gratis toegankelijk. In 2021 waren de tuin en 
de serres open voor bezoekers. Bezoek aan de 
serres kon enkel mits voorafgaande 
reservering. 
 
Voor publieksactiviteiten werken we nauw 
samen met de partners van de Entiteit 
Academisch Erfgoed en Archief (GUM en 
Universiteitsarchief). Via diverse kanalen 
(website, informatiepanelen, tijdschrift, social 
media) maken we activiteiten en 
nieuwsberichten bekend. In 2022 worden de 
informatiepanelen in de Plantentuin 
vervangen door eigentijdse borden die 
inhoudelijk en visueel aansluiten bij het GUM.   
 
Het erfgoedproject Flore de Gand zetten we in 
de verf tijdens de Groene Zesdaagse. In 
samenwerking met de Koninklijke 
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 
en het Universiteitsarchief ontwikkelden we 
wandelingen en fietstochten met betrekking 
tot het horticulturele verleden van Gent. De 
evolutie van de inheemse flora werd belicht 
via het Oost-Vlaamse erfgoedproject Floriënt, 
met onder meer een wandeling in de 
Plantentuin, een kinderzoektocht en een 
tentoonstelling. De uitgave van het 
gelijknamige boek ‘Floriënt’ wordt voorzien 
voor het voorjaar van 2022. Meer informatie 
over deze projecten is online beschikbaar op 
volgende sites: https://www.floredegand.be 
en https://oost-
vlaanderen.be/ontspannen/oost-vlaanderen-
ontdekken/florient.html.  
 
De vereniging de Vrienden van de Plantentuin 
werkte samen met de educatief medewerker 
tijdens de zomervakantie een zoektocht uit 
voor de activiteit ‘Uit met Vlieg’. De zoektocht 

http://www.plantentuin.ugent.be/
https://www.floredegand.be/
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/oost-vlaanderen-ontdekken/florient.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/oost-vlaanderen-ontdekken/florient.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/oost-vlaanderen-ontdekken/florient.html
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richtte zich tot kinderen tot 12 jaar en daagde 
kinderen uit om in de Plantentuin diverse 
natuurlijke en menselijke geluiden op te 
sporen.   
In mei kwam één van de reuzenaronskelken 
tot bloei, wat een extra bezoekersstroom op 
gang bracht. In samenwerking met het GUM 
werden de serres van de Plantentuin elke 

eerste donderdag van de maand opengesteld 
tijdens een nocture. Naar schatting brachten 
minstens 33000 personen het afgelopen jaar 
een bezoek aan de plantentuin. Wellicht lag 
het werkelijke bezoekersaantal een stuk 
hoger, maar de beperkte telmogelijkheden 
laten geen nauwkeurige raming toe. 

1.5.7. Sterktes en zwaktes 

 
Sterktes 

o Aanbod voor studenten, leerlingen 
secundair en basisonderwijs. 

o Bijzondere begeleiding voor 
anderstalige nieuwkomers. 

o Begeleiding stagiairs van verschillende 
niveau’s en richtingen. 

o Educatief aanbod voor volwassenen. 
o Educatief aanbod voor scholen in 

samenwerking met het GUM. 
o Samenwerking met verenigingen en 

Entiteit Academisch Erfgoed en 
Archief (EAEA) voor activiteiten. 

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

o Structurele samenwerking met de 
Gentse Musea via het GUM. 

o Dagelijks gratis toegankelijk. 
o Aanbod van gratis rondleidingen 

(eerste zondag van de maand en 
Gentse Feesten). 

o Aanbod van activiteiten voor kinderen 
tijdens de zomermaanden. 

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

 
Zwaktes en bedreigingen 

o Onvoldoende begeleiders voor 
workshops. 

o De gemiddelde leeftijd van de 
plantentuingidsen ligt vrij hoog. 

o Weinig informatie voor bezoekers. 
o Beperkte ruimte voor workshops, 

activiteiten verenigingen en lessen 
voor volwassenen 

1.5.8. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

Studenten, stagiairs, leerlingen, volwassenen 

2022 continu Practica voor studenten en leerlingen. 

2022 periodiek Bijzondere rondleidingen voor OKAN-klassen. 

2022 continu Aanleveren plantenmateriaal voor practica (stengels, bloemen, vruchten). 

2022 continu Begeleiden stagiairs (buso, secundair, hogeschool). 

2022 periodiek Organiseren lessenreeksen Ikebana en botanisch tekenen. 

2022 continu Ontvangen klassen voor tekenen en/of schilderen (secundair, voortgezet en 
volwassenen onderwijs). 

2022 continu Integrale gidsenwerking en educatief aanbod van GUM en Plantentuin. 

2022 Eenmalig Organiseren van een nieuwe gidsenopleiding ism VBTA en GUM. 

Breed publiek 

2022 eenmalig Organiseren publieksmoment Flore de Gand in het kader van de Erfgoeddag en 
van de Floraliën 2022. 

2022 eenmalig Deelname Floraliën Gent in samenwerking met de partners van VBTA. 

2022 Eenmalig Vernieuwen van de informatiepanelen in de huisstijl van het GUM. 

2021-
2022 

periodiek Uitbreiden van informatie voor het publiek volgens de huisstijl van het Gents 
Universiteitsmuseum (GUM). 

2022 continu Dagelijks open voor bezoekers (behalve op kerstdag en nieuwjaar). 
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2022 continu Openstellen van de serres in functie van de veiligheidsvoorzieningen. 

2022 periodiek Bekend maken van activiteiten via facebookpagina en tijdschrift van de 
Vrienden van de Plantentuin. 

2022 periodiek Bekend maken van activiteiten via Uit in Vlaanderen en de site van de 
Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). 

2022 periodiek Organiseren 15 gratis rondleidingen (eerste zondag van de maand en Gentse 
Feesten) in samenwerking met de plantentuingidsen. 

2022 periodiek Organiseren van kinderactiviteit ter gelegenheid van Pasen en van de Gentse 
Feesten in samenwerking met de Vrienden van de Plantentuin. 

2022 periodiek Deelname aan Uit met Vlieg met een specifieke zoektocht voor kinderen (6-12 
j) in samenwerking met de Vrienden van de Plantentuin. 

2022 continu Ter beschikking stellen van de lokalen voor culturele activiteiten (zoals 
tentoonstellingen, theater, vergaderingen, ruilbeurzen) in samenwerking met 
het GUM. 

   

 
Tabel 5. Programma 2022 (exclusief de planning voor de lessen botanisch tekenen en Ikebana) 

 

Datum Activiteit  

22/01/2022 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging 

06/02/2022 Rondleiding ‘Vezels’ 

06/03/2022 Rondleiding ‘IJsberen en vroege vogels’ 

12/03/2022 Lezingendag Vlaamse Rotsplanten Vereniging 

03/04/2022 Rondleiding ‘Over bloemetjes en bijtjes: bestuiving bij bloemplanten’ 

03/04/2022 Paasrondleiding voor kinderen 

24/04/2022 Erfgoeddag i.s.m. GUM (onder voorbehoud) 

28/04/2022-
09/05/2022 

Floraliën Gent (met het niet-betalende deel van het parcours in de Plantentuin, 
klemtoon op biodiversiteit, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen). 

05/06/2022 Rondleiding ‘Plantenjagers’ 

03/07/2022 Rondleiding ‘Eetbare planten’ 

16/07/2022 – 
24/07/2022 

Gentse Feesten 

07/08/2022 Rondleiding ‘Evolutie’ 

04/09/2022 Rondleiding ‘Risicoplanten – giftige planten’ 

02/10/2022 Rondleiding ‘Wachten op betere tijden – voorbereiding op de winter’ 

06/11/2022 Rondleiding ‘Planten die de wereld veranderden’ 
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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 streven een uniforme 
bezoekerservaring na en ontwikkelen daartoe 
een geïntegreerde aanpak van de educatie, 
vrijwilligers- en publiekswerking.  
 
De dagelijkse leiding van de Plantentuin is in 
handen van de hortulana, die het team van 
tuiniers, medewerkers en vrijwilligers 
aanstuurt. Voor de bewaking van de kwaliteit 
van de levende collecties is een 
wetenschappelijk medewerker (plantkundige) 
dringend nodig. Momenteel is deze functie 
niet voorhanden in de plantentuin en 
voorlopig biedt een 10% botanicus 
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 wetenschappelijke medewerker in het 
kader van het Magnolia-onderzoek 
(gefinancierd door Fondation Franklinia) vond 
in juni een andere betrekking.  Het 
wetenschappelijk onderzoek kon door dit 
vertrek niet meer verzekerd worden. In 2022 
wordt een verlenging van het Magnolia-
project aangevraagd, waarin opnieuw een 
deeltijdse wetenschappelijk medewerker 
wordt voorzien.  
 
De universiteit voorziet in 5,5 vaste 
betrekkingen. Eén medewerker had 50% 
loopbaanonderbreking en één medewerker 
(100 %) heeft loopbaanonderbreking voor het 
uitoefenen van een winstgevende activiteit 
voor een periode tot 1/4/2022. Deze persoon 

werd tijdelijk vervangen. De Provincie Oost-
Vlaanderen financiert één halftijdse 
gedetacheerde medewerker. Tenslotte is één 
medewerker uit de flexpool momenteel 
werkzaam in de Plantentuin.  Bijlage 3.10 
biedt een volledig overzicht van de taken van 
alle personeelsleden. 
 

Door het beperkte en verouderende 
personeelsbestand was het in het afgelopen 
jaar niet mogelijk om de Plantentuin optimaal 
te onderhouden. De Raad van Bestuur van de 
Universiteit Gent stemde daarom toe in de 
bijkomende aanwerving van twee tuiniers (C-
niveau) om het huidige team te versterken. 
 
Wegens de Corona-pandemie werden in de 
winterperiode 2020-2021 geen 
vormingsmomenten georganiseerd.  

1.6.2. Vrijwiligers en gidsen 

Voor de vrijwilligerswerking werken we nauw 
samen met het GUM. 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.  
 
De vrijwilligerscoördinator stroomlijnt samen 
met de hortulana het vrijwilligerswerk in de 
Plantentuin. Voor het komende jaar werden 
het aantal vrije plaatsen beperkt. Voor 
kandidaat vrijwilligers werd een 
instapmoment georganiseerd in oktober, 
gevolgd door individuele selectiegesprekken. 
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We mochten vijf nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen.  
 
De vrijwilligerswerking bleef gedurende het 
eerste halfjaar onderbroken door de 
pandemie. In de zomer konden we geleidelijk 
weer van start gaan. 
 
Binnen elke afdeling begeleidt de 
verantwoordelijke tuinier de vrijwilliger bij 
zijn/haar taken in de levende collecties. In het 
herbarium verzorgt de botanicus de 
begeleiding.  
 
Ook de gidsenwerking wordt binnen de 
Entiteit Academisch Erfgoed en Archief 
gecoördineerd. De plantentuingidsen werden 
speciaal opgeleid en verzorgen naast 
rondleidingen tevens workshops voor 
leerlingen uit het lager, secundair en hoger 
onderwijs. Voor het huidige academiejaar 

hebben zich 30 vrijwilligers en 23 gidsen 
ingeschreven voor hulp in de Plantentuin. 

1.6.3. Verenigingen 

Verenigingen van plantenliefhebbers 
organiseren activiteiten in of met de 
Plantentuin. Drosera vzw en de Vlaamse 
Rotsplanten Vereniging zorgen voor de co-
creatie van de collecties carnivore planten en 
rotsplanten. 
 
De Vrienden van de Plantentuin organiseren 
de zomeractiviteit ‘Uit met Vlieg’ en de 
cafetaria bij activiteiten in de tuin. Ze dragen 
bij tot de financiële werking van de tuin. 
Tijdens de Gentse Feesten en op de eerste 
zondag van elke maand organiseren ze gratis 
rondleidingen.  
 
 

 
Tabel 6. Verenigingen  

 
Naam Voorzitter Secretaris Aantal leden 

De Vrienden van de Plantentuin Gent Paul Goetghebeur Ferdinand Cobbaut 452 

Drosera Frederik Depuydt Dieter Blancquaert 71 

Orchideeën Vereniging Vlaanderen 

(regio Oost-Vlaanderen) 

Rik Neirynck Rik Neirynck 25 

Vlaamse Rotsplanten Vereniging Luc Gilgemyn Rita Dufour 131 

 
De vzw Drosera organiseerde een 
plantenbeurs in het Palmarium en nam de 
carnivorencollectie onder de loep. De Vlaamse 
Rotsplanten Vereniging organiseerde in 
samenwerking met de Plantentuin een twee 
lezingendagen in het najaar. 

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.  
De vereniging ontving individuele bezoekers 
en gaf telefonisch advies over snoeien, 
bemesting en gewasbescherming.  
 
Voor het onderhoud van de kijktuin werd een 
beroep gedaan op een personeelslid van de 
Plantentuin. In totaal werd er 0,5 mandag in 
de kijktuin gewerkt voor het snoeien van de 
sierstruiken en hagen. 

1.6.5. Giften en Legaten 

Regelmatig storten individuen of verenigingen 
giften voor de Plantentuin. Ze kunnen 
hiervoor terecht op de website van de dienst 
fondsenwerving van de UGent 
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(https://www.ugent.be/schenken/nl/doneren
/fauna-en-flora/fauna-en-flora.htm). De 
Vrienden van de Plantentuin leveren een 
bijdrage voor de aankoop van toestellen en 
substraten. In 2021 werd geïnvesteerd in een 
bijkomende waterpomp om de 
watervoorziening in de tuin te verzekeren. 
 
Jaarlijks reikt het Fonds Gabriëlle De Waele 
een prijs uit voor een wetenschappelijk werk 
dat gebaseerd is op de collecties van de 
Plantentuin. Het afgelopen jaar werd geen 
prijs uitgereikt maar werd het budget besteed 
voor het uitbreiden van de levende collecties 
en voor het uitvoeren van veldwerk. In 2022 
wordt het fonds verbreed tot een fonds ter 
ondersteuning van de conservatie-activiteiten 
van de plantentuin. 

1.6.6. Sponsors en mecenaat 

De Stichting Arboretum Wespelaar voorziet in 
de loonkost van een deskundige 
plantenidentificatie. De mecenas neemt 75% 
van de loonkost op zich, de Universiteit Gent 
staat zelf in voor de overige 25%. In 2022 
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 bijlage 3.10. 
 

Het stadsbestuur van Gent steunt de werking 
van de tuin. De groendienst van de Stad Gent 
verhakselt het snoeihout dat daarna verder in 
de Plantentuin gecomposteerd wordt. De 
Plantsoendienst levert overtollige 
houtsnippers en bladafval als mulchlaag en 
voor het maken van bladgrond.  

1.6.7. Gebruik lokalen 

De lokalen van de Plantentuin worden naast 
de eigen activiteiten eveneens gebruikt door 
de met de tuin verwante verenigingen. Zij 
verzorgen er plantenruilbeurzen en 
kinderworkshops. 
Het GUM coördineert het gebruik van de 
lokalen door derden. Het afgelopen jaar 
vonden diverse activiteiten plaats. Bijlage 3.8    
geeft een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. 

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 2021 werd mede 
door de pandemie slechts beperkt beroep 
gedaan op de plantenuitleendienst. 
 
De Plantentuin is geabonneerd op 18 
tijdschriften (zie bijlage 3.11.). Oudere 
jaargangen van tijdschriften brachten we 
onder in de faculteitsbibliotheek.  
Het afgelopen jaar werd de persoonlijke 
bibliotheek van de heer Bernard Symoens 
geschonken aan de Plantentuin. Ook de 
bibliotheek van de Orchideevriend werd ter 
beschikking gesteld van de tuin. Verder namen 
we 2 nieuwe werken op. Vooral de tuiniers, de 
gidsen en de studenten maken gebruik van de 
tuinbibliotheek. 

 
Tabel 7. Nieuw werk tuinbibliotheek 

 

Auteur Titel Jaar Nummer 

Walker, Thimothy Pollination. The enduring relationship 
between plant and pollinator 

2021 WE11D TB / 
712 

Thiers, Barbara M. Herbarium. The quest to preserve & classify 
the world’s plants 

2021 WE11D TB / 
713 

 

https://www.ugent.be/schenken/nl/doneren/fauna-en-flora/fauna-en-flora.htm
https://www.ugent.be/schenken/nl/doneren/fauna-en-flora/fauna-en-flora.htm
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1.6.9. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 
o Samenwerking met de provincie Oost-

Vlaanderen (personeel) 
o Samenwerking met Stichting 

Arboretum Wespelaar (deskundige 
plantenidentificatie) 

o Samenwerking met de Stad Gent 
(verhakselen plantenmateriaal) 

o Samenwerking met en ondersteuning 
door een bloeiende vereniging: ‘de 
Vrienden van de Plantentuin’  

o Samenwerking met verenigingen van 
plantenliefhebbers voor de organisatie 
van lezingendagen, plantenbeurzen, 
activiteiten (Drosera vzw, Vlaamse 
Rotsplantenvereniging, Orchideeën 
Vereniging Vlaanderen) 

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

o Samenwerking met een enthousiaste 
groep vrijwilligers 

o Professionele begeleiding van de 
vrijwilligers in samenwerking met het 
GUM 

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

o Financiële en personele steun door 
sponsors en mecenaat 

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 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 

2022 Continu Informele overlegmomenten tuiniers. 

2022 Periodiek Organisatie vormingsmomenten voor tuiniers, vrijwilligers en gidsen. 

2022 Periodiek Vorming tuiniers op basis van het vormingsaanbod UGent, het aanbod van 
het Proefcentrum Sierteelt te Destelbergen (PCS) en samenwerking binnen 
de Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA). 

2022 Periodiek Vorming tuiniers in het kader van de fytolicentie. 

2022 Eenmalig Aanwerving twee bijkomende tuiniers (niveau C). 

Vrijwilligers 

2022 Periodiek Organisatie instapmomenten voor nieuwe vrijwilligers. 

2022 Maandelijks Rondleiding voor de Plantentuingidsen (deels digitaal). 

2022 Eenmalig Opleiding nieuwe plantentuingidsen ism VBTA en GUM. 

2022 Continu Begeleiden van vrijwilligers. 

2022 Continu Samenwerking binnen de Entiteit Erfgoed en Archief met betrekking tot het 
vrijwilligersbeleid. 

2022 Jaarlijks Organisatie van een vrijwilligersdag in samenwerking met de Vereniging van 
Botanische Tuinen en Arboreta. 
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Verenigingen 

2022 Periodiek Samenwerking met Hydrangeum vzw voor het onderhoud van de kijktuin in 
Destelbergen. 

2022 Periodiek Organisatie van activiteiten (plantenbeurzen, vergaderingen, lezingendagen, 
rondleidingen, e.d.) door geaffilieerde verenigingen. 

2022 Continu Co-creatie van deelcollecties door verenigingen. 

Giften en legaten 

2022 Periodiek Uitreiken van de Prijs Gabrielle De Waele indien er een geschikte kandidaat 
is. 

2022 Continu Verbreden van het Fonds Gabrielle De Waele tot fonds ter ondersteuning 
van de conservatie-activiteiten van de plantentuin. 

2022 Periodiek Ondersteuning door ‘de Vrienden van de Plantentuin’ (financiële of 
materiële giften). 

Sponsors en mecenaat 

2022 Continu Samenwerking met Stichting Arboretum Wespelaar voor de financiering van 
een deskundige plantenidentificatie. 

2022 Continu Ter beschikking stellen van 0,5 personeelslid door het provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen. 

2022 Periodiek Samenwerking met het Stadsbestuur Gent voor het hakselen van 
plantenmateriaal en het aanvoeren van gehakseld hout en bladafval. 

Gebruik lokalen 

2022 Periodiek Gebruik van de Victoriagalerij en de Victoriakas voor culturele activiteiten en 
activiteiten van de geaffilieerde verenigingen. 

2022 Periodiek Gebruik van het Palmarium voor culturele activiteiten en activiteiten van de 
geaffilieerde verenigingen. 
 

Plantenuitleendient en tuinbibliotheek 

2022 Continu Opkweken en ter beschikking stellen van grote planten voor het opluisteren 
van activiteiten in de UGent. 

2022 Continu Aanvullen van de tuinbibliotheek met nuttige werken voor tuiniers en 
plantentuingidsen. 

2022 Continu Abonneren op tijdschriften met botanisch of tuinbouwkundig belang. 
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Deel 2: De Plantentuin: een 
botanische collectie 
 

De Conventie van Biologische Diversiteit (CBD) 
plaatste de bewaring en het duurzaam gebruik 
van biologische bronnen hoog op de 
internationale agenda. Wereldwijd leveren 
botanische tuinen een belangrijke bijdrage bij 
het realiseren van de nationale en 
internationale doelstellingen. 
 
De bijzondere opdracht van de Plantentuin 
met betrekking tot de conservatie van de 
plantaardige diversiteit kadert in dit verband 
en wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
(inter)nationale gemeenschap van botanische 
tuinen en arboreta. 
 

2.1. Bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

In september 2015 ondertekenden de 
wereldleiders de 17 
duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals - SDGs) van de 2030 

Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (Agenda 
for Sustainable Development). Via deze 
doelstellingen pogen landen wereldwijd om 
armoede te stoppen en ongelijkheid en 
klimaatverandering te bestrijden. Het 
fundamentele belang van planten voor onze 
planeet komt binnen dit kader duidelijk naar 
voor. Plantenconservatie is van cruciaal belang 
voor het bereiken van de geformuleerde 
doelstellingen.  
 
De internationale organisatie Botanic Gardens 
Conservation International (BGCI) koppelt aan 
elk van deze doelstellingen (SDGs) een aantal 
specifieke acties voor planten conservatie (zie 
bijlage 3.12). Via diverse 
conservatieactiviteiten helpt de Plantentuin 
mee aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.  
 

2.2 Waardevolle collecties voor 
conservatie (SDG 2, 13, 15) 

De Plantentuin bevat rijke levende collecties 
met talrijke bedreigde en beschermde 
plantensoorten. Bij het opzoeken van 
bijzondere teeltinformatie wordt vooral 
aandacht besteed aan deze planten. 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van 
nieuw toegevoegde teeltfiches. 
 
De inventaris van de publieksafdelingen maakt 
deel uit van volgende metadatacollecties: 
Advanced Plant Search (BGCI) en PLANTCOL 
(http://www.plantcol.be). Overeenkomstig de 
Plant Search databank zijn 466 taxa 
opgenomen op de IUCN Red List. 

 

Tabel 8: Overzicht van rode lijst planten waarvoor teeltfiches beschikbaar zijn. 
 

Familie Naam IUCN-status 

Araceae Amorphophallus titanum EN 

Araucariaceae Wollemia nobilis CR 

Arecaceae Beccariophoenix madagascariensis CR 

Arecaceae Hyophorbe verschaffeltii CR 

Aristolochiaceae Aristolochia westlandi CR 

Asparagaceae Dracaena draco VU 

Asparagaceae Dracaena umbraculifera EX 

Boraginaceae Echium gentianoides VU 
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Crassulaceae Kalanchoe beharensis VU 

Crassulaceae Kalanchoe daigremontinana EN 

Fabaceae Strogylodon macrobotrys VU 

Geraniaceae Pelargonium cotyledonis CR 

Oleaceae Jasminum azoricum CR 

Stangeriaceae Stangeria eriopus VU 

Zamiaceae Ceratozamia hildae EN 

Zamiaceae Ceratozamia mexicana VU 

Zamiaceae Ceratozamia robusta EN 

Zamiaceae Zamia furfuracea EN 

Zamiaceae Zamia inermis CR 

Zamiaceae Zamia pumila NT 

Zamiaceae Zamia spartea CR 

 
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).  
 
Ook 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 2021 bevat 99 in de 
Plantentuin geoogste zaden. In 2021 waren er 
111 aanvragen voor het opsturen van 
gemiddeld 7,9 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).  
 

2.3. Educatie over conservatie-
activiteiten (SDG 4) 

De website van de Plantentuin besteedt 
aandacht aan de conservatie activiteiten. 
Speciale rode etiketten vestigen de aandacht 
van het publiek op bedreigde planten.  
 
In september 2021 vond in de Plantentuin het 
Socotra Symposium en aansluitend de Dragon 
Tree Conference plaats (zie 2.4.3). Via een 
nieuwsbericht op de site van de 
Plantentuin/GUM werden de lopende 
projecten op het eiland Socotra onder de 
aandacht gebracht. 
 
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. 
 
Binnen het Magnoliaproject (Franklinia) 
lopend binnen de Plantentuin Gent (zie 2.4.2.) 
worden verschillende studenten opgeleid in 
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het thema van plantenconservatie, allen in 
een internationale setting:  

- De studente Ana María Rueda Urrego 
(universiteit EAFIT - Escuela de 
Administratción, Finanzas e Instituto 
Tecnológico, Medellin) voerde 
veldwerk uit in het kader van een 
stage project en verbleef van maart 
tot mei 2021 aan de UGent om 
laboratoriumwerk uitvoeren. Ze werd 
hierbij begeleid door Emily Veltjen, 
Marie-Stéphanie Samain en Marcela 
Serna (prof. aan het Instituto 
Tecnológico de Antioquia, Colombia).  
 

- Juliana Cruz Jardim Barbosa (Instituto 
de Botânica de São Paulo) voert haar 
MSc. opleiding uit met als centraal 
thema de systematiek en conservatie 
van de Braziliaanse Magnolia’s. Ze 
wordt hier bij begeleid door Marie-
Stéphanie Samain, Maria Beatriz Rossi 
Caruzo (Instituto de 
Botânica/UNIFESP) en Ana Rita 
Giraldes Simões (Royal Botanic 
Gardens, Kew). 
 

- Tim Claerhout voerde een 
masterproef uit met als centraal 
thema conservatie van de 
Dominicaanse Magnolias in nauwe 
samenwerking met de NGO Fundación 
PROGRESSIO uit de Dominicaanse 
Republiek (juni 2021). 

 
- Karen Leers voert een masterproef uit 

met als centraal thema 
convervatiegenetica van Magnolias 
die tot de sectie Magnolia behoren in 
de Mexicaanse staat Chiapas. 
 

- Ernesto Testé en Majela Hernandez 
(Universiteit Havana, Plantentuin 
Havana, Planta!) voeren beiden een 
PhD studie uit met als centraal thema 
conservatie genetica van de Cubaanse 
Magnolias. Ernesto Testévoerde 
laboratoriumwerk aan de UGent uit in 
januari 2021 . 

 
- Fabián Aldaba Núñez en Salvador 

Guzmán Díaz (INECOL, Mexico) voeren 
beiden hun PhD studie uit op 
Neotropische Magnolias met Marie-
Stéphanie Samain als promotor. 

2.4. Conservatie onderzoek en 

activiteiten

2.4.1. Onderzoeken kiemrust bij rode lijst 
soorten (SDG 2, 15) 

Met betrekking tot de kiemrust van Belgische 
rode lijstsoorten werkten we het afgelopen 
jaar samen met het Agentschap Plantentuin 
Meise. Dit agentschap coördineert in ons land 
de inheemse rode lijst soorten. Een 
bachelorstudent (vakgroep biologie, 
onderzoeksgroepen plantenfysiologie en 
systematische en evolutionaire plantkunde) 
onderzocht de kiemrust van twee soorten uit 
de boterbloemenfamilie (Ranunculaceae), nl. 
de akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en 
het muizenstaart (Myosurus minimus). Er 
werden zeven verschillende behandelingen 
getest (combinaties van koude en warme 
stratificatie in lichte of donkere 
omstandigheden alsook met toevoeging van 
helder rood pulsen).  

 
Bij akkerboterbloem werd de beste resultaten 
verkregen bij een koude (4°C) en donkere 
behandeling gedurende 85 dagen. Onder deze 
omstandigheden kiemde 48,9% van de zaden.   
Zaden die enkel warm gestratificeerd werden, 
kiemden niet.  
Een koude en lichte behandeling en een 
combinatie van warm (20°C)/donker gevolgd 
door koud/licht leverden de beste 
kiemresultaten bij muizenstaart: 
respectievelijk 86,7% en 90,0% van de zaden 
kiemde onder deze omstandigheden.  
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2.4.2. Magnolia-onderzoek binnen het 
Franklinia-fonds (SDG2, 4, 10 ) 

De Plantentuin is partner in het Global 
Conservation Consortium Magnolia. In dit 
verband lichtte dr. Marie-Stéphanie Samain 
(INECOL, Mexico en gastprofessor aan de 
Universiteit Gent) binnen de werkgroep 
Conservation Genetics het moleculaire werk 
in de Plantentuin toe, alsook het belang van 
het delen van richtlijnen en protocollen.  

 

 

In de eerste nieuwsbrief van dit consortium 
werd het Magnolia-onderzoek nogmaals 
bondig toegelicht en werd eveneens een 
oproep gedaan voor verdere samenwerking. 
De Plantentuin heeft, gesponsord door de 
Franklinia Foundation en in samenwerking 
met het Instituto de Ecología, A.C. (Mexico) 
laboratoriumprotocollen en analyses voor 
Magnolia-conservatie in de Neotropics 
uitgewerkt. Deze expertise wordt aangeboden 
aan locale actoren (conservatie organisaties, 
wetenschappers, studenten en universiteiten 
in Midden- en Zuid-Amerika) met als doel de 
conservatie van bedreigde Magnolia-soorten 
in het veld te ondersteunen. 
 
Een eerste geïnteresseerde kandidaat is de 
NGO Osa Conservation uit Costa Rica, die een 
projectaanvraag hebben ingediend bij BGCI 
om met ons samen te werken op de 
conservatiegenetica van een sterk bedreigde 
Magnolia soort die op het Osa schiereiland in  

 
Costa Rica voorkomt. Indien dit wordt 
goedgekeurd zal op basis van de genetische 
resultaten conservatiewerk worden 
uitgevoerd. 

 
Aangezien we ten gevolge van de pandemie 
niet zelf te velde kunnen inzamelen werken 
we samen met locale contacten die Magnolia 
stalen inzamelen met ons budget en het 
materiaal naar Gent opsturen. Dit jaar werden 
stalen ingezameld in Chiapas in het zuiden van 
Mexico, evenals in het noorden van Peru. 

 
Binnen het Franklinia project blijven we 
wetenschappelijke studies aanbieden in 
functie van effectieve in situ conservatie. We 
werken verder samen met: de NGO 
SalvaMontes (Colombia) en de universiteit 
EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e 
Instituto Tecnológico) te Medellin en de 
Cubaanse Magnolia onderzoekers 
(Plantentuin Havana, Universiteit Havana, 
NGO Planta!). Daarnaast werken we verder 
samen met het botanisch instituut van Sao 
Paulo, alwaar een masterstudente de 
Magnolias van Brazilië bestudeert en startten 
we een officiële samenwerking met Fundación 
PROGRESSIO van de Dominicaanse Republiek 
in het kader van een masterproef die in juni 
2021 werd verdedigd. Het Fonds Gabrielle De 
Waele financiert dit veldwerk. Output van 
deze masterproef wordt ook gecommuniceerd 
met Sociéte Audubon Haiti en het Haiti 
Conservation Trust, in functie van het zoeken 
van nieuwe Magnolia populaties in Haiti. 

 
Een recente studie op Magnolia dodecapetala 
heeft verstrekkende gevolgen voor de 
conservatie van deze soort op vijf eilanden in 
de Kleine Antillen; instanties op alle vijf de 
eilanden zijn geïnformeerd en uitgenodigd om 
herstelprogramma’s en verder conservatie 
onderzoek uit te voeren in een verdere 
samenwerking. 
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2.4.3. Conservatie van de natuurlijke 
rijkdommen op het eiland Socotra (SDG 
1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17) 

Een postdoctoraal onderzoeker werkt mee 
aan het Franklinia-project voor de 
bescherming van de endemische Boswellia’s 
op Socotra (Conservation of the endangered 
endemic Boswellia trees on Socotra Island). 
Dit project wordt geleid door de Mendel 
University (Brno, Tsjechië) met Gent als co-
coördinator.  
 
Tegelijk diende de plantentuin een 
projectaanvraag in bij het Vlaamse Gewest (in 
het kader van het G-STIC, Climate Action 
Programme), gericht op het onderzoek van de 
natuurlijke biodiversiteit van het eiland 
Socotra en de ontwikkeling van strategieën 
voor het behoud van kwetsbare gebieden.  
 
Beide boven genoemde projecten focussen op 
het onderzoeken, bewaren en herstellen van 
de natuurlijke biodiversiteit op het eiland 
Socotra. Via herbebossing, herstel van 
mangrove, lokale educatieve activiteiten, 
gerichte samenwerking met vrouwengroepen 
en jongeren, en onderzoek (klimaat, 
genetische basis bosbestanden, kiemproeven) 
wordt ingezet op het behouden en versterken 
van de lokale kennis met betrekking tot het 
behoud van de natuurlijke bronnen.  
 
Van 25 tot 27 september 2021 organiseerde 
de Plantentuin het Dragon Tree Symposium 
rond de bescherming van deze unieke en 
bedreigde bomen die als bron van hars voor 
de productie van wierrook dienen. 

2.4.4. Projecten van de onderzoeksgroep 
Systematische en Evolutionaire 
Plantkunde (Systematic and 
Evolutionary Botany – SEB)  

De Plantentuin voorziet in waardevolle 
levende collecties die het voorwerp vormen 
van academisch onderzoek. Volgende 
deelcollecties komen daarvoor in aanmerking: 
Annonaceae, Peperomia, Cyperaceae, 
Magnolia, varens, Rhipsalis, Sansevieria, 
Epimedium en Hydrangeaceae. Daarnaast 
biedt de tuin de mogelijkheid om de diversiteit 
binnen onderzochte plantenfamilies te 

illustreren en afzonderlijke proeven te doen 
met kweek en bewaring van interessante taxa.  
 
Een aantal projecten lopende zijn 
gecontinueerd of afgerond bij de 
Onderzoeksgroep Systematische en 
Evolutionaire Plantkunde: 
  
▪ Conservatie van plantenbiodiversiteit: 

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

o De Caraïbische Magnolia soorten 
(Magnoliaceae): beoordeling van de 
genetische diversiteit en de 
onderliggende evolutionaire 
geschiedenis (PhD studie oktober 
2014-maart 2020 - afgerond) 

o Conservation of Magnolias from the 
Dominican Republic (Masterthesis 
oktober 2020-juni 2021) 

 
▪ Biodiversiteit en evolutie van 

Annonaceae: 
o Soorten Annonaceae uit Bangladesh 

(PhD studie) 
o Taxonomie van Annonaceae uit 

Ecuador 
o Evolutie van bloemengeuren van 

Annonaceae 
o Anatomie van bloemen van Asimina 

triloba 
o Moleculaire fylogenie en biogeografie 

van Duguetia (PhD studie) 
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 
Annona muricata 

 
▪ Biodiversiteit en evolutie van 

Convolvulaceae (Dr. Ana Rita Simōes, 
curator, Royal Botanic Gardens, Kew), 
in samenwerking met de Plantentuin 
Meise. 

 
▪ Fylogenie van tropische Fagaceae (Dr. 

Joeri Strijk, gastonderzoeker), in 

http://www.spermatophytes.ugent.be/page3/page7/page13/index.html
http://www.spermatophytes.ugent.be/page3/page7/page13/index.html
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▪ samenwerking met Florida State 
University. 

 
▪ Biodiversiteit en evolutie van de 

Cyperaceae 
 

▪ Evolutie en fylogenie van Hydrangea 
sensu lato (Hydrangeaceae): 
o eXQuiS. Evolution of Chinese 

Hydrangea, with implications for 
biodiversity conservation 
(afgerond 2020 met verdediging 
doctoraatsthesis Yannick De 
Smet). 

 
▪ 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 (onderzoek 
afgerond, publicatie in voorbereiding). 
 

▪ Chemische samenstelling van de 
middenlamel in homospore 
wolfsklauwen (detectie van xyloglucan 
en mannan-polymeren) (onderzoek 
afgerond, publicatie in voorbereiding). 

2.5. (Inter)nationale netwerken 
(SDG 10, 17) 

De Plantentuin wordt internationaal erkend 
als Botanic Garden en Conservation 
Practitioner (BGCI). Verder is het arboretum 
geaccrediteerd door ArbNet en is de tuin lid 
van de Climate Change Alliance of Botanic 

Gardens. De hortulana is voorzitter van de 
Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta 
(VBTA). De partners van dit netwerk komen 
twee maal per jaar samen. De vereniging 
fungeert als gesprekspartner voor de Vlaamse 
overheid rond beleidsthema’s en organiseert 
een overkoepelende publiekswerking 
(gidsenopleiding, website, folder). De 
vereniging is eveneens partner in het DiSSCo-
project. 
 
Het Belgische netwerk maakt deel uit van het 
European Botanic Gardens Consortium dat 
800 Europese tuinen verenigt 
(www.botanicgardens.eu). De activiteiten van 
de Belgische tuinen worden halfjaarlijks aan 
het Consortium gerapporteerd. 
 
Via het uitgebreide netwerk van tuinen levert 
de Plantentuin een bijdrage bij het 
verzamelen en ter beschikking stellen van 
weefselstalen voor moleculair onderzoek, 
stekken, zaden en data.  
 
De Plantentuin maakt samen met de partner 
INECOL (Instituto de Ecología, A.C.,Mexico) 
deel uit van het Magnolia consortium 
(https://www.bgci.org/our-work/projects-
and-case-studies/a-global-conservation-
consortium-for-magnolia/). Gastprofessor dr. 
Marie-Stéphanie Samain vertegenwoordigt de 
plantentuin binnen dit consortium, waar de 
Universiteit Gent beschouwd wordt als ‘centre 
of excellence’ voor het oplossen van 
moleculaire vraagstukken. 

De Plantentuin werkt samen met de Mendel 
University (Brno, Tsjechië), aan het 
conservatieproject op Socotra (Jemen). Beide 
projecten (Socotra en Magnolia) worden 
gefinancierd door de Franklinia Foundation. 
Hierin wordt intensief samengewerkt met 
internationale partnerinstellingen en NGO’s.  

http://www.botanicgardens.eu/
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/a-global-conservation-consortium-for-magnolia/
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2.6. Publicaties en deelname congressen 

Het onderzoek op de levende collecties 
resulteert in bachelor-, master- en 
doctoraatscripties en artikels. Daarnaast 
nemen medewerkers van de Plantentuin en 
de onderzoeksgroep SEB regelmatig deel aan 
internationale congressen en brengen ze een 
bezoek aan internationale herbaria en 
botanische tuinen. 
 
Van 24 tot 27 september 2021 organiseerde 
de Plantentuin het Socotra Symposium in 

aanwezigheid van de consul van Jemen. 
Aansluitend ging in de Plantentuin de Dragon 
Tree Conference door, waarbij meerdere 
studies ter bescherming van de 
drakenbloedbomen aan bod kwamen. 

Dr. Kay Van Damme sprak op 26 oktober 2021 
de internationale beleidsmakers toe tijdens de 

 G-STIC conferentie (Global Sustainable 
Technology and Innovation Community) in 
Dubai. Deze conferentie vond plaats in het 
kader van de wereldtentoonstelling en toonde 
aan hoe de bescherming van wierookbomen 
helpt om de globale 
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

Dr. Kay Van Damme nam op 3 december 2021 
deel aan de paneldiscussie Ilucidare 
Playground, in het kader van het Horizon2020 
project ILUCIDARE, ter ondersteuning van 
cultureel en natuurerfgoed wereldwijd. Bijlage 
3.13 biedt een overzicht van de 
wetenschappelijke output in 2021 op basis 
van de levende collecties en door de 
medewerkers van de Plantentuin. 

 
Tabel 9 : uitwisseling van data en plantenmateriaal 

 

 

Datum in Datum uit Soort Deel Reden 

26/10/2020 29/04/2021 Veratrum nigrum, V. album, V. 
oxysepalum, V. stenophyllum 

bladstalen DNA analyse 

10/02/2021 08/03/2021 Edgeworthia chrysantha stekken DNA analyse 

18/02/2021 30/03/2021 Azara microphylla  stekken DNA analyse 

16/04/2021 22/04/2021 Verschillende soorten zaden Screening van bio-actieve 
bestanddelen voor gezondheid 

16/04/2021 26/04/2021 Clusiaceae, Hypericaceae bladstalen Screening van bio-actieve 
bestanddelen voor gezondheid 

14/07/2021  Aesculus parviflora bladstalen DNA analyse 

20/09/2021 28/09/2021 Beukenbladeren bladstalen Opvolging beach leaf disease in België 
(ILVO) 

29/09/2021 26/10/2021 Arbutus unedo vruchten Onderzoek naar droogteresistentie  

2.9. Sterktes en zwaktes 

Sterktes 
o De Plantentuin heeft waardevolle 

collecties van bedreigde 
plantensoorten (IUCN Red List). 

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

o De Plantentuin is lid van 
internationale (BGCI en Climate 
Change Alliance of Botanic Gardens) 
en nationale (VBTA) verenigingen van 
botanische tuinen en arboreta. 

o De Plantentuin levert een actieve 
bijdrage aan de Conventie van 
Biologische Diversiteit, de Sustainable 
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Development Goals en de Global Plant 
Strategy. 

o De Plantentuin respecteert de 
wetgeving met betrekking tot het 
verkrijgen van plantenmateriaal (CBD 
en CITES).  

o De Plantentuin brengt 
plantenconservatie onder de aandacht 
van het publiek via labels, website, 
rondleidingen, tentoonstellingen, 
voordrachten. 

o De Plantentuin respecteert de 
Europese wetgeving in verband met 
invasieve soorten. 

o De levende collecties en de 
herbariumcollecties dienen als basis 
voor onderzoek. 

o De Plantentuin werkt samen met een 
internationaal netwerk van partners 
voor de uitvoering van de conservatie-
opdrachten en projecten. 

o De Plantentuin levert 
plantenmateriaal en data aan 
(inter)nationale partners voor het 
onderzoek met betrekking tot ziekten 
en plagen (ILVO). 

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). 

o Het Fonds Gabrielle De Waele 
ondersteunt de conservatie-
activiteiten van de Plantentuin. 

 
Zwaktes en bedreigingen 

o Het gekwalificeerd personeel is niet 
vast verbonden aan de Plantentuin 
(wetenschappelijk personeel wordt 
gesponsord via projecten).  

o Het beschikbare budget voor de 
ontwikkeling van conservatie-
activiteiten is beperkt. 

o Er zijn slechts beperkte personele en 
financiële mogelijkheden voor 
begeleiding van studenten. 

 
2.10. Planning 

 

Jaar Aard Actie 

2022-
2023 

SD1 Studies en demonstratieprojecten opzetten die de bijdrage van wilde 
planten aan menselijke activiteiten tonen (Socotra project/ G-STIC). 

2022-
2023 

SD1 Vaststellen van de conservatiestatus van socio-economisch belangrijke wilde 
planten (Socotra project/G-STIC, Magnoliaproject). 

2022-
2023 

SD1 Lokale kennis en gebruiken met betrekking tot plantaardige bronnen 
behouden of versterken (Socotra project/G-STIC). 

2022-
2025 

SD2 Vervolledigen van een overzicht van de status van ex situ planten collecties 
en de verspreiding van zaadbanken over de wereld. Uitvoeren van 
kiemproeven (DiSSCo project + reguliere werking).  

2022-
2024 

SD2 Onderzoek naar de conservatie van de genetische diversiteit van soorten, 
met name Magnolia en Boswellia (gefinancierd door Franklinia foundation). 

2022-
2025 

SD2/SD15 Opnemen van bedreigde plantensoorten in toegankelijke ex situ collecties in 
beschermings- en herintroductieprogramma’s (reguliere werking + Magnolia 
en Socotra projecten). 

2022-
2025 

SD2 Uitbreiden van de waardevolle collecties ter ondersteuning van het 
onderzoek. Internationale uitwisseling van zaden (reguliere werking, 
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Socotraproject). 

2022-
2023 

SD2 Bewaren van de genetische diversiteit van economisch belangrijke 
plantensoorten (Boswellia) en behoud van de erbij horende lokale kennis 
(Socotra project/ G-STIC). 

2022-
2024 

SD4 De rol van planten opnemen in educatieprogramma’s (Socotraproject, 
Magnoliaproject, G-STIC).  

2022-
2024 

SD4 Bekendmaken van de onderzoeksresultaten via kanalen van Plantentuin 
(tijdschrift Vrienden van de Plantentuin, voordrachten) en kanalen van het 
GUM.  

2022-
2024 

SD5 Aandacht hebben voor de rol van vrouwen en meisjes bij conservatie-
activiteiten in lokale gemeenschappen (Socotraproject/ G-STIC). 

2022-
2024 

SD6 Kennis delen rond diversiteit van bomen en de bos/water interacties 
(Socotraproject, G-STIC en Magnoliaproject). 

2022-
2024 

SD8 Duurzaam oogsten van wilde planten (Socotraproject/ G-STIC) 

2022-
2024 

SD10 Netwerken voor activiteiten rond bewaring van planten opzetten of 
versterken op nationaal, regionaal en internationaal niveau (diverse 
projecten, reguliere werking). 

2022-
2024 

SD11 Identificeren van gebieden belangrijk voor natuurbescherming en opmaken 
en implementeren van beheersplannen (Socotraproject, G-STIC, 
Magnoliaproject). 

2022-
2024 

SD13 Verzekeren van genetisch diverse ex situ collecties als bron voor economisch 
gebruik en ecologische restoratie (Magnolia en Socotraproject) 

2022-
2024 

SD13 Herstellen van bossen voor koolstofopslag (Socotraproject, G-STIC). 

2022-
2024 

SD14 Beschermen en herstellen van mangroves en kustgebieden (Socotraproject, 
G-STIC). 

2022-
2024 

SD15 Evalueren van de conservatiestatus van alle gekende planten 
(Magnoliaproject). 

2022-
2024 

SD15 Restoreren en/of beschermen van gekende vegetatietypes, in casu Boswellia 
(Socotraproject, G-STIC). 

2022-
2024 

SD15 Belangrijke regio’s voor plantendiversiteit beschermd met effectief beheer 
voor conservatie en bewaring van genetische diversiteit (Socotraproject en 
Magnoliaproject). 

2022-
2024 

SD15 Respecteren van de internationale handel van wilde planten (CITES BE118A) 
en de huidige wetgeving inzake Access and Benefit Sharing (CBD, Nagoya) 

2022-
2024 

SD17 Verhogen van de internationale samenwerking en toegang tot kennis, via 
deelname aan of organisatie van workshops, symposia, congressen, etc. 
(reguliere werking, Magnoliaproject, G-STIC). 

2022-
2024 

SD17 Aanbieden van stageplaatsen en workshops voor binnen- en buitenlandse 
stagiairs/onderzoekers. Ter beschikking stellen van data en plantenmateriaal 
aan internationale onderzoeksinstellingen. 

2022-
2024 

SD17 Lidmaatschap van het Belgische netwerk (VBTA) en het internationale 
netwerk (BGCI) van botanische tuinen en van arboreta (ArbNet) 
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Deel 3. Bijlagen 

Bijlage 3.1. Overzicht teeltinformatie en plantenfiches 

1 teeltfiches per familie 

1.1 Agapanthaceae 

1.2 Amaryllidaceae 

1.3 Apocynaceae 

1.4 Araceae 

1.5 Araucariaceae 

1.6 Arecaceae 

1.7 Aristolochiaceae 

1.8 Asparagaceae 

1.9 Asteraceae 

1.10 Begoniaceae 

1.11 Bignoniaceae 

1.12 Bromeliaceae 

1.13 Boraginaceae 

1.14 Cactaceae 

1.15 Commelinaceae 

1.16 Crassulaceae 

1.17 Cycadaceae 

1.18 Dilleniaceae 

1.19 Ericaceae 

1.20 Euphorbiaceae 

1.21 Fabaceae 

1.22 Geraniaceae 

1.23 Gesneriaceae 

1.24 Haemodoraceae 

1.25 Iridaceae 

1.26 Lamiaceae 

1.27 Lauraceae 

1.28 Melianthaceae 

1.29 Myrtaceae 

1.30 Nelumbonaceae 

1.31 Nymphaeaceae 

1.32 Oleaceae 

1.34 Orchidaceae 

1.25 Orobanchaceae 

1.35 Plantaginaceae 

1.36 Plumbaginaceae 

1.37 Ranunculaceae 

1.38 Rosaceae 

1.39 Salicaceae 

1.40 Stangeriaceae 

1.41 Xanthorrhoeaceae 
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1.42 Zamiaceae 

2 Afdelingen 

2.1 Bollenbak 

2.2 Houtige gewassen 

2.3 Planten en mensen 

2.4 Succulenten 

2.5 Varens 

3 Teelttechniek 

3.1 Bemesten 

3.2 Stekken 

3.3   Ziekten en plagen 
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Bijlage 3.2. Gegevens per serre 2021 

Nr. Afdeling Ingestelde temperatuur 

 [°C] 

 

Alarm 

temp. [°C] 

Relatieve vochtigheid 

[%] 

  Dag   Nacht  Ingesteld 

1 Kweekserre 26-28 23 21 70% 

2 Kweekserre 20 - 23 15  13 60 % 

3 Bolgewassen, carnivoren 21 - 24 16  12 55 % 

4 Araceae 25 - 28 20  16 60 % 

5 Succulenten, Pelargonium 25 - 28 15 11 55 % 

  

6 Orchideeën - warm 28 - 30 24 22 80  % 

7 Orchideeën - gematigd 20 - 22 17 15 80 % 

8 Orchideeën - koud 14 - 16  12 11 47,5% 

9 Succulenten 15 - 18 15  11 - 

10 Tropische varens 25 - 28  20 16 75 % 

 

11 Bromeliaceae, Rhipsalis 25 - 28 20  16 65 % 

12 Begonia, Commelinaceae, 

Peperomia etc. 

25 - 28 

      

20  16 70 % 

 

13 Varens, Gesneriaceae, 

Acanthaceae, etc 

23 - 26 16  12 45 % 

14 Kalanchoe 20 - 23 15  13 55 % 
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15 Opkweek tropische planten 

Pelargonium, Aeonium 

25 - 28 20 16 50 % links 

25 % rechts 

16 Palmarium 17 - 20 12  8 - 

17 Tropische kas 25 - 28 20 16 80 % 

18 Subtropische kas – zomer 

winter 

20 – 23 

15 - 18 

16 

12 

12 

9 

70 % 

19 Victoriakas 23 - 27 20  16 75 % 

20 Peperomia 21     21 16 50,5 % 

21 Hoya, Asparagus 21     21 17 58,0 % 

22 Sansevieria, Haworthia, Gasteria 21     21 17 - 

23 Opkweek vaste planten en houtige 

planten 

15 - 20 12 5  
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 Bijlage 3.3. Toegepaste chemische gewasbescherming in 2021 

22/01/2021 Middel Hoeveelheid Plaats Reden 

22/01/2021 Bio-Pyretex 25 ml/5l S16 bladluis 

18/01/2021 Protex 10 l Fruitbomen Winterbehandeling 

12/02/2021 Movento 100 l S16 Bladluis, dopluis 

12/02/2021 Movento 200 l S10-12-13 Dopluis, wolluis 

26/02/2021 Movento 100 l S16 (herhaling) Bladluis, dopluis 

26/02/2021 Minerale olie + 
pyrethrum 

200 l S10-12-13 Dopluis, wolluis 

05/03/2021 Vertimec 50 l S18 Thrips 

12/03/2021 Minerale olie + 
pyrethrum 

200 l S6-7-8-11 Dopluis, schildluis 

02/04/2021 Vertimec 50 l S18 Thrips 

23/04/2021 Movento 10 l S14 – lokaal Wolluis, dopluis 

28/04/2021 Gazelle 5 l S5  Bladluis, wortelluis 

29/04/2021 Sunspray + pyrethrum 200 l S6-7-8-11 Dopluis, schildluis 

07/05/2021 Movento 10 l S14 Wolluis, dopluis 

27/05/2021 Gazelle 5 l S5-9 Wolluis 

16/07/2021 Gazelle 200 l S5-6-7-8-9 Wolluis, dopluis, witte 
vlieg 

01/10/2021 Vertimec 100 l S4-14-15-18 Thrips, spint 

15/10/2021 Vertimec 50 l S18 Thrips 

15/10/2021 Decis 100 l S3-4-14 Thrips, wolluis 

     

 

Bijlage 3.4. Ingezette biologische middelen 2021 

Tijdstip  Middel Hoeveelheid Serre Doel 

28/02/2021 Horiver 2  diverse 

31/03/2021 Rhyzobius adults 6 x 250 S19 schildluis 

07/06/2021 Larvanem 1 x 50 milj S23 taxuskever 

07/06/2021 Rhysobius adults 2 x 250 S19 schildluis 

20/09/2021 Entonem 5 x 50 milj S23, diverse taxuskever 
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Bijlage 3.5. Werk- en veiligheidskledij aangeschaft in 2021 

Middel Leverancier Prijs (euro) 

Tric ffp2 maskers € 305,28 

Imschoot Handschoenen € 52,00 

Imschoot 2 p Handschoenen Sol-Vex  € 5,00 

Macro Hawks B. schoen GRS36 € 79,99 

Heyerick schoenen Sixton Stelvio € 138,07 

Devolder-Coussens Handschoenen € 6,00 

Imschoot Handschoenen Oxxa X-Frost L € 7,39 

Imschoot 3 p. handschoenen Activ Grip Advance 9 € 19,5 

Imschoot 4 p. handschoenen Activ Grip Advance 10 € 19,5 

Imschoot handschoenen Eco Supreme € 11,35 

Imschoot Schoenen U-Power € 114,07 

Imschoot Broek Flex. Xlarge € 35,33 

   

Bijlage 3.6. Lopende werkaanvragen 2018-2021 

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 

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

Aanleg wired netwerk met 3 netwerkpunten 07-04-2020 uitgevoerd 

Inrichting kleedruimte vrijwilligers 23/09/2020 uitgevoerd 

Afwatering voorzien groenteserre 23/09/2020 uitgevoerd 

Ontmossen van serre 9 02/10/2020 uitgevoerd 

Plaatsen recyclagesysteem nevelwater 07/10/2020 in progress 

Voorzien bewakingscamera’s serres 22/11/2020 projectleider toegewezen 

Heraanleg gazons 25/11/2020 uitgevoerd 

Plaatsen van twee stopcontacten serre 9 02/12/2020 WA ingepland 

Vervangen lichtschakelaars publiekskassen 15/12/2020 projectleider toegewezen 

Voorzien van drinkwater tappunt in het palmarium 08/06/2021 voorlopig opgelost, wordt opgevolgd 

Controle kasdek en dichten van lekken publiekskassen 30/08/2021 projectleider toegewezen 

Overkapping ter hoogte van de loods 19/10/2021 in progress 
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Bijlage 3.7. Protocol warmtebehandeling zaden met fysiologische kiemrust 

Protocol warmtebehandeling van zaden en daaropvolgend 
steriel zaaien 
 
Dit protocol beschrijft een experiment dat 3 
warmtebehandelingen omvat (1 minuut, 5 minuten en 10 
minuten) en één controle behandeling (zonder verwarming).  
 
Benodigdheden: 
4 kleine schotels 
3 bekerglazen 
1 kookplaat 
1 kom 
1 zeef 
1 lepel 
Gedemineraliseerd water 
4 reageerbuizen 
Ethanol 
0.875% javeloplossing 
1 afvalbakje 
Gesteriliseerd water (dmv autoclaaf) 
1 pincet 
12 petrischalen met agar voedingsbodem 
Parafilm 
 
Procedure: 
Tel 4 keer 60 zaden uit op een schotel, één per 
experimentele behandeling 
Vul 3 bekerglazen, één voor elke warmtebehandeling, met 
gedemineraliseerd water en breng aan de kook.  
Voor de eerste behandeling, giet de zaden in het kokende 
water en wacht 1 minuut. 
Giet de inhoud van de beker uit over een zeef die in koud, 
gedemineraliseerd water ligt en wacht 5 minuten.  
Gebruik een lepel om de zaden van het koudwaterbad in 
een reageerbuis over te brengen.  
Herhaal bovenstaande instructies voor de overige 
behandelingen en verwarm de zaden respectievelijk 5 en 10 
minuten alvorens ze 5 minuten te laten afkoelen in het 
koudwaterbad.  
Voor de controlebehandeling: laat de zaden 5 minuten in 
koud water liggen alvorens ze in een reageerbuis te steken. 
 
Het volgende deel van de procedure neemt plaats in een 
laminaire flowkast. Zorg dat het werkblad, de materialen en 
de handen gesteriliseerd zijn met de ethanol oplossing.  
 
Vul de reageerbuizen met de javeloplossing tot de zaden 
volledig ondergedompeld zijn en wacht 5 minuten.  
Giet de javel uit in een bakje (hou de zaden tegen met een 
lepel) en vul de reageerbuizen met steriel water. Schud de 
zaden enkele keren en giet de reageerbuis opnieuw leeg. 
Herhaal het spoelen nog 2 maal.   
Verdeel de zaden per 20 over de petrischalen, zodat er 3 
petrischalen zijn per behandeling.  
Sluit de petrischalen met parafilm en bewaar ze in een 
incubator.  
 

Protocol for hot-water treatment of seeds and subsequent 
sterile sowing 
 
This protocol describes an experimental set-up of three heat 
treatments (1 minute, 5 minutes and 10 minutes) and one 
control (without heat).  
 
Materials: 
4 small receptacles 
3 glass beakers 
1 hot plate 
1 bowl 
1 sieve 
1 spoon 
Demineralised water 
4 test tubes 
Ethanol 
0,875% bleach solution 
1 container 
Sterilised water (autoclave treatment) 
Pair of tweezers 
12 agar plates 
Parafilm 
 
Procedure: 
Count out 60 seeds in a receptacle, this for each treatment + 
control, 4 in total.   
Bring demineralised water to the boil in as many glass 
containers as there are heat treatments, using a hot plate.  
For the first experimental treatment, drop the seeds in the 
boiling water and leave for 1 minute.  
Pour the contents of the glass container onto a sieve in a bowl 
filled with cold, demineralised water. Leave for 5 minutes.  
Transfer the seeds into a labelled test tube and close the lid. 
Repeat the above for each of the treatments, heating the 
seeds for respectively 5 and 10 minutes before cooling for 5 
minutes.  
For the control seeds: drop in cool water for 5 minutes before 
transferring into a test tube.  
 
The next part of the procedure takes place in a laminar flow 
cabinet. Make sure the work surface, tools and hands are 
sterilised using an alcohol solution. 
 
Fill the test tubes with a 0.875% bleach solution until the seeds 
are fully submerged and leave for 5 minutes.  
Drain all the tubes in a container (hold back the seeds with a 
spoon) and refill with sterile water. Shake to rinse the seeds 
and drain again. Repeat 3 times.  
Per treatment, divide the 60 seeds over 3 agar plates using a 
tweezer.  
Tape each agar plate closed and store in an incubator. 
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Bijlage 3.8. Activiteitenkalender 2021 

 
Datum Activiteit Plaats en tijd 

03/10/2021 Workshop botanisch tekenen – Vlinders in aquarel Forum 

10/03/2021& 16/03/2021 Workshop botanisch tekenen -Vlinders in aquarel Forum 

17/03/2021 Opnames Toerisme Vlaanderen Victoriakas 

03/04/2021 Paaszoektocht voor gezinnen Tuin + publieksserres, 10 u-12 u 

14/04/2021 Interview Lieven Thyrion, les ballets C de la B vzw Succulentenkas, voormiddag 

04/05/2021-09/05/2021 Florient Express, tentoonstelling Buitentuin, doorlopend 

04/05/2021-30/06/2021 Florient – zoektocht voor Kinderen Buitentuin, doorlopend 

21/05/2021 12 studenten + onderwijsdidacticus  
EDUMA Bio-engineering UGent 
 

Tuin + publieksserres 

06/06/2021 Rondleiding ‘Bomen Wereldwijd’ Tuin + serres 

7/06/2021 16 leerlingen Sint-Lucas, tekenklas collectieserres 

9/06/2021 16 leerlingen Sint-Lucas, tekenklas collectieserres 

17/06/2021 Jury masterstudent KASK palmarium 

20/06/2021 Ruilbeurs Drosera vzw palmarium 

02/07/2021 Video-opnames AI Op school publiekskassen 

02/07/2021 Summerschool Humanities (concert) palmarium 

02/07-2021-04/07/2021 Publiek Park tuin+palmarium+publieksserres 

06/07/2021 Cover shoot Knack magazine tuin 

17/07/2021 Ikebana workshop lokaal 1.2 

09/2021 Zinkae – fototentoonstelling palmarium 

03/09/2021 Interview prof. Ann Buysse (VTM-programma) tuin 

11/9/2021 16 leerlingen Sint-Lucas, tekenklas collectieserres 

24/09-27/09/2021 Socotra Symposium/ Dragon Tree Conference palmarium 
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05/09/2021 & 02/10/2021 Workshop botanisch tekenen: appel in aquarel forum 

30/09/2021 15 leerlingen School of Arts  publieksserres 

06/10/2021 25 leerlingen School of Arts publieksserres 

08/10/2021-10/10/2021 SONMAT – Koreaans festival palmarium 

13/10/2021 & 20-10-2021 Workshop botanisch tekenen: bladeren in grafiet forum 

20/10/2021-21/10/2021 Workshop wateronderzoek plantentuin + practicumzaal 1.1 

06/11/2021 Ikebana workshop Practicumzaal 1.2 

10/11/2021 Etentje ‘De warmste week’ Victoriakas 

26/11/2021 Practicum mycologie palmarium 

01/12/2021 Tekenklas St Lucas School of Arts (20 studenten) publieksserres 

01/12/2021 Tekenklas St Lucas School of Arts (2x10 studenten) publieksserres 

   

11/12/2021 Workshop Ikebana practicumzaal 1.2 
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Bijlage 3.9. Aanbod rondleidingen en workshops 2022 

Doelgroep Thema Vorm 

Basisonderwijs (1ste- 2de- 
3de graad) 

De wereld rond in 80 minuten (+ proeverij) Interactieve rondleiding 

Basisonderwijs (2de- 3de 
graad) 

Kampioenen Interactieve rondleiding 

Basisonderwijs (3de 
graad) 

Plantencluedo Workshop 

Secundair onderwijs (1ste 
graad) 

De wereld rond in 80 minuten (+ proeverij) Interactieve rondleiding 

Secundair onderwijs (1ste 
-2de graad) 

Maak je eigen microscoop Workshop 

Secundair onderwijs (2de 

-3de graad) 
Van toendra tot tropisch regenwoud Rondleiding 

Secundair onderwijs (2de 
-3de  graad) 

Biologische strijders Workshop 

Secundair onderwijs (2de 

-3de graad) 
Systematiek en moleculair onderzoek Rondleiding 

Secundair onderwijs (3de 
graad ) 

Flora in de kunst Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad)  

Planten als medicijn.  Rondleiding 

Secundair onderwijs (3ste 
graad) 

Kruip in de huid van een wetenschapper. Over huidmondjes. Workshop 

Volwassenen Door de tuin geleid Rondleiding 

Volwassenen Fascinerende planten Rondleiding 

Volwassenen Planten als medicijn: een wetenschappelijke benadering Rondleiding 

Volwassenen Specerijen Rondleiding 

Volwassenen Flora in de kunst Rondleiding 
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Bijlage 3.10. Taakomschrijving personeel  

Functie Naam Taakomschrijving 2021 Taakomschrijving 2022 

Hortulana (statutair) Chantal 
Dugardin 

(100 %) 
algemene leiding Plantentuin 

(100 %) 
idem 2020 

Wetenschappelijke 
aspecten, verbonden 
aan WE11 

Paul 
Goetghebeur 

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

Deskundige 
identificatie 
(75% gefinancierd 
door mecenas, 25% 
door UGent) 

Jan De Langhe  (100 %) 
identificatie, controle en 
inventarisatie van dendrologische 
collecties (UGent en andere) 
contact Belgische Dendrologie 
 
 

(100 %) 
idem 2021 
 

Laborant 
(gefinancierd door de 
Fondation Franklinia) 

Emily Veltjen (100%- tot 30/6/2021) 
wetenschappelijke ondersteuning/ 
labowerk (DNA-extractie, PCR, 
sequenering, microsatellieten, 
alignering) 

(100%)  
NN 

Wetenschappelijk 
medewerker DiSSCo 

Tim Claerhout (100 % vanaf 1/10/2021) 
uitvoering DiSSCo project 

(100%) 
Idem 2021 

Gegradueerde  tuinier 
(statutair) 

Ritchy De Kraey (80 %) 
S 3 (bolgewassen en carnivoren) 
S 4 (collectie Begonia, 
Amorphophallus) 
waterpartijen 
systematische collectie eudicotylen  
compostering 

(80 %)  
idem 2021 

Gegradueerde  tuinier 
(statutair) 

Herbert Evrard (100 %) 
S22 (collectie Haworthia en 
Sansevieria) 
S15 
S17-18-19 (publiekstoegankelijke 
kassen) 
 

(100 %) 
idem 2021 
 

Gegradueerde tuinier 
(statutair) 

Ann Herman (50 %) 
S 5 (collectie Pelargonium) 
S 14 (collectie Kalanchoe) 
S 15 (collectie Macaronesia) 
S 20 (collectie Peperomia) 
S 21 (collectie Peperomia, Hoya) 
zaadinzameling en verwerking 
etnobotanische tuin 

(50 %) 
idem 2021 
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Bijlage 3.10. Taakomschrijving personeel (vervolg) 

 
Functie Naam Taakomschrijving 2021 Taakomschrijving 2022 

Gegradueerde 
tuinier (statutair) 

Jel 
D’Hollander 

(100¨% - loopbaanonderbreking) 
S 10 (collectie varens) 
S 12 (varens, Araceae, Peperomia) 
S 13 (varens, Gesneriaceae, 
Acanthaceae) 
Rotstuin 
snoei houtige gewassen 

(100 %) loopbaanonderbreking 
tot 1/4/2022 

Tuinier (statutair) Olivier Dubois (100 %) 
materiaalmeester 
S16 (orangerie, plantenuitleendienst) 
carnivorenmoeras 
beheer arboretum, 
Rhododendronborder 
kleine vijver  
collectie basale bloemplanten 

(100 %) 
idem 2021 

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 2021 

Tuinier 
(contractueel- ter 
vervanging van Jel 
D’Hollander) 

Gilles Van 
Strydonck 

(100 %) 
S 10 (collectie varens) 
S 12 (varens, Araceae, Begonia, 
Peperomia) 
S 13 (varens, Asparagus, Gesneriaceae, 
Acanthaceae) 
Rotstuin 

(100 %), ter vervanging van Jel 
D’Hollander (tot 1/4/2022) 
idem 2021 

Gegradueerde 
laborant 

Guy Van der 
kinderen 

(60%) 
S1 - 2 (opkeek warme kasplanten en 
bijzondere planten) 
ondersteuning teelttechnieken 

(80%) 
idem 2021 

Tuinier – ter 
beschikking gesteld 
door de provincie 
Oost-Vlaanderen 

Marc Libert (50 %) 
opkweek vaste planten en houtige 
gewassen 
schaduwborder serres 
systematiek monocotylen  

(50 %) 
idem 2021 
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Bijlage 3.11. 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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Bijlage 3.12. Link tussen SDGs en Plantenconservatie 

 
SDG Duurzaamheidsdoelstelling Planten conservatie actie 

   

1 Een eind maken aan armoede. Studies en demonstratieprojecten opzetten die de bijdrage van 
wilde planten aan menselijke activiteiten tonen. 

  Vaststellen van de conservatiestatus van socio-economisch 
belangrijke wilde planten. 

  Lokale kennis en gebruiken met betrekking tot plantaardige 
bronnen behouden of versterken om duurzaam gebruik, 
voedselzekerheid en gezondheid te ondersteunen. 

2 Duurzame landbouw promoten en 
voedselveiligheid verzekeren. 

Vervolledigen van een overzicht van de status van ex situ 
planten collecties en de verspreiding van zaadbanken over de 
wereld. 

  Onderzoek naar de conservatie van de genetische diversiteit van 
soorten, daarbij plantenbescherming, landbouw en bosbouw 
verenigen. 

  75 % van de bedreigde plantensoorten opnemen in 
toegankelijke ex situ collecties, bij voorkeur in het land van 
herkomst, en 20 % opgenomen in beschermings- en 
herintroductieprogramma’s. 

  Bewaren van 70 % van de genetische diversiteit van 
landbouwgewassen en andere economisch belangrijke 
plantensoorten en behoud van de erbij horende lokale kennis. 

3 Welzijn en gezondheid voor iedereen. Duurzaam gebruik van medicinale planten. 

4 Gelijke scholingskansen en levenslang leren 
voor iedereen. 

De rol van planten opnemen in educatieprogramma’s. 

5 Creëren van gendergelijkheid en (empower) 
vrouwen en meisjes. 

Aandacht hebben voor de rol van vrouwen en meisjes bij 
conservatie-activiteiten in lokale gemeenschappen.  

6 Beschikbaarheid en duurzaam gebruik van 
water garanderen.  

Kennis delen rond diversiteit van bomen en de bos/water 
interacties. 

7 Toegang tot duurzame en betrouwbare 
elektriciteit verzekeren 

Evalueren en promoten van het gebruik van olie-producerende 
en biomassa producerende lokale plantensoorten. 

  Duurzaam gebruik van brandhout bevorderen door training rond 
selectie en gebruik van alternatieve soorten. 

8 Duurzame economische groei en werk voor 
iedereen. 

Duurzaam oogsten van wilde planten. 

9 Verhogen van de duurzame technologische 
en industriële mogelijkheden van alle 
landen via innovatief onderzoek. 

Stimuleren van plantenonderzoek voor innovatie en 
technologische ontwikkeling, zoals biomimicry en 
biotechnologie (genen afkomstig van CWR’s). 

10 Verminderen van de ongelijkheid tussen en 
in landen. 

Netwerken voor activiteiten rond bewaring van planten 
opzetten of versterken op nationaal, regionaal en internationaal 
niveau. 

11 Creatie van veilige steden en bescherming 
van cultureel en natuurlijk erfgoed 

Identificeren van gebieden belangrijk voor natuurbescherming 
en opmaken en implementeren van beheersplannen. 

  De ontwikkeling van botanische tuinen in stedelijk gebied 
promoten en stedelijk groen aanleggen. 

12 Verzekeren van de  duurzame productie en 
consumptie. 

Duurzaam gebruiken van wilde planten en plantaardige 
producten. 

13 Bestrijding van de  klimaatverandering Verzekeren van genetisch diverse ex situ collecties als bron voor 
economisch gebruik en ecologische restoratie. 

  Herstellen van bossen voor koolstofopslag. 

14 Bescherming en duurzaam gebruik van 
zeeën en oceanen. 

Beschermen en herstellen van mangroves en kustgebieden. 

15 Beschermen, herstellen en promoten van 
duurzaam gebruik van terrestrische 
ecosystemen. 

Evalueren van de conservatiestatus van alle gekende planten. 

  Restoreren en/of beschermen van minstens 15% van alle 
gekende vegetatietypes of elke ecologische regio. 

  75 % van de bedreigde plantensoorten in toegankelijke ex situ 
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collecties, bij voorkeur in het land van herkomst, en 20 % 
opgenomen in beschermings- en herintroductieprogramma’s. 

  75% van de belangrijkste regio’s voor plantendiversiteit 
beschermd met effectief beheer voor conservatie en bewaring 
van genetische diversiteit. 

  75% van de bedreigde plantensoorten beschermd in situ. 

  Geen wilde soorten bedreigd door internationale handel. 

  Alle wild geoogste plantenproducten afgeleid van duurzame 
bronnen. 

  Effectieve beheersplannen om nieuwe biologische invasies te 
voorkomen en plantendiversiteit te herstellen. 

16 Gerechtigheid voor iedereen - 

17 Versterk de implementatie van Global 
Partnership for Sustainable Development 

Verhogen van de internationale samenwerking en toegang tot 
kennis.  
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Bijlage 3.13. Overzicht publicaties en presentaties op basis van de levende 
collecties (2021) 
 

A1 Publicaties 2021 of geaccepteerd voor publicatie 

LARRIDON I, GALÁN DÍAZ J, BAUTERS K, ESCUDERO M (2021) What drives diversification in a pantropical plant 

lineage with extraordinary capacity for long-distance dispersal and colonisation? Journal of Biogeography 

48(1): 64-77. 

LARRIDON I, ZUNTINI AR, BARRETT RL, WILSON KL, BRUHL JJ, GOETGHEBEUR P, BAKER WJ, BREWER GE, EPITAWALAGE 

N, FAIRLIE I, FOREST F, KIKUCHI I, POKORNY L, SEMMOURI I, SPALINK D, SIMPSON DA, MUASYA AM, ROALSON EH 

(2021) Resolving the generic limits in Cyperaceae tribe Abildgaardieae using targeted sequencing. 

Botanical Journal of the Linnean Society 196: 163-187. 

LARRIDON I, SPALINK D, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTIN-BRAVO S, MUASYA AM, ESCUDERO M (2021) 

The evolutionary history of sedges in Madagascar. urnal of Biogeography 48: 917-932. 

STARR JR, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, ZUNTINI AR, LÉVEILLÉ-BOURRET E, SEMMOURI I, MUASYA AM, BAKER WJ, BREWER GE, 

EPITAWALAGE N, FAIRLIE I, FOREST F, SABINO KIKUCHI IAB, POKORNY L, LARRIDON I (2021) Targeted sequencing 

supports morphology and embryo features in resolving the classification of Cyperaceae tribe Fuireneae 

s.l. Journal of Systematics and Evolution 59(4): 809-832. 

MUASYA M, LARRIDON I (2021) Delimiting the genera of the Ficinia Clade (Cypereae, Cyperaceae) based on 

molecular phylogenetic data. PeerJ 9:e10737. 

LARRIDON I, ZUNTINI A, LÉVEILLÉ-BOURRET É, BARRETT RL, STARR JR, MUASYA M, VILLAVERDE T, BAUTERS K, BREWER G, 

BRUHL JJ, COSTA SM, ELLIOTT TL, EPITAWALAGE N, ESCUDERO M, FAIRLIE I, GOETGHEBEUR P, HIPP AL, JIMÉNEZ-MEJÍAS 

P, SABINO KIKUCHI IAB, LUCEÑO M, MÁRQUEZ-CORRO JI, MARTÍN-BRAVO S, MAURIN O, POKORNY L, ROALSON EH, 

SEMMOURI I, SIMPSON DA, THOMAS WW, WILSON KL, XANTHOS M, FOREST F, BAKER WJ (2021) A new 

classification of Cyperaceae (Poales) supported by phylogenomic data. Journal of Systematics and 

Evolution 59(4): 852-895. 

DE OLIVEIRA RIBEIRO AR, PEREIRA-SILVA L, SILVA VIEIRA JP, LARRIDON I, SANTOS RIBEIRO V, FELITTO G, SOUZA SIQUEIRA 

G, ALVES-ARAÚJO A, ALVES M (2021) Cyperus prophyllatus: An endangered aquatic new species of Cyperus L. 

(Cyperaceae) with a exceptional spikelet disarticulation pattern among about 950 species, including 

molecular phylogenetic, anatomical and (micro)morphological data. PLoS ONE 16(6): e0249737. 

VAN KLEINWEE I, LARRIDON I, BAUTERS K, ASSELMAN P, GOETGHEBEUR P, LELIAERT F, VELTJEN E (2021) Plastid 

phylogenomics of the Sansevieria Clade (Dracaena, Asparagaceae): relevance for its evolution and 

species identification. bioRxiv pre-print: HTTPS://DOI.ORG/10.1101/2021.01.05.421016. Submitted for 

review to Molecular Phylogenetics and Evolution. 

GRIFFITHS M, RALIMANANA H, RAKOTONASOLO F, LARRIDON I (IN REVIEW) A taxonomic revision of Cyperus section 

Incurvi from Africa and Madagascar. Kew Bulletin. 

VALDERRAMA-MARTÍN J, ORTIGOSA F, AVILLA C, CÁNOVAS FM, HIREL B, CANTÓN FR, CAÑAS RA (2021) New 

insights into the evolution of glutamine sythetase isoenzymes in plants. bioRxiv, 

https://doi.org/10.1101/2021.11.08.467771 

 

MADĔRA, P., ATTORRE, F., HABROVÁ, H. & VAN DAMME, K. (2021) Dragon Trees, Tertiary Relicts in 

Current Reality. Forests 2021, 12, 756. 

WAGNER, H.P. & VAN DAMME, K. (2021) A new thermosbaenacean of the genus Tethysbaena (Peracarida, 
Thermosbaenacea, Monodellidae) from Socotra Island, Yemen. Crustaceana 94: 487-506. 

XU, L., WANG, L., WANG, X., VAN DAMME, K., NING, J., LI, Y., HUANG, D., LIU, S., LI, H. & DU, F. (2021) Spatial 
and temporal variabilities of coastal nekton community structure and phylogenetic diversity in Daya 
and Dapeng Bay, southern China. Ecological Indicators 131, 108226. 

XU, L., WANG, X., VAN DAMME, K., HUANG, D., LI, Y., WANG, L., NING, J. & DU, F. (2021) Assessment of fish 
diversity in the south china sea using dna taxonomy. fisheries research 233 (2021), 105771. 

VAN DAMME K, CORNETTI L, FIELDS PD, EBERT D (2021) Whole-Genome Phylogenetic Reconstruction as a 

https://doi.org/10.1101/2021.01.05.421016
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Powerful Tool to Reveal Homoplasy and Ancient Rapid Radiation in Waterflea Evolution. Systematic 
Biology, syab094, 23 November 2021, https://doi.org/10.1093/sysbio/syab094 

ALDABA NÚÑEZ, F.A., VELTJEN, E., MARTÍNEZ SALAS, E.M. & SAMAIN, M.S. (2021). Disentangling species 
delineation and guiding conservation of endangered Magnolias in Veracruz, Mexico. Plants 10: 673. 

CHÁVEZ-CORTAZAR, A., OYAMA, K., OCHOA-ZAVALA, M., MATA-ROSAS, M., VELTJEN, E., SAMAIN, M.S. & QUESADA, 
M. (2021). Conservation genetics of relict tropical species of Magnolia (section Macrophylla). 
Conservation Genetics 22(2): 259-273. 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., TESTÉ, E., VELTJEN, E., PALMAROLA BEJERANO, A., QUINTANA DELGADO, J., VALDÉS DE 

LA CRUZ, M., ASSELMAN, P., LARRIDON, I., SAMAIN M.S. & GONZÁLEZ TORRES L.R. (2021). Effect of the 
landscape on functional and spatial connectivity in Magnolia cubensis (Magnoliaceae) in two mountain 
massifs of Cuba. Conservation Genetics 22: 1051-1068. 

VELTJEN, E., TESTÉ, E., PALMAROLA BEJERANO, A., ASSELMAN, P., HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., GONZÁLEZ TORRES, L. 
R., CHATROU, L.W., GOETGHEBEUR, P., LARRIDON, I. & SAMAIN M.S. (2021). The evolutionary history of the 
Caribbean Magnolias (Magnoliaceae): testing species delimitations and biogeographical hypotheses 
using molecular data. Molecular Phylogenetics and Evolution: in press. 

 

B1 publicaties 

BRENDONK, L., DE NECKER, L., DUBE, T., DALU, T., VAN DAMME, K., PINCEEL, T. & NHIWATIWA, T (2021) 
Zooplankton. In: Dalu, T. & Wasserman, R.J. (Eds), Fundamentals of Tropical Freshwater Wetlands : 
From Ecology to Conservation Management. Elsevier, DOI: 10.1016/B978-0-12-822362-8.00004-9. 

 

Special issues (guest editor) 

MDPI Journal Forests (IF 2,634) - Madera, Van Damme & Attorre - "New Knowledge in Dragon Tree 
Research" https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/dragon_tree 

MDPI Journal Water (IF 3,103) - Van Damme & Kotov - "Species Richness and Diversity of Aquatic 
Ecosystems" https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/species_richness 

Rendiconti Lincei (IF 1,527) - Attorre & Van Damme - "Socotra biodiversity research and nature 
conservation" 
https://link.springer.com/journal/12210/topicalCollection/AC_c2f2e3d20e0d7e8f8514ebefb5ecdca4 

 

Vannerum K, Van den Brempt P, Lambrecht T, Brosens D (2021). Florient - a database dealing with 
historic wild plant occurrences. Version 1.4. Ghent University. Occurrence dataset 
https://doi.org/10.15468/2zv874 accessed via GBIF.org on 2021-12-15 

 

VOORDRACHTEN EN LEZINGEN 2021 

VAN DAMME K (26-5-2021) Climate change resilience of culture-nature linkages and livelyhoods in the 
Socotra Archipelago. In UNESCO/EU International Conference – restoring livelyhoods through 
culture in Yemen (26/27-05-2021).  

VAN DAMME K (26-10-2021) Supporting the SDGs in practice: Enhancing climate change resilience of 
biodiversity and local communities through improving culture-nature linkages in the Socotra 
Archipelago ecosystems (Yemen). In G-STIC Conference, Dubai (24-27/10/2021). 

 

ORGANISATIE & DEELNAME CONGRESSEN EN SYMPOSIA 

Life Vidalia. Technical Workshop. The conservation of endemic flora. 1/06/2021. Chantal Dugardin, 
deelname online workshop. 

The ArbNet 10th Anniversary Virtual Conference: Partnering To Plant and Protect Trees. 
14/09/2021-16/09/2021. Chantal Dugardin, deelname online conference. 

SOCOTRA SYMPOSIUM AND DRAGON TREE CONFERENCE. GENT, 24/09/2021-28/09/2021.  

ILUCIDARE PLAYGROUND. Panel discussion, Heritage-led international relations: local voices taking the 
stage. Brussel, 03/12/2021. Dr. Kay Van Damme, deelname panel. 

https://doi.org/10.1093/sysbio/syab094
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/dragon_tree
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/species_richness
https://link.springer.com/journal/12210/topicalCollection/AC_c2f2e3d20e0d7e8f8514ebefb5ecdca4
https://doi.org/10.15468/2zv874


Plantentuin Jaarverslag 2021 & Beleidsplan 2022 

  58 

BACHELOR EN MASTERSCRIPTIES IN 2021 

DEBUSSCHERE M. (2021) Schone slaapsters: het onderzoeken van de kiemrust van twee eenjarige 
soorten uit de boterbloemenfamilie: akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en muizenstaart. 
Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van de graad Bachelor of Science in de Biologie. 

DEDUYTSCHAEVER M. (2021) Een greep uit de bollen en knollen van deze wereld. Bachelorproef 
voorgelegd tot het behalen van het diploma van bachelor in agro- en biotechnologie, 
afstudeerrichting groenmanagement. 

CLAERHOUT, T. (2021). An integrative study of species distribution modelling and conservation 
genetics: Magnolia in Hispaniola [Unpublished master’s thesis]. Ghent University. 
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Bijlage 3.14. Besteding financiële middelen 2019-2020 (tot 10/12/2021) 

 
Budget  – Alca0209-02 Bedrag in euro 

Uitgaven 2020 2021 

   

Reiskosten en vorming   

Reiskosten en vorming 25,04 127,07 

   

Kantoorbehoeften   

Kantoorbehoeften 375,85 844,64 

Hardware & software 1859,77  

Kantoormeubilair -  

   

Gewasbescherming   

Gewasbeschermingsmiddelen 1307,04 593,41 

Biologische bestrijding 1012,58 1316,16 

   

Planten 277,74 648,98 

   

Teelttechnische benodigdheden   

Meststoffen 361,87 1361,64 

Potten  78,53 

Substraten 2536,74 1074,39 

   

Technische benodigdheden   

Aankoop toestellen en labomateriaal 4802,03 9827,39 

Klein gereedschap 676,31 1075,14 

Verbruiksproducten 925,62 1377,87 

Tuininrichting - - 

   

Toestellen (rollend materieel)   

Herstel toestellen 4080,57 811,83 

Huur toestellen 2008,45 1268,12 

Brandstof 278,48 439,27 

Verzekering 110,81 178,98 

   

Boeken/tijdschriften en lidgelden 665,5 813,28 

   

Afvalverwerking   

Afvalophaling - - 

   

Veiligheids- en werkkledij   

Werkkledij en beschermingsmiddelen 2786,67 993,43 

  

Was/schoonmaak 514,06 509,76 

   

Didactisch en sensibiliserend materiaal   

Tentoonstellingen 1001,01 - 
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Educatief materiaal  - 30,19 

   

Inkomsten (voor aftrek overhead)   

Giften - - 

Mecenaat    

Fonds Gabrielle De Waele 1 000,00 1 000,00 

Stichting Arboretum Wespelaar 59.273,72 61 555,68 

   

Projecten   

Flore de Gand  84 837,40 44 000,00 

DiSSCo 82 500,00 80 000,00 

 


