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P L A N T E N T U I N  M E I S E : 

                                            3 oktober 
Weer of geen weer. Wat een gezegde! Het is altijd weer. Zelfs weer 

om geen hond door te jagen. De renners in Parijs-Roubaix ploeterden 

er door en in Meise waren wij lotgenoten, hetzij met partner, hetzij 

alleen van de partij om er een fijne namiddag te beleven. 

 

Nadat de inkomformaliteiten geregeld waren, namen de gidsen ons 

op sleeptouw. De paraplu’s deden hun dienst. Door de dreef, 

omzoomd met statige bomen, wandelden we richting kasteel van 

Bouchout. Een kasteel met toren uit de 12de eeuw. Rond dit 

historisch gebouw - waar destijds keizerin Charlotte, zus van koning 

Leopold II  woonde - ontstond een 92 ha groot park/domein/tuin. 

Reeds in 1796, dus ouder dan het Koninkrijk België, werden de eerste 

aanplantingen gedaan. Sinds januari 2014 werd de plantentuin 

officieel “Agentschap Plantentuin Meise” en beheerd door de 

Vlaamse Gemeenschap.  
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Alvorens we het Plantenpaleis binnen stapten, kregen we nog mee 

dat we ons in één van de grootste en mooiste voor publiek 

toegankelijke “kassencomplexen” van Europa bevonden. Er worden 

hier unieke collecties, zoals bv. het grootste rozenherbarium ter 

wereld, bewaard. Een botanische bibliotheek met meer dan 200 000 

werken en publicaties vanaf de 15de eeuw, is ook haast een unicum. 

En wat dan gezegd van de internationaal erkende zadenbank. Planten 

bewaren voor de toekomst : meer dan 18 000, 

 

waaronder verschillende bedreigde soorten. Daartoe behoren o.a. de 

in ’t wild groeiende orchideeën en cactussen. Plantensoorten uit de 

woestijn, de savanne, het tropisch regenwoud. Een werkelijk bijna 

enige verzameling van verschillende levende planten. Enkele speciale 

soorten geven we wat extra aandacht.  

REUZENARONSKELK : De meest beruchte. De grootste onvertakte tot 

soms 3m hoge bloem. Bloeit maar een paar dagen en verspreidt een 
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geur van rottend vlees. Lokt alzo bestuivende zweetbijen. In ’t wild 

alleen te vinden in de regenwouden van Sumatra. 

REUZENWATERLELIE : Komt voor in de tropische draslanden. Grote  

drijvende bladeren met opstaande randen. Een diameter tot 2m met 

een enorm drijfvermogen en kan tot 40kg dragen. Heel wat 

pasgeborenen kregen hier hun eerste “fotoshoot”. 

 

PALMVARENS : Meer dan 300 miljoen jaar op aarde aanwezig. Heeft 

grote veervormige bladeren en draagt kegels. 

MIERENPLANTEN : Deze kunnen een hele mierenkolonie huisvesten. 

De mieren beschermen hun woongelegenheid en de plant haalt haar 

voedingsstoffen uit het afval en de uitwerpselen van haar bewoners. 

Een win-win-oplossing.EPIFYTEN : Deze groeien op andere planten, 

voornamelijk op bomen, zonder schade aan te richten.  
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Naast vele andere soorten kregen ook de BANANEN, niet houtig maar 

wel met afmetingen van een boom, de CACAO-  en KOFFIE-PLANTEN 

onze aandacht.  

 

 

Nog een uitsmijtertje : De Mexicaanse bolcactus is herkenbaar aan de  

ronde vorm en helpt zo de verdamping tegen te gaan. Ook best 

gekend als “SCHOONMOEDERSSTOEL”. Waarom? Dit zou een 

quizvraag kunnen zijn voor “Blokken” of “De slimste mens”. 

 

De tijd stond niet stil. De aangereikte onderwerpen waren zo 

interessant. Het moment om afscheid te nemen van zeer gedreven 

gidsen.  
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En dan rustig, met korte haltes om op adem te komen, op weg naar 

de Oranjerie.  

 

 

 

 

Aan netjes gedekte tafels wachtte ons een heuse verwennerij : 

broodjes - ene met kaas en ene met hesp -  en heerlijke taart. Koffie, 

thee en water à volonté. “Bewegen” staat als belangrijk genoteerd in 

de doelstellingen van onze vzw, evenals “sociaal contact”. 
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Het ongedwongen nakeuvelen over zovele verschillende 

onderwerpen met lotgenoten en hun partner : MEER DAN  

VERRIJKEND! Zij, die er voor de eerste keer bij waren, voelden zich 

meteen thuis en spontaan  opgenomen in de groep. Dat alles zo 

ongeremd kon verlopen zorgde er voor dat we haast de tijd vergaten. 

Oud-werknemer Willy wees ons op het sluitingsuur : 18.00u. Hij 

leidde ons via de achteruitgang naar onze auto’s. Na een wandeling 

met  wat “gedwongen stops” bereikten we de parkeerplaatsen.  
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De meest voorkomende afscheidsquotes : “Toffe namiddag gehad” , 

“Wel thuis” en “Tot een volgende afspraak”.         Verslaggever  Vic

 

 




