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PERSBERICHT

Bossen in de kijker in de Nationale Plantentuin
De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het internationaal jaar van het
bos. Hiermee wil men ondermeer de aandacht vestigen op het verdwijnen van
350 km² bos, elke dag. Op jaarbasis komt dat overeen met de oppervlakte van
heel België!
Ook de Nationale Plantentuin is erg met bossen begaan. Als expertisecentrum
worden al 200 jaar gegevens verzameld over de Belgische maar ook de
Afrikaanse bosecosystemen. Er worden inspanningen geleverd om waardevolle
bossen te beschermen en via onze collecties en zadenbank wordt de toekomst
van belangrijke plantensoorten veilig gesteld.
De Plantentuin wil ook informeren over bossen, want onbekend maakt onbemind. Daarom zetten we
met twee nieuwigheden de bossen in de kijker: 1) een parcours doorheen de Plantentuin met als
thema ‘Wereldwouden’ en 2) de opening van een gloednieuwe serre die de plantengroei van
moesson- en ijle savannebossen laat zien.
Wereldwoudenparcours
Het wereldwoudenparcours neemt je mee op een reis doorheen de
belangrijkste bosgebieden van onze planeet. Je verneemt er alles
over de gematigde bossen uit onze streken, uit Noord-Amerika en
Azie, maar ook over bamboebossen, de taiga, het tropisch
regenwoud, mangrovebossen, noem maar op… In de
buitencollecties en de serres van de Plantentuin groeien immers
planten van overal. Het parcours met infopanelen en hier en daar
een spelletje kan je op eigen tempo afleggen. Ideaal dus voor de
hele familie.
Moesson- en Savannekas
Onze gloednieuwe Moesson- en Savannekas staat
helemaal in het teken van de tropische gebieden, die
een afwisseling kennen tussen een droog en een
regenseizoen. De planten vertonen schitterende
aanpassingen om te overleven in deze
omstandigheden: een Afrikaanse baobab met een
stam vol water, een Zuid-Amerikaanse acacia die niet
zonder mieren kan of vrouwentongen met taaie
bladeren en sappige wortels om er maar enkele te
noemen. In deze serre moet je geen dicht woud
verwachten maar wel het typisch ijl bos met
grasachtige onderbegroeiing en zelfs een
termietenheuvel. Ook de planten die ons postzegellijm
leveren, mirre en kapok kan je hier vinden, maar nog
veel meer want de collectie telt meer dan 300 soorten. Weinig Plantentuinen in de wereld hebben een
Moesson- en Savannekas, misschien omdat het niet zo eenvoudig is de seizoenswisseling na te
bootsen. In Meise gingen onze tuiniers alvast de uitdaging aan, we willen immers alle ecosystemen
van de wereld tonen en daar mogen de moessonbossen en uitgestrekte Afrikaanse savannes niet in
ontbreken.
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Een jaar gewijd aan de bossen
Het publiek is welkom voor beide nieuwe realisaties vanaf zaterdag 21 mei.
Het wereldwoudenparcours loopt tot 30 november 2011; de Moesson- en Savannekas is een
permanente opstelling.
Tot 6 november 2011 loopt in het kader van het ‘Internationaal Jaar van het Bos’ ook nog de
fototentoonstelling ‘Kriebelbeestjes van het Bos’ van de Nederlandse natuurfotografe Barbara Cook.
Nationale Plantentuin van België. Domein van Bouchout - Nieuwelaan, 38 - 1860 Meise (op 3 km van
het Atomium). Alle dagen open vanaf 9h30.
Toegang: €5; 60+, personen met beperkingen en groepen: €4; – 12 jaar, studenten en begeleiders
van personen met beperkingen: gratis.
Het ticket geeft toegang aan alle collecties van de Plantentuin waaronder de serres (deels in
renovatie).
Tijdens de Tuinbeurs Passiflora 27-29 mei 2011 gelden andere tarieven.

Uitnodiging voor de pers – donderdag 19 mei 2011
De Nationale Plantentuin zal de nieuwe serre en het Wereldwoudenparours inhuldigen naar
aanleiding van de Internationale dag van de Biodiversiteit (= 22 mei). Journalisten zijn van harte
welkom op donderdag 19 mei tussen 11 en 15 uur om al te komen kennismaken met deze nieuwe
realisaties.
Gelieve ons van uw komst te verwittigen, wij zorgen voor een drankje en een broodje.

Foto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar via
https://picasaweb.google.com/npb.jbnb/Monsoon_savanna#
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