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Persbericht 
  

Zinderende Zomer in Plantentuin Meise 

Zomerprogramma  

 

Meise, 28 juni 2019 ⎽⎽ Plantentuin Meise is klaar voor de zomer. Het programma zit 

boordevol activiteiten, voor jong en oud. Twee tentoonstellingen, bosbaden, het Verwonder-

Je-Voeten-Pad, een nocturne, WonderWeekend, … zorgen voor tal van zomerse activiteiten 

om met het hele gezin, met vrienden of in je eentje te doen. 

  

In de expo ‘Kiezelwieren, kunst in een doosje van natuur’ openen kunstenaars en 

wetenschappers de wondere wereld van kiezelwieren. 

  

Kiezelwieren zijn microscopisch kleine, eencellige 

wiertjes. Ze beschermen hun fragiele celinhoud door 

twee kiezelschaaltjes van silica die als een 

kaasdoosje mooi in elkaar passen. 

Elke soort heeft zijn eigen unieke schaaltjes die de 

identificatie vergemakkelijken. De tekening op die 

schaaltjes, bestaande uit een prachtige combinatie 

van lijntjes en puntjes, geeft kiezelwieren de allure 

van echte, minuscuul kleine, kunstwerken. De tentoonstelling neemt deze schaaltjes als 

uitgangspunt. 

Prof. Dr. Bart Van de Vijver, als onderzoeker verbonden aan Plantentuin Meise en Universiteit 

Antwerpen, is de curator van deze tentoonstelling. Hij bracht 4 kunstenaars en 2 fotografen 

samen rond het idee om kiezelwieren als kunstobject te gebruiken. Zelf leverde hij enkele 

schitterende foto’s van kiezelwierschaaltjes, gemaakt met behulp van een 

rasterelektronenmicroscoop. 
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De openluchtexpo ’Nachtvlinders in de spotlights’ met prachtige detailfoto’s onthult de 

onbekende schoonheid van deze insecten. 

  

Bosbaden is "back to basics". In de prachtige natuur van de Plantentuin kan men zich laten 

meevoeren door de zintuigen. Betoverd door de eenvoud en het moment ervaart men de 

helende werking van de natuur. Ook voor kinderen organiseert de Plantentuin bosbaden. Dan 

wordt het een speels feest voor alle zintuigen.  

  

Het Verwonder-Je-Voeten-Pad staat garant voor ruim 1 kilometer wandelpret. Het is 

aangelegd met natuurlijke materialen. Trek je 

stoute schoenen uit en laat je helemaal gaan.  

  

Op 15, 16 en 17 augustus gaat Wonderweekend 

opnieuw door in de Plantentuin. De WonderPassen 

(WonderWeekend mét overnachting) zijn 

uitverkocht. Geen nood, het is ook mogelijk om nu 

ook een DagPas te kopen: een ticket voor een 

wonderlijke dag op WonderWeekend, zonder 

overnachting. Er zijn er voor kinderen én 

volwassenen. 

Let op !!! Plantentuin Meise is op 15, 16 en 17 

augustus enkel met een Dagpas van 

Wonderweekend te bezoeken! De normale 

Plantentuintarieven gelden niet. 

  

Op zaterdag 24 augustus blijft de Plantentuin doorlopend open tot middernacht voor een 

romantische nocturne ‘De Gevleugelde Nacht’ vol gevleugelde wezens: nachtvlinders, 

vleermuizen, maar ook nachtbloeiende planten… en picknicken onder de sterrenhemel! 

Vanaf 14 u ‘s middag starten de activiteiten. Op zondag 25 augustus kan men in de vroege 

ochtend deelnemen aan een vroege dauwwandeling of zich helemaal overgeven aan de 

natuur tijdens een bosbad! 

  



 

In het pas geopende HOUTlab, een uniek educatief 

houtmuseum, kan de bezoeker zich laten verrassen 

en inspireren door de veelzijdigheid van hout. De 

bezoeker maakt er op een hedendaagse en 

interactieve wijze kennis maken met alle aspecten 

van hout: van duurzaam bouwmateriaal dat mee 

het klimaat helpt stabiliseren tot de microscopische 

geheimen die de eigenschappen van hout verklaren. 

  

Ook niet te missen is de gloednieuwe Rozentuin. 

De tuin is geïnspireerd op een ontluikende roos en 

ontworpen in een eigentijds design. Het labyrint in 

het centrum, gevormd door twee spiralen, vertelt 

het verhaal van het ontstaan en de evolutie van de 

wilde rozen en toont hoe ze verwant zijn. 

Dit jaar zal het eigentijdse design de bezoeker zeker 

kunnen bekoren. De groei van de rozen kan nu volop starten en vanaf volgend jaar zullen de 

rozen de tuin helemaal tot zijn recht laten komen. 

  

Zinder jij met ons mee deze zomer in Plantentuin Meise? 

  

 

 

Info Pers 

 

Perscontacten: 

Expo kiezelwieren: Bart Van de Vijver  +32 2 260 09 41, 

bart.vandevijver@plantentuinmeise.be 

Zomerprogramma algemeen: Manon van Hoye, 0472 81 24 85, pers@plantentuinmeise.be 

Fotolink: https://drive.google.com/drive/folders/1IvIBizI0fpcWn20lnl_tV_zQEstBn4rF?usp=s

haring 

Extra info: 

Expo: Kiezelwieren, kunst in een doosje van natuur 

WonderWeekend: http://www.wonderweekend.be/ 

Algemeen: www.plantentuinmeise.be  
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