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Bloei van een reuzenaronskelk - maart 2021 

  

 

Beste liefhebber van de reuzenaronskelk, 

De bloei van een reuzenaronskelk 
(Amorphophallus titanum), de grootste ‘bloem’ 
ter wereld, is altijd een heuglijke gebeurtenis 
in Plantentuin Meise. 

Je wilde graag op de hoogte gehouden worden 
over een volgende bloei. Eén van onze 
reuzenaronskelken bloeide op 23 maart ... 
Door de huidige stijging van de covid-19 
cijfers hebben we jammer genoeg besloten 
niet over deze bloei te communiceren. We 
wilden het risico niet nemen dat er te veel 
mensen rond de plant zouden samenkomen.  

Het was geen gemakkelijke beslissing, want 
alle medewerkers van Plantentuin Meise, en in 
het bijzonder de tuiniers, keken er naar uit om 
deze elfde bloeiperiode met jullie te delen. Het 
is een prachtexemplaar geworden van 1,54 m 
hoog.  

Je mag er zeker van zijn dat wij alles in het 
werk stellen om je de rijkdommen van onze Plantentuin in de best mogelijke 
omstandigheden te laten ontdekken. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de 
volgende bloei van de reuzenaronskelk. Wist je dat in onze collecties verschillende 
reuzenaronskelken groeien, die onze tuiniers verzorgen en vertroetelen? Dankzij 
hun vakmanschap en know-how kunnen we elke keer sterke planten met een 
uitzonderlijke bloei bewonderen. Wij hopen dit jaar nog een nieuwe bloei van deze 
uitzonderlijke plant met jullie te kunnen delen.  
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In de tussentijd kan je genieten van  de time-lapse van deze bloei, gemaakt door 
onze vrijwilliger-fotograaf, Maarten Strack van Schijndel : 
https://youtu.be/IaFaPdDI-E8  

Dank je voor je begrip en loyaliteit. 

Plantentuin Meise 
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