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De reuzenaronsaronskelk staat in bloei in Plantentuin Meise! 

 

Meise, 11/06/2022 - De "bloem" van de aronskelk is 
in de Plantentuin opengegaan op 11 juni 2022 om 
12:50. Dit is de 16e geregistreerde bloei in Meise. De 
reuazenaronskelk meet 255 cm. 

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), 
algemeen bekend als "de stinkbloem", is een 
zeldzame soort die enkel in de tropische bossen van 
Sumatra in het wild voortkomt. Een titaan die ook 
zijn naam eer aan doet, want hij heeft de grootste 
'bloem' ter wereld! 

De bloei duurt slechts een kleine 48 uur en is zowel 
visueel als op vlak van geur een spektakel. De 
karakteristieke geur van rottend vlees dat door de 
reuzenaronskelk wordt verspreid, is bedoeld om in 
zijn natuurlijke omgeving bestuivende insecten aan 
te trekken. 

De bloei is ook een gelegenheid om de aandacht te 
vestigen op deze endemische en bedreigde plant uit Sumatra, waarvan de habitat, de tropische 
regenwouden, dramatisch aan het verdwijnen is door ontbossing.  

Info liefhebbers reuzenaronskelk 

   

De Plantentuin blijft op 11 en 12 juni open tot 21 u. open blijven. De kassa sluit om 19.30 u. 
Reserveer je ticket online! Zo bespaar je 1 euro en hoef je niet aan te schuiven aan de kassa!  

   

Vrienden van de Plantentuin mogen met hun Vriendenkaart zelfs binnen tot 20.30 u.  

   

Meer info vind je terug op: 

mailto:info@plantentuinmeise.be
http://www.plantentuinmeise.be/
https://botanicgardenmeise.us12.list-manage.com/track/click?u=98eda671a15e39ec194440fdb&id=28effb669c&e=d6447f9104
https://botanicgardenmeise.us12.list-manage.com/track/click?u=98eda671a15e39ec194440fdb&id=288359a02a&e=d6447f9104


 

   

website: https://www.plantentuinmeise.be/nl/pQgEJhm/amorpho   

facebook: https://www.facebook.com/plantentuinmeise2  

   

Plantentuin Meise 225 jaar 

Plantentuin Meise bestaat dit jaar 225 jaar. De enige bloei van ons topstuk is dan ook een mooi 
kado! Om dit rijke verleden te vieren, is de Plantentuin op zoek naar jouw mooiste verhalen en 
herinneringen  aan de Plantentuin en … wie weet ook de reuzenaronskelk! De Plantentuin bundelt 
jullie mooiste foto’s en verhalen in een digitaal verjaardagsalbum. Bezorg je meest bijzondere foto 
(samen met je naam en het jaar waarin de foto genomen werd) via 225@plantentuinmeise.be of 
post ‘m op Instagram met #225jaarplantentuin. 
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