


2

3

• Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch
• Hortus Alkmaar
• Landgoed Twickel
• Hortus Botanicus Amsterdam
• Botanische Tuin Zuidas
• Paleis Het Loo
• Koninklijke Burgers’ Zoo
• Nederlands Openluchtmuseum
• Botanische Tuin De Kruidhof
• Botanische Tuin TU Delft
• Arboretum Poort Bulten
• Hortus Overzee
• Belmonte Arboretum
• Hortus Nijmegen
• Diergaarde Blijdorp
• Domies Toen
• Hortus Haren
• Hortus botanicus Leiden
• Pinetum Blijdenstein
• Landgoed Schovenhorst
• Trompenburg Tuinen en Arboretum
• Botanische Tuinen Utrecht
• Historische Tuin Aalsmeer
• Von Gimborn Arboretum
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PLANTEN VOOR DE TOEKOMST 

TUIN ALS LAB - INLEIDING

DE WONDERLIJKE WERELD 
VAN PLANTEN 

Communicatie bij planten

LABS IN DE TUINEN EN REIZENDE 
POP-UP KAS: DIY

TUIN ALS KUNSTLAB

Literatuur in de tuin/Stories in the garden

Planten als levende organismen / Plants as 
living organisms

Sóley Vanuit een stoel bekeken / Sóley

Robotinsecten / Bugs, bots and 
botanic gardens

Microzwaartekrachttuin / 
Microgravity garden
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INTRODUCTIE
Hoe zorg je er als boom of plant voor dat je 
nageslacht goed terecht komt?   

Voortplanting is een heel verhaal, ook bij planten. 
Het principe is steeds hetzelfde: in de bloem zit 
de (vrouwelijke) eicel die door (mannelijk) stuifmeel 
wordt bevrucht. Het product noemen we zaad. Elk 
zaadje bevat een klein levend plantje, met een 
survivalpakket voor de eerste dagen. Het zaadje moet 
ergens een plekje vinden om te groeien.

Voor de verspreiding van hun zaden hebben planten 
slimme oplossingen bedacht: ze gebruiken wind, 
zwaartekracht, de vacht van een beest, stromend water 
of laten zich verpakt in een vrucht opeten door 
dieren om zich naar een mogelijk gunstige plaats te 
laten vervoeren. Ondanks deze goede zorgen, is het 
niet ieder zaadje gegeven om op te groeien. Lang niet 
alle zaadjes komen goed terecht…

Meer weten over die slimme oplossingen? Heeft de 
vorm van het zaad een functie bij de verspreiding? 
Onderzoek het met deze twee doe-het-zelf-proefjes:

· Verzamel zaden en leg zo een eigen zaadbank aan
· Onderzoek vormen van verspreiding

· Van alle zaadjes die de populier z’n hele leven 
voortbrengt is er gemiddeld maar 1 winnaar... Daarom 
produceert hij er heel veel: zo’n 26.000.000 per jaar.

· Beukennootjes en eikeltjes zijn zwaar en komen 
daardoor altijd onder de moederboom terecht om daar te 
ontkiemen. Toch zie je ze soms op heel andere plekken: 
eekhoorns verzamelen eikeltjes en nootjes en graven 
ze in voor de winter, maar vinden niet altijd al hun 
voorraad weer terug...  

· Sommige zaden kunnen heel lang overleven. In de 
ruïnes van Masada, in Israël, zijn kiemkrachtige zaden 
gevonden van zo’n 2000 jaar oude dadelpalmen.

· Er is een wereldzadenbank op Spitsbergen, IJsland. 
Daar worden zaden van zo veel mogelijk plantenrassen 
opgeslagen, waaronder veel voedselgewassen. Een soort 
voorraadkast van de wereld, waar alle “bronbestanden” 
van gewassen terug te vinden zijn. Zo helpt de mens 
ook een handje...

ZAAD
HOE TREKT DE PLANT DE WIJDE WERELD IN?

INTRODUCTIEWEETJES

DIT HEB JE NODIG VOOR PROEFJE 2: 

ONDERZOEK DE VORM

Kijk ook eens naar instructable Katapult en 
Buideltje en maak zelf hulpstukken die een 
plant of boom kunnen helpen zich te versprei-
den en voort te planten. Wil je de zaadjes 
liever laten kiemen en groeien, kijk dan ook 
eens bij instructable Slimme tuin. 

Extra: werkblad 1 in zakje

Allerlei zaden - Bak met water 

- Ventilator - Meetlint/rolmaat 

- Vergrootglas - Eventueel heel 

gevoelige weegschaal - Eventueel 

microscoop (op school bijvoorbeeld) 

- Werkblad 1

Allerlei zaden - Pen 

en papier - Plakband - 

Werkblad 1

DIT HEB JE NODIG VOOR PROEFJE 1: 

VERZAMEL DE ZADEN

Thema: 
voortplanting & 
verspreiding

botanischetuinen.nl

Doe het zelf

Tuin als Lab is onderdeel van het project Planten 
voor de Toekomst, een samenwerkingsproject van 
de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen 
(NVBT) en Waag Society. 25 Botanische tuinen ver-
spreid door heel Nederland doen mee aan dit pro-
ject. Botanische tuinen zijn de levende musea van 
de botanie. Het zijn oases van rust en schoonheid. 
Samen herbergen zij 20.000 soorten planten. 

Met steun van de Nationale Postcode Loterij 
werken de tuinen samen aan een sterke groene 
toekomst. De gegevens over de planten uit de 
gezamenlijke plantencollectie zijn met al hun 
verhalen via de gezamenlijke website

www.botanischetuinen.nl voor het 
publiek toegankelijk gemaakt. Die 
kennis over planten is in de tuinen 
ook te beleven via de app Hortus 
Chat; download de app en ervaar hoe 
het is om in gesprek te gaan met de 
planten in de tuinen!

Om alle successen te vieren is 2017 
uitgeroepen tot het Jaar van de 
Botanische Tuinen. De tuinen pre-
senteren zich als poortwachters en 
hoeders van de biodiversiteit: Hortus 
botanic guardians. Door het jaar heen 
organiseren de tuinen drie events. 

1.Tentoonstelling Kroonjuwelen
Op 22 april is de tentoonstelling kroonjuwelen 
geopend in 25 botanische tuinen. De mooiste, 
meest bijzondere planten staan in de tuinen te 
pronken. Je vindt hun verhalen op de website en 
in de app Hortus Chat. De planten en hun verha-
len zijn na 2017 ook nog steeds aanwezig; dit jaar 
lichten we de meest bijzondere exemplaren voor 
je uit.
2.Tuin als Lab
Vanaf 14 september tot eind oktober staan de 
tuinen in het kader van de Tuin als Lab: een pro-
gramma waarin de planten zelf als groep cen-
traal staan. Het thema van Tuin als Lab is alles 
wat planten kunnen, maar wat mensen met hún 
zintuigen niet zomaar kunnen waarnemen. 
Alles hierover in dit boekje.
3. Zadensymposium
Op 25 november vindt in Nijmegen het Zaden-
symposium plaats, een symposium over het 
belang van genetische diversiteit van zaden. 
Zaden: de onmisbare bron!
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De inhoud van dit boekje gaat niet over afzonder-
lijke soorten planten, zoals je wellicht zou verwach-
ten in botanische tuinen. Tuin als lab gaat over 
planten als groep organismen. De botanische tuinen 
laten met Tuin als Lab het rijke leven van de 
planten zien: we gaan op zoek naar wat planten 
allemaal kunnen, maar wat mensen niet zomaar 
met hun zintuigen kunnen waarnemen. 
Tuin als Lab daagt de bezoeker uit om in de tui-
nen op een nieuwe manier naar planten te kijken. 
Er is een serie proefjes gemaakt die in de tuinen 
(maar ook op school of thuis) uitgevoerd kunnen 
worden. Alle proefjes zijn te downloaden via de 
website www.botanischetuinen.nl/tuinalslab

DIY: do it yourself is het motto, oftewel: aan de 
slag! Zo kan je zelf op onderzoek gaan naar het 
geheime leven van planten door onder andere 
hulpstukken voor planten te maken om de 
voortplanting te bevorderen, uitproberen hoe 
zaden zich verspreiden, experimenteren met 
verschillende kleuren licht en het effect ervan 
op de groei van planten en nog veel meer. 
Dit kan in een speciaal ingericht lab in de tui-
nen of in de Pop-up kas die rondreist langs een 
aantal tuinen.

Vijf studenten van de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten Den Haag hebben voor Tuin 
als Lab kunstwerken gemaakt over het thema 
‘planten en hun communicatie’. 

Zij stellen hun werken tentoon in de periode 
tussen 14 september en eind oktober in 
verschillende botanische tuinen. In dit boekje, 
wat dus eigenlijk een kleine catalogus is, staat een 
uitgebreide toelichting bij de vijf kunstwerken. 
Tenslotte belichten we een bijzondere 
tentoonstelling in de Botanische Tuin TU Delft: 
100 jaar Plantentechnologie. De botanische 
tuin bij deze Technische Universiteit is al 
honderd jaar een Groen Laboratorium waarin 
innovatieve en duurzame oplossingen worden 
bedacht voor maatschappelijke problemen. 
De opening van Tuin als lab vindt daarom plaats 
in Delft op 14 september 2017.
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De vermogens van planten, datgene waartoe 
planten in staat zijn zonder dat wij mensen het 
direct kunnen waarnemen, dat is het thema van 
de Tuin als Lab. Wij willen je uitnodigen met an-
dere ogen naar planten te kijken. Laat je verras-
sen door de planten!

Het feit dat het plantenleven zich af-
speelt in een veel tragere tijdsdimensie 
dan de onze, heeft ons er tot nu toe van 
weerhouden om echt goed te kijken 
naar planten als een groep organismen 
met een eigen slimheid. De laatste tijd 
is hier echter veel meer aandacht voor. 
Darwin zei het al, planten beschikken 
ondanks hun schijnbare onbeweeglijk-
heid over verbazingwekkende vaar-
digheden. Planten communiceren met 
elkaar en met andere organismen. 

Ze waarschuwen elkaar met geurstoffen 
voor vijandige planteneters, vormen met 
hun wortels enorme netwerken en com-
municeren met vogels, insecten en met 
elkaar over hun leefomgeving. 
Waar al wel veel over bekend is, is dat 
planten als enige groep organismen in 
staat zijn tot fotosynthese. Dit bijzonder 
belangrijke proces, zonder welk geen 

leven op aarde mogelijk is, speelt 
zich af in de bladgroenkorrels van de 
planten. Het stelt planten in staat om 
met behulp van zonlicht, uit CO2 en 
water, zuurstof en suikers te maken. 
Al het leven op aarde is afhankelijk van 
planten: zij zijn de enige groep orga-
nismen die koolstof vast kunnen leggen 
in de ketens van organische stoffen! 
Dat planten zuurstof en suikers maken 
is van groot belang. Alle organismen, 
inclusief de planten zelf, hebben 
zuurstof en suikers nodig voor het 
verbrandingsproces waarbij energie 
vrijkomt om te leven. 

zonlicht

zuurstof

CO2

water
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hem uitstekend. Dan vliegt er een sluipwesp op de 
rups af. De sluipwesp legt een eitje in de rups en 
in het rupsenlijf ontwikkelt het wespenei. 
De larve die eruit kruipt vreet de rups van bin-
nenuit op, tot er niets van over is. De kool is zo van 
de vraatzuchtige rups verlost. Maar wie had die 
wesp eigenlijk gewezen op de aanwezigheid van 
die rups? Dat deed de plant zelf.
Wanneer een insect van een plant eet, komt er 
speeksel van het insect in de plant. De stoffen 
uit het speeksel zetten een reactie in gang. Deze 
reactie zorgt ervoor dat de plant een specifieke 
mix van vluchtige stoffen aan de lucht afgeeft, 
die herkend worden door de natuurlijke vijand van 
de knager.  Zelfs van een afstand van tientallen 
meters kunnen de sluipwespen en andere roof-
insecten de vluchtige boodschappen van de plant 
ruiken. Zo komt de sluipwesp direct in actie als zij 
het noodsignaal opvangt van een door een rups 
belegerde koolplant. Met plezier verlost zij de 
plant van de rups door er een ei in te leggen en zo 
haar eigen nageslacht te garanderen. 

Planten zijn in staat om signalen uit hun omgeving 
op te vangen, de verkregen informatie te verwer-
ken en om te zetten in de juiste oplossingen om te 
overleven. Bovendien kunnen planten andere 
organismen waarschuwen, aantrekken of afsto-
ten en zijn planten in staat met elkaar te commu-
niceren. Planten kunnen reageren op licht, geluid 
en aanraking. 

Planten zijn slimme wezens, wellicht veel slimmer 
dan we tot nu toe hebben aangenomen. 
Opgevangen signalen worden verwerkt en omgezet 
in adequate reacties. Met name via het doorgeven 
van elektrische prikkels en het aanmaken en 
‘versturen’ van chemische stoffen zijn planten in 
staat te communiceren met andere planten en met 
andere organismen in hun omgeving. Een voor-
beeld: een rups doet zich nietsvermoedend te goed 
aan een smakelijk hapje. De sappige bladeren van 
de op het eerste oog weerloze koolplant smaken 

Ze registreren bovendien de 
zwaartekracht, elektromagnetische 
velden, vochtgehaltes en de concen-
tratie van allerlei chemische stoffen. Ze 
analyseren deze prikkels en zijn in staat 
adequaat in het belang van hun eigen 
overleving te reageren.
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Een plant kan ook direct giftige stoffen 
aanmaken, die de aan de plant knagende 
insecten afweren of zelfs doden. 
Zo maakt de tabaksplant extra nicotine 
aan als er aan hem wordt geknaagd, 
waardoor de belagers verdwijnen.

Nog een voorbeeld van het vermogen tot com-
municatie bij planten: orchideeën zijn meesters 
in het om de tuin leiden van andere organismen. 
Om potentiële bestuivers te lokken, vermommen 
sommige planten zich als nectarrijke bloemen, 
zonder dat ze echter daadwerkelijk nectar te 
bieden hebben. Anderen ruiken naar rottend 
vlees of lijken op en ruiken naar vrouwelijke in-
secten om zo mannetjes insecten naar de bloe-
men te lokken. Er zijn zelfs orchideeën die de 
geur van het menselijk lichaam verspreiden om 
zo tijgermuskieten (die op zoek zijn naar menselijk 
bloed) te verleiden naar de orchidee te vliegen!
Tijdens Tuin als Lab willen wij je meenemen in 
deze voor de mens zo onzichtbare, wonderbaarlijke 
wereld van de planten. 
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In alle deelnemende tuinen zal in de periode 14 
september tot en met oktober een plek worden 
ingericht als lab, een experimenteerruimte waar 
bezoekers proefjes kunnen doen. 
Ook is er een pop-up kas ontwikkeld die reist langs 
verschillende tuinen en die ook dienst doet als lab. 
Zie www.botanischetuinen.nl/tuinalslab voor de 
agenda van de pop-up kas en de labs in de tuinen. 

Op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab zijn 10 
proefjes te vinden, met zogenaamde ‘instructa-
bles’ waarin staat wat je nodig hebt en wat je 
stapsgewijs moet doen. Het zijn eenmalige 
proefjes maar er zitten ook meerdaagse proeven 
bij waarbij je waarnemingen en metingen doet 
samen met anderen. De proefjes betreffen zowel 
kleine onderzoekjes aan planten maar maken ook 
gebruik van zelfbouwelektronica om bepaalde 
principes groter te trekken en verwondering 
op te wekken. 

De proefjes zijn ingedeeld in vier thema’s:

•  voortplanting & verspreiding
•  communiceren & samenwerken
•  reageren & anticiperen
•  verzorgen

DIY : Do It Yourself: 
Tuin als lab is interactief: kijken, 
waarnemen, experimenteren. 
De ingrediënten voor het programma 
zijn doe-het-zelf instructies, zoge-
naamde ‘instructables’. Met behulp 
van deze instructables kun je zelf iets 
bouwen, bijvoorbeeld een meetin-
strument, of kun je zelf een proefje 
of een test doen. Deze insteek doet 
een beroep op jouw nieuwsgierigheid. 
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Naast experimenten is er natuurlijk 
nog een andere manier om je te 
attenderen op het verborgen leven 
van planten: de kunst! Vijf aankomend 
kunstenaars variëren op het thema 
communicatie bij planten. Het werk 
van vijf studenten van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten 
uit Den Haag is te zien en te ervaren
in verschillende tuinen tijdens 
Tuin als Lab.

Zij richten zich op het verbeelden 
van de communicatie van planten 
op heel uiteenlopende manieren: 

er wordt voorgelezen aan planten 
waarna de reacties van de planten 
worden gepeild, er wordt op hoog 
niveau contact gemaakt met 
planten, geëxperimenteerd met 
groei zonder zwaartekracht, er 
worden robotinsecten ingevlogen 
ter vervanging van de bijen en de 
reactie van planten op aanraking 
wordt inzichtelijk gemaakt via 
beeld en geluid. 

KUNSTENAAR DAGEN TUIN

Veerle 
Pennock

15.09-01.10

03.10-08.10

Hortus Alkmaar

Historische 
tuin Aalsmeer

Sunna 
Svavarsdottir

14.09-28.09

29.09-02.10

02.10-08.10

Hortus Overzee, 
Den Helder

Belmonte Arboretum 
Wageningen

De Kruidhof 
Buitenpost

Anastasia 
Loginova

16.09-31.10 Hortus botanicus 
Leiden

Jesus Iglesias
Galvan

14.09-02.10

03.10-23.10

Hortus botanicus 
Amsterdam

Nederlands 
Openluchtmuseum

Jan Köhler

07.10

08.10

14.09-31.10

Botanische Tuinen 
Utrecht

Burgers zoo Arnhem

Pop-Up kas 
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Genieten planten van literatuur? Worden zij 
net als wij geraakt door de taal van een groot 
schrijver zoals bijvoorbeeld Tolstoj?
Dat onderzoekt kunstenares Anastasia Loginova. 
Middenin de tuin zit een vrouw met een boek op 
schoot. Pas als je dichterbij komt, zie je dat zij 
niet zomaar een boek zit te lezen: ze leest voor 
aan haar publiek, dat bestaat uit verscheidene 
soorten planten, in verschillende stadia van groei. 

Voor dit doel heeft Anastasia 
Loginova een keuze gemaakt uit het 
mooiste dat de wereldliteratuur 
te bieden heeft.  ‘Al lezende 
onderhoud ik telepathisch contact 
met de planten. Met mijn lichaam 
als medium breng ik grote litera-
tuur en prachtige taal over aan 
de planten en hoop ik te kunnen 
voelen hoe zij daarop reageren 
en of deze ervaring hun leven 
verrijkt. In een dagboek houd ik bij 
wat ik tijdens deze voorleessessies 
waarneem.’ In ‘De tuin als lab’ 
kun je dit wonderlijke tafereel 
bekijken. Op bepaalde tijden is het 
ook mogelijk om met de planten 
mee te komen luisteren. Laat je, 
net als de planten, meevoeren 
door de kracht en de poëzie van 
Anna Karenina. 

Anastasia Loginova is 
geboren in Cuba, opgegroeid 
op Cyprus en heeft de 
Russische nationaliteit. Als 
performancekunstenares 
wil ze onderzoeken hoe ze 
via haar lichaam ideeën en 
emoties kan overbrengen en 
een verbinding kan vormen 
tussen verschillende werelden 
in de publieke ruimte.
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Can great Literature nourish plant minds as it 
does human minds? Can plant souls be equally 
moved by the powerful emotions Literature 
evokes? Let’s find out. Anastasia proposes to 
read to plants. This is a performance developed 
over time in which she holds regular reading 
sessions to a plant audience. The reading 
sessions will eventually be open to the public 
where the audience is a combination of both 
plants and people. 

The plant audience selected consists 
of a variety of plants of different 
age groups, which will be exposed to 
a program of carefully pre-selected 
Literature, including great classics 
such as Anna Karenina by Leo 
Tolstoy. This Literature will function 
as an enriching and intellectually 
stimulating educational program of 
sorts, similar to what the University 
of Leiden promises its students. 
Over an extended period of time, 
during which Anastasia conducts 
these reading sessions, she will 
carefully observe the plant audience 
and feel their reactions after being 
exposed to such Literature. 
She will record her findings in a 
diary. In this way she will set up 

Anastasia Loginova is born in 
Cuba, raised in Cyprus and 
of Russian nationality. She is 
interested in performance in 
which she can use her body as 
a vessel to transmit ideas and 
emotions as well as a multi-
channel to connect different 
worlds in public space. 

a telepathic communication system with the 
plants. Using her body as a vessel to transmit 
great Literature and beautiful language to the 
plant kingdom, she is curious to see how the plants 
respond and if this experience will enrich their lives.
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Kun je zien of horen wat een plant 
voelt? Jan Köhler’s audiovisuele instal-
latie vangt de signalen van planten
op en zet ze om in beeld en geluid.
Een plant die via elektroden verbonden 
is aan een Arduino, die weer signalen 
doorgeeft aan een laptop. Meer heeft 
Jan Köhler niet nodig om te laten zien 
en horen wat een plant voelt. We weten 
dat planten verschillende ingenieuze 
methoden hebben om te communicer-
en. Eén daarvan is elektriciteit. 
Via het doorgeven van elektrische 
impulsen reageert de plant op bijvoor-
beeld aanraking. 

Jan Köhler bedacht een manier 
om die signalen waar te nemen 
en om te vormen naar beeld en 
geluid. Zijn installatie laat je 
zien en horen of een plant zich 
kalm en sereen ‘voelt’, want dan 
blijft de grafiek op het scherm 
gelijkmatig, net als de muziek 
die uit de luidsprekers klinkt. 
Wordt de rust van de plant ver-
stoord, bijvoorbeeld als iemand 
in een blad knijpt, dan schiet 
de grafiek uit en verandert de 
toonhoogte van de muziek.

Sommige veranderingen voltrekken zich 
langzaam en ook die geleidelijke ‘stem-
mingswisselingen’ worden op deze manier 
zichtbaar en hoorbaar. Jan Köhler: ‘Deze 
installatie laat je op een moderne en 
beeldende manier beseffen dat planten 
slimme, levende wezens zijn.’

Jan Köhler is van Duitse en 
Mexicaanse afkomst, groeide 
op in Honduras en kwam in 
2012 naar Europa. Zijn werk 
richt zich vooral op de band 
tussen mens en natuur en 
zijn ervaringen in Latijns-
Amerika. Hij streeft er naar 
om kunst te maken die een 
maatschappelijke functie 
heeft. Hij doet dit door vraag-
tekens te plaatsen of aan 
te zetten tot verandering.
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Plants have many forms of communicating and 
many people don’t realize that plants are actual 
intelligent living beings. You know that familiar 
smell of a recently mowed lawn? For some peo-
ple, the smell of freshly cut grass is pleasant, 
but little do they know that the familiar smell is 
actually a distress signal being emitted by the 
grass. The familiar smell comes from chemical 
emissions known as Green Leaf Volatiles, which 
are released into the air whenever the plants are 
hurt or damaged. This serves many different 
purposes such as alerting other plants, whether 
they are the same or different species, to warn 
and ask for help from other insects, to prey on 
whatever is harming them, to even poison the 
aggressor. Who would have thought plants were 
this smart?!

Another form of plant communication is 
through electricity. This project sets out to 
artistically represent and visualize how a plant 
communicates using electrical impulses. With 
an Arduino, Jan created an audio-visual instal-
lation to measure and show that plants commu-
nicate through electricity. A graph is displayed 
which represents the electrical values being 
read from the plant. If you were to interact 
with the plant, the plant would then communi-
cate within itself and the displayed electrical 
signals would change, thus changing the pitch 
of a looped soundtrack. The higher the values 

displayed on the graph, the higher is the pitch 
of the soundtrack being played. We want to 
maintain the plant in a “calmed state”, so if the 
soundtrack is playing at a slow pleasant pitch, 
the plant is “happy”. Some changes are quick, 
and others last for hours. If the plant is in a 
stressed environment, the units being mea-
sured are higher than what they are after the 
plants are left alone overnight. This project not 
only helps people understand that plants are 
intelligent living beings, it helps illustrate this in 
a way that we can comprehend it, in a modern 
and visual manner. The result of a plant con-
nected to a computer is not only an interesting 
visual, grabbing the interest of the younger 
generations; it is also a fun and interactive way 
to teach the world about plants.

Jan Köhler is half German and half 
Mexican. He grew up in Honduras 
and moved to Europe in 2012. 
He is an interdisciplinary artist and 
designer. His work revolves around 
bio philia, human tendencies, and 
sharing lived experiences from Latin 
America. Jan shows most of his work 
through a combination of films, in-
stallations and interactive structures. 
He often works towards creating 
pieces, which can be integrated into 
society and serve a purpose, whether 
to question, or bring about change. 
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Neem plaats op de hoge stoel en word 
even plant tussen de planten. 
Sól betekent zon en ey betekent 
eiland. Op deze hoge stoel bevind je 
je op een eiland gericht op de zon, en 
dus in de wereld van de plant die je 
voor je ziet. Verstopt in de leuning van 
de stoel vind je bovendien een boekje 
met het verhaal van de plant waarnaar 
je kijkt. Lees wat de plant je te ver-
tellen heeft, zie wat de plant ziet en 
ervaar hoe het is om plant te zijn. 

Be a tree, a mountain or sit on a 
high chair to see or to be seen from 
a particular place.
Sóley  means: an island in the sun 
(Sól: sun and –ey: an island)
Sóley is a moveable high chair and 
a short story book about the plants 
in the garden. The chair moves on 
chosen locations where the sun hits 
throughout the day . It is built with 
the help of Dennis Slootweg (de-
signer, Den Haag). The short story 
book with the stories of the plants 
is written from an archive provided 
by the gardens.

Sunna Svavarsdottir is 
geboren en opgegroeid in 
IJsland. Met haar werk wil 
ze de toeschouwer uitno-
digen zich in te leven in 
een bepaalde situatie.

Sunna Svavarsdottir is born in 
Iceland. So far in her studies she 
invites the viewer to experience 
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‘Mijn 3D-geprinte robotinsecten 
zenden een combinatie van klassieke 
muziek en hun ‘natuurlijke’ geluid 
uit en scheppen zo een heel nieuwe 
taal om te communiceren met 
de plant. 
We weten niet of dit soort tech-
nieken ooit het laboratorium uit 
zullen komen en dus ook niet of we 
in de toekomst inderdaad muziek 
zullen uitzenden om de groei te 
stimuleren of robots gebruiken 
om de planten te bestuiven. 
Maar met mijn installatie wil ik de 
toeschouwer aan het denken zet-
ten over nieuwe toekomstige mo-
gelijkheden en over het samenspel 
tussen plant, mens en machine.'

Schitterende robotinsecten die de natuur nieuw 
leven geven Is het muziek? Is het gezoem van 
hommels en bijen? Als je goed om je heen kijkt zie 
je ze zitten op de planten om je heen: schitterende, 
kleurige insecten die samen dit zoemende concert 
laten klinken. Veerle Pennock liet zich inspireren 
door onderzoek waaruit blijkt dat planten grotere 
bladen - en dus betere oogsten - vormen onder 
invloed van klassieke muziek. 

Veerle Pennock is een 
Nederlandse kunstenaar, 
maker en onderzoeker. 
In haar werk laat ze de 
toeschouwer vaak zelf 
de spanning ervaren 
van de interactie tussen 
mens en machine.
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Musical therapy for plants is still 
considered to reside in the category 
of pseudo-science, but has shown 
great potential in encouraging plant 
growth and strength. Especially 
applying classical music has shown 
that seeds which were exposed to 
music and later germinated produced 
plants that had more leaves, were of 
greater size, and had other improved 
characteristics. The 3D printed bo-
tanic garden bots try to bond with 
the plants through a surrounding 
soundscape made from granular syn-
thesized classical music combined 
with their ‘natural’ sounds, and thus 
creates their own new language. 

We live in the age where rapidly changing tech-
nologies influence our lives on a daily basis. 
Electronics get smaller and smaller, and every 
new season we get astonished by the flourishment 
of new technological innovations. How do these 
new discoveries influence plant life, agriculture 
and botanic gardens? What is the role of man in 
taking care of nature, when most of the work can 
eventually be done by machines? The installation 
gives an insight in how this possible future could 
look like. Listen, discover and reflect on these 
new botanic residents that roam the garden 
during the Tuin als Lab exhibition. 

What does this tell us about how we think 
about plants in general? Is there a sort of 
consciousness responding to the music, or 
is it just the way the sound vibrates through 
the air and within the plant that stimulates 
the plants to grow bigger and with bigger 
leaves? Since these studies, many farmers 
and plant owners performed experiments 
on their crops and it even lead to many cd’s 
and playlist specially designed for plants. Is 
this a technology we can implement in future 
botanic systems? Or will it forever stay known 
as skeptical experimentation? The installation 
invites the visitor to dive into these near-future 
speculations and to be included into this vivid 
play between plant, man and machine. 

Veerle Pennock is a Dutch 
artist, constructor and 
researcher. Her interests 
lay in art, design, technology 
and in the ongoing interaction 
between digital and analogue 
methodologies. She wants 
to gain more control about 
machines and see if they could 
be manipulated or hacked to 
serve as an artistic medium. 
In her work there is always a 
perceptible tension between 
human and machine interaction 
by involving the participant 
through experience.
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Leven planten in een andere realiteit, die wij 
niet kunnen waarnemen? Op een stille plek in 
de tuin staat een sterk uitvergrote Clinostat, 
een wetenschappelijk instrument waarin de 
zwaartekracht is opgeheven. Daarbinnen 
groeit een plant; in gewichtloze toestand dus. 
Wat betekent dat voor de plant? En voor ons? 

Jesus Iglesias Galvan: 
‘Tijd is voor planten iets 
anders dan voor mensen. 
We nemen de wereld waar 
in verschillende ritmes. Wat 
voor ons een heel leven is, 
kan voor plant  een oogwenk 
zijn. Wat wij zien als een 
snelle beweging, gaat voor 
planten misschien langzaam. 
Met de Microgravity Garden 
(Microzwaartekrachttuin) wil 
ik dit verschil in waarneming 
laten zien. De installatie is 
enerzijds een eerbetoon aan 
de wetenschap, waardoor 
we kunnen onderzoeken hoe 
andere soorten zich ontwik-
kelen in een toestand van 
microzwaartekracht met als 
doel eventueel samen met 
de mens elders in de ruimte 
kunnen overleven. 
Anderzijds is het een spiegel 
die ons eraan herinnert hoe 
weinig we in deze snel ver-
anderende wereld rekening 
houden met andere vormen 
van beleving.'

Jesus Iglesias Galvan is geboren in 
Madrid. In zijn installaties en 
performances speelt hij met de 
dubbele betekenis vanalledaagse 
verschijnselen, daarbij gebruikmakend 
van conceptuele fotografie, nieuwe 
media en technologie. Belangrijk 
voor hem zijn visuele esthetiek, 
conceptuele zeggingskracht en 
de betekenis van de manier waarop 
het publiek op zijn werk reageert.
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Time is different for plants and humans. 
We perceive the world at different rhythms. 
What for us may seem quick movement, for 
them it's ralentized.  The Microgravity Garden 
is a kinetic installation which aims to show such 
difference about our perception. Is it that plant 
life forms live in another reality that we cannot 
perceive? What is a life to us may be a blink to 
the plants. The scales are distorted. It’s made to 
praise the knowledge we have gathered through 
the ages in order to examine how other species 
will behave in an environment of microgravity. 
Microgravity garden is a mechanical machine 
that was created for the purpose of studying 
how plants could cohabitate with us in space. 
It’s a shrine to the advances of Humanity and a 
mirror for our lack of empathy towards different 
abstract points of view in a fast evolving world.

Jesus Iglesias Galvan is a media artist 
born in Madrid. He has a Photography 
degree and a Fashion Photography 
Masters degree as well as a Masters 
degree in Conceptual Photography.  
His work is highly based on his 
photographical background, working 
with a photographic conceptual style 
but adapting it to the usage of new 
mediums and technology. He has a 
high regard for visual aesthetics, 
the conceptual meaning of artistic 
decisions and the meaning of public’s 
reaction to his pieces.
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Voorbeelden van hightech toepassingen 
van plantentechnologie zoals onder 
andere ontwikkeling van planten 
onder invloed van LED-licht, afvangst 
van fijnstof, bioluminescentie en 
biofluorescentie zijn via demonstraties 
in de tuin te zien. 
Zie www.botanischetuin.tudelft.nl

Tuin als Lab wordt officieel geopend 
op donderdag 14 september 2017 
als onderdeel van het symposium 
100 jaar Plantentechnologie in de 
Botanische Tuin TU Delft.
De botanische tuin van de TU Delft 
neemt in de kring van botanische 
tuinen een bijzondere positie in. 
Sinds 1917 wordt in deze botanische 
tuin onderzoek gedaan naar technol-
ogische toepassingen van planten. 
De tuin is het groene laboratorium 
voor de Technische Universiteit. Colofon

Dit is een uitgave van de Nederlandse Vereniging 
van Botanische Tuinen (NVBT) .
Tuin als Lab is onderdeel van het project Planten 
voor de Toekomst, een samenwerkingsproject van 
de NVBT en Waag Society gesteund door de 
Nationale Postcode Loterij.

Vormgeving: Studio WRS
Druk: Opmeer
Foto's: NVBT
Foto pagina 15: Rogier van Vugt
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Tuin als Lab daagt je uit om op een nieuwe ma-
nier naar planten te kijken. Do it yourself is het 
motto, oftewel: aan de slag! Experimenteer en 
doe de tien proefjes in de tuinen, of natuurlijk 
gewoon thuis. 
Vijf studenten van de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten Den Haag presenteren 
tijdens Tuin als Lab kunstwerken met als thema 
‘planten en hun communicatie’. Zij stellen hun 
werken tentoon in de periode tussen 14 Sep-
tember en eind Oktober in verschillende bot-
anische tuinen. In dit boekje, wat dus eigenlijk 
een kleine catalogus is, staat een uitgebreide 
toelichting bij de vijf kunstwerken.


