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SUMMARY. — Herbarium collections provide a permanent record of global diversity of plants, 

algae and fungi, and contain unique reference material that documents their evolutionary history. 

Although knowledge derived from specimens has made important contributions to botanical 

research, collections are significantly underused due to the difficulty of obtaining data from 

collections. Millions of specimens are housed in thousands of institutions worldwide. Some of these 

collections are well known and their data readily accessible, while the content of many other 

collections remains largely obscure. Access to collections is especially critical for researchers from 

developing, often tropical, countries. The earliest collections in tropical regions were often made 

on European exploring expeditions, and a large share of these specimens are stored in European 

collection institutions, hampering findability and access for researchers overseas. Digitization and 

mobilization of collections remove this obstacle of untraceability, and will significantly increase 

access to collections for researchers from tropical countries. For the past few years, Meise Botanic 

Garden has made significant efforts in digitizing its herbarium collections, including the largest 

collection of vascular plants from Central Africa worldwide. These efforts will increase knowledge 

sharing and collaboration with African researchers. In addition, Meise Botanic Garden continues 

its efforts to support the rehabilitation and digitization of collections housed in tropical African 

institutions. The European initiative DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) offers 

new perspectives for increasing access to digital collections. DiSSCo works for the digital 

unification of all European natural history assets, and aims to ensure that all collection data are 

easily findable and accessible. As such, DiSSCo will transform a fragmented landscape of 

collections into an integrated knowledge base. 

 

TREFWOORDEN. — Biodiversiteit; Afrika; Digitalisering; Herbarium; Natuurhistorische 

collecties. 

SAMENVATTING. — Herbariumcollecties in het digitale tijdperk. — Herbariumcollecties 

vormen een permanente registratie van de wereldwijde diversiteit van planten, algen en fungi, 

en bevatten uniek referentiemateriaal dat hun evolutionaire geschiedenis documenteert. Hoewel 

herbariumcollecties belangrijke bijdrages hebben geleverd aan botanisch onderzoek, worden ze 

sterk onderbenut omdat het vaak moeilijk is gegevens uit collecties te verkrijgen. Miljoenen 

specimens zijn ondergebracht in duizenden instellingen over de hele wereld. Verschillende van 

deze collecties zijn bekend en hun gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk, terwijl de inhoud 

van vele andere collecties grotendeels verborgen blijft. Toegang tot collecties is van kritiek 
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belang voor onderzoekers uit tropische ontwikkelingslanden. De vroegste collecties in tropische 

gebieden werden vaak gemaakt tijdens Europese verkenningsexpedities, en een groot deel van 

deze specimens is opgeslagen in Europese collectie-instellingen, wat de vindbaarheid en 

toegang voor onderzoekers in overzeese gebieden bemoeilijkt. Digitalisering en mobilisering 

van collecties nemen dit obstakel van onvindbaarheid weg en zullen de toegang tot collecties 

voor onderzoekers uit tropische landen aanzienlijk verbeteren. In de afgelopen jaren heeft 

Plantentuin Meise aanzienlijke inspanningen geleverd voor de digitalisering van zijn 

herbariumcollecties, waaronder de grootste collectie vaatplanten uit Centraal-Afrika ter wereld. 

Deze inspanningen zullen het delen van kennis en de samenwerking met Afrikaanse 

onderzoekers bevorderen. Bovendien blijft de Plantentuin inspanningen leveren om de 

rehabilitatie en digitalisering van collecties in Afrikaanse instellingen te ondersteunen. Het 

Europese initiatief DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) biedt nieuwe 

perspectieven voor een betere ontsluiting van digitale collecties. DiSSCo werkt aan de digitale 

eenmaking van alle Europese natuurhistorische collecties en streeft ernaar dat alle 

collectiegegevens gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. Als dusdanig zal DiSSCo een 

gefragmenteerd landschap van collecties omvormen tot een geïntegreerde kennisbank.  


