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Voorwoord
Wie een heldere koers wil varen heeft een goed kompas nodig. Net als voor een bedrijf
zijn voor een botanische tuin een missie en visie onmisbaar. In 2011 hebben directie en
medewerkers van de Hortus botanicus Leiden die missie en visie geherformuleerd.
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Visie: de gewenste situatie
De Hortus botanicus speelt een prominente rol als internationaal waardevolle
wetenschappelijke plantencollectie en als plek met veel historie en sfeer, waar
wetenschappelijk werk, leren over en genieten van planten hand in hand gaan.
•	De Hortus richt zich hoofdzakelijk op plantencollecties uit Azië en heeft daarnaast een
aantal specifieke plantengroepen als zwaartepunten van de verzameling;
•	De collecties zijn of worden goed gedocumenteerd en laagdrempelig ontsloten;
•	De collecties worden zoveel mogelijk actief ingezet bij wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en informatie;
•	Alle Hortusbezoekers zijn zich bewust van het wetenschappelijke werk, begrijpen het nut
en waarderen het belang van het wetenschappelijk werk;
•	Het Hortuspersoneel is deskundig en bevlogen, en deelt die deskundigheid en bevlogenheid
met wetenschappers, vakgenoten en publiek;
•	Betrokken vrijwilligers vervullen voor de Hortus een ambassadeursfunctie en brengen
specifieke, onmisbare kennis en vaardigheden in; bovendien zijn zij een onontbeerlijke hulp
bij het praktisch onderhoud van de tuin. Zij maken het mogelijk de Hortus op een hoog
kwaliteitsniveau te onderhouden;
•	De Hortus staat garant voor een transparante en gezonde bedrijfsvoering;
•	De Hortus helpt bezoekers intensief van de rust op deze inspirerende, sfeervolle historische
plek in de binnenstad te genieten;
•	De Hortus botanicus gedraagt zich als waardige en betrokken buur.

1: Diplocaulobium phalangium Foto: Jan Meijvogel
2: Dendrobium spathilingue Foto: Jan Meijvogel
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Missie: waarom we doen wat we doen
De Hortus botanicus wil als universitaire tuin al sinds 1590 hoogstaand nationaal en
internationaal wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit faciliteren. De Hortus wil
bovendien een interessante, geliefde plek zijn voor hoogwaardig nationaal en internationaal
cultuur- en groentoerisme en voor gespecialiseerde informatie-uitwisseling over planten aan
diverse groepen in de maatschappij.
•	De Hortus botanicus Leiden maakt actief deel uit van de Universiteit Leiden;
•	Hart van de Hortus botanicus Leiden zijn de hoogwaardige wetenschappelijke collecties
van levende planten, met als focus Aziatische planten;
•	De Hortus botanicus Leiden verzamelt, kweekt, verzorgt en documenteert haar groene
‘museumstukken’ al sinds 1594 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie,
kennisoverdracht, het koesteren en beschermen van biodiversiteit en van een duurzame
samenleving;
•	De Hortus houdt zich getrouw aan de geldende afspraken voor botanische tuinen en
musea wat betreft het ontvangen, administreren en uitgeven van plantenmateriaal;
•	De Hortus botanicus Leiden koestert als oudste Hortus van Nederland zijn cultuurhistorie;
•	De Hortus botanicus Leiden wil een tuin zijn voor buurtbewoners, een rustpunt voor
stadgenoten, een schatkamer en informatiebron voor wetenschappers en vakmensen.
In dit jaarverslag ziet u dat veel van wat we nu doen al goed aansluit bij wat we zouden willen
doen. In 2012 gaan we met het bovenstaande ‘kompas’ in de hand verder. In een botanische
tuin is elke week anders en verrassend. Laten we de weken als kralen aan een ketting rijgen,
waarbij de draad gevormd wordt door onze missie en visie.

Erik Smets, wetenschappelijk directeur Hortus botanicus Leiden en van Nederlands Centrum
voor Biodiversiteit Naturalis
Paul Keßler, prefect van de Hortus botanicus Leiden
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3: Oerstedella exasperata Foto: Jan Meijvogel
4: Cleisocentron merrillianum Foto: Jan Meijvogel
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Januari

Februari

Maart

•	Vrijwilliger Anneke Brandts werkt heel
2011 aan het up to date houden van een
database van de Nepenthes collectie
•	9 januari Zondagwandeling Vogels spotten
in de winter door Hans Adema
•	In 2011 is gestart met een Geofyten
collectie
•	In 2011 afronding onderzoek naar
invasieve planten door Leni Duistermaat
•	Drieweekse cursus Tropical Plant Families
door NCB Naturalis in samenwerking met
de Hortus

•	Eerste donatie van 100.000 euro voor
de tropische kassen door de
Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
•	3-5 februari Winterworkshop botanisch
tekenen
•	8-12 februari Collectiebeheerder Gerda van
Uffelen verblijft in Oxford om samen met
softwareontwikkelaar Denis Filer te werken
aan de ontwikkeling van een botanischetuinenmodule voor de collectieregistratie
•	13 februari Zondagwandeling
Academisch door Prof. Dr. Harm Beukers
•	Heel 2011 doorlopend taxonomisch
onderzoek aan onder meer Orchideeën,
Cucurbitaceeën, Varens

•	8-12 maart Voorjaarsworkshop botanisch
tekenen
•	11 maart Personeelsuitstapje naar
urgers’ Zoo
•	13 maart Zondagwandeling
Voorjaarsbloeiers door Carla Teune
•	18 maart NL doet: grote
voorjaarsschoonmaak
•	Start aanleg Sterrewachttuin
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Hortusteam
Directie
Erik Smets – Wetenschappelijk directeur
Paul Keßler – Prefect

Collectie
Gerda van Uffelen

Tuin
Theo Houthoff
Joep Bovenlander (tot 01-09-2011)
Marise van Luijck (vanaf 15-09-2011)
Joop van Noort
Richard Schoenmaker
Fred Wallaart

Kas
Rogier van Vugt
Shirley Duivenvoorde
Jaco Kruizinga
Theo Teske

Public Relations/Communicatie
Saskia Jacobs-Beukers

Marketing/Sales
Patricia Vandecasteele
Chris de Geus (tot 01-11-2011)
Hanneke Jellema
Hans Ladan
Ilse van der Reijden

Educatie
Hanneke Jelles (vanaf 01-05-2011)
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Werknemers in 1895 voor de toenmalige boomvarenkas.
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Stagiaires en promovendi
Maatschappelijke stage
Sander Morsman (april 2011)

Stage
•	Arend van Ees, hoveniersopleiding
•	10-10-2011 – 10-01-2012 Hasan Inan, student Toerisme aan de universiteit van Florence
•	02-09-2011 – 03-11-2011 	Leon van Dijk, Beroepspraktijk Vorming Helicon; Tuin,
Park en Landschap MBO Helmond/De Groene Campus
•	03-11-2011 – 07-2012 	Sylvia George, student tweejarige opleiding sociaal cultureel werk
21+ op het IDcollege Rapenburg
•	Roel Brouwers was gedurende het hele jaar behulpzaam bij de administratie van het
Cycadales-barcodingproject

PhD studenten
Svenja Meinke
‘Evolutionary studies on the liana habit of African and Asian Annonaceae of the long branch
clade’
Marc Appelhans
‘Bringing together molecular and morphological studies: The Spathelioideae (Rutaceae),
a case study’. De promotie vond plaats op 15 november 2011.

Marc Appelhans: Puzzelen met DNA
Afgelopen najaar promoveerde Marc Appelhans (31), onder begeleiding van Erik Smets en
Paul Keßler.
Hij bestudeerde een groep planten die deel uitmaakt van de Rutaceae, de Wijnruitfamilie
waartoe ook bijvoorbeeld de sinaasappel behoort. ‘De planten uit de tropische subfamilie die
ik onderzocht lijken totaal niet op sinaasappels. De subfamilie heet Spathelioideae, genoemd
naar het genus Spathelia. Spathelia´s zijn lang en onvertakt net als een palm, met een
bloempluim bovenin. Planten zijn lange tijd ingedeeld aan de hand van alleen morfologische
kenmerken. Sinds een jaar of 20 wordt het DNA gebruikt om de verwantschap van planten vast
te stellen. Van deze groep was niet zeker of ze als een aparte subfamilie beschouwd moesten
worden of niet. Uit mijn onderzoek blijkt dat het wel een subfamilie is.’
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5: Svenja Meinke
6: De promotie van Marc Appelhans op 15 november 2011
7: Hasan Inan
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‘Ik had gedacht dat met een enorm herbarium, NCB Naturalis heeft een collectie met zo’n
4 miljoen herbariumvellen, het geen enkel probleem zou zijn om aan het DNA-materiaal te
komen. Maar het herbariummateriaal was vaak al zo oud dat de strengen DNA in kleine stukjes
uit elkaar waren gevallen. Je wilt van het DNA weten in welke volgorde en combinatie de
ATCG-moleculen, vier basen, voorkomen. De techniek waarbij de basenvolgorde van een
DNA-streng wordt bepaald heet sequensen. Het levert enorm veel informatie op, die je met
behulp van computerprogramma’s interpreteert. Uit de kleine verschillen in de basenvolgorde
tussen de soorten kun je opmaken wat de verwantschap van planten is, maar ook wanneer in
de evolutie de soorten zich vermoedelijk gevormd hebben, en in welke regio. Als het DNA in
kleine stukjes uiteen is gevallen moet je het weer aan elkaar zien te puzzelen. Dat heb ik
gedaan, en ik heb ook op allerlei manieren vers materiaal verzameld.’
‘Toen ik begon was er één soort uit deze subfamilie in de Hortus; in de Clusiustuin. Nu zijn er
vier soorten, een deel heb ik zelf verzameld en een deel hebben we van andere botanische
tuinen gekregen. We hebben wel een aantal soorten uit de Wijnruitfamilie en bij het hek van
de Sterrewachttuin staat een boompje met vruchtjes die een beetje op ‘mijn’ subfamilie lijken:
een Ptelea.’
Nu staat vast dat de groep echt een subfamilie vormt. ‘Ja, en bovendien kon ik aan de hand van
fossiele bladeren en zaden uit dezelfde familie vaststellen wanneer de soorten zich gevormd
hebben. De Wijnruitfamilie is in het Krijt-tijdperk ontstaan, zo’n 80 miljoen jaar geleden,
terwijl mijn groep zo’n 60 miljoen jaar geleden is ontstaan. Er groeien drie genera in Amerika
en vijf in de oude wereld (Afrika, Azië). Die verspreiding is niet door het afsplitsen van de
continenten ontstaan: die dateert van ver voor de familie ontstond. Ik vermoed dat de
gevleugelde zaden grote afstanden overbrugd hebben.’
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Inmiddels is Marc Appelhans begonnen in Washington; hij doet aan het Smithsonian Instituut
‘post doc’ onderzoek aan een ander geslacht binnen dezelfde familie, Melicope.

Overige onderzoeken waar de Hortus bij betrokken was
• Paphiopedilum door Izan Shairul
•	Jatropa curcas voor de vakgroep Pharmacognosie, Rob Verpoorten
•	Verhoutende Brassicaeae door Frederic Lens en Nicolas Davin
• Pleurothallidinae door Adam Karremans
•	DNA-onderzoek Triurideae, Pandanaceae, Velloziaceae, Cyclanthaceae en Stemonaceae
door Constantijn Mennes en Vincent Merckx
•	Plantensappen van onder andere Droseraceae en Apocynaceae door Young Hae Choi
en Peter Klinkhamer.
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7: Tekening NCB Naturalis/Anita Walsmit Sachs
8: Marc Appelhans bij een Spathelia
9: Tekening NCB Naturalis/Anita Walsmit Sachs
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april

mei

juni

•	1 april Overgang op een ander netwerk,
namelijk dat van Universiteit Leiden
•	2-3 april Dertigste Museumweekend:
Laat je trakteren door een museum
•	2 april Lancering Hortus Iphone App
•	10 april zondagwandeling Monumentale
bomen door Carla Teune
•	13 april Lunchconcert door leden van het
Nederlands Studenten Kamerorkest
(Nesko)

•	1 mei Hanneke Jelles in dienst
als medewerker educatie
•	Start fondsenwervingsactie renovatie
tropische kassen; folder gereed
•	6 en 7 mei Plantenmarkt.
Eerste lid ‘Club van Honderd’,
voor renovatie tropische kassen.
•	Start tropische-kassenblog als
ondersteuning fondsenwerving
•	8 mei Zondagwandeling Beschermde
planten door Paul Keßler
•	11 mei Wethouder De Haan en de heer
Frans Dekker (Vastgoed) worden door
Paul Keßler rondgeleid door de tropische
kassen
•	Bloei van een (bescheiden)
Amorphophallus titanum, de plant had
in 2008 ook gebloeid
•	International Economic Botany Course
door prof. David J. Mabberley,
waarvoor de Hortus materiaal leverde
•	Dahliastekjes van IBC geplant
•	29 mei Boeddhafestival

•	Leiden cultuurmaand
•	1 juni Patricia Vandecasteele 12,5 jaar
in dienst
•	2 juni Polderdag
•	21 juni Midzomernachtfeest
•	25 juni Museumnacht
•	Kruiden geplant in Rosarium, als
voorbereiding Bijententoonstelling
•	De Magnolia grandiflora bloeit
•	12 juni Zondagwandeling Rozen
door Gerda van Uffelen
•	Grand Café Clusius begint met
de verkoop van cadeaubonnen
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Jaar van de Vrijwilliger
2011 was het Jaar van de Vrijwilliger. ‘Betrokken vrijwilligers vervullen voor de Hortus een
ambassadeursfunctie en brengen specifieke, onmisbare kennis en vaardigheden in.
Zij maken het mogelijk de Hortus op een hoog niveau te onderhouden,’ schreven we in onze
missie. U ziet hier, en elders in dit jaarverslag, een aantal van onze vrijwilligers aan het werk.
Het zijn er meer, veel meer. En ze doen fantastisch werk. Vrijwilligers hiepen bij het wieden,
het bijhouden van de website, het verzorgen van de orchideeën, ondersteunden het
collectiebeheer, onderhielden de aquaria en zorgden voor algehele ondersteuning.
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Balans
Baten 2011

(x 1.000 euro)

Universitaire bijdrage
Bijdrage faculteitsbestuur
Overige baten

Totale baten

466
104
620

1.190

Lasten 2011

(x 1.000 euro)

Personeel in vaste dienst
Personeel niet in vaste dienst
Afschrijvingen
Materiële lasten

Totale lasten
Exploitatiesaldo
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1.185
5

11

12

11

676
130
37
342

10: Dendrobium subclausum
11: Psychopsis papilio
12: Bulbophyllum maxillare
13: Trichotosia gracilis
14: Bulbophyllum pyroglossum
15: Dendrobium oreodoxa
Alle foto’s op deze pagina gemaakt door Jan Meijvogel
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Actie voor de tropische kassen
Over de tropische kassen en de actie voor de renovatie houdt de Hortus botanicus een aparte
blog bij. U kunt zich op http://tropischekassenleiden.wordpress.com inschrijven en krijgt dan
per e-mail nieuwe berichten van deze blog toegestuurd.

Wieders steunen renovatie
De Hortus botanicus heeft een enthousiaste en hardwerkende wiedploeg, die in het
zomerseizoen elke dinsdag onder leiding van Carla Teune en Theo Houthoff aan het werk is.
Op initiatief van een van de wieders heeft deze groep geld bij elkaar gebracht om gezamenlijk
lid te worden van de Club van Honderd en zo de kassenrenovatie te steunen.

Foto: Hans Clauzing

13

Jaaroverzicht 2011

Jaaroverzicht 2011
14

Bijententoonstelling
Donderdag 7 juli opende de Bijententoonstelling met een toespraak van prefect Paul Keßler en
van twee oud-voorzitters van de Imkersvereniging Leiden en Omstreken. De tentoonstelling
liep tot en met 28 augustus 2011. Voor kinderen was er een leuke gratis speurtocht, een boekje
vergelijkbaar met het boekje over vleeseters, dat ook na afloop van de tentoonstelling
beschikbaar en bruikbaar zou blijven.
Bij de Bijententoonstelling was een uitgebreid programma aan workshops en rondleidingen.
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Juli

Augustus

September

•	Meer dan 30 verschillende zonnebloemen
voor de Oranjerie
•	Elke vrijdag Bijenrondleiding
•	Bloei Dimorphorchis
•	Hortus Festival, thema Franz Liszt
•	1 juli Paul Keßler 5 jaar Prefect van de
Hortus botanicus
•	7 juli-28 augustus Zomertentoonstelling
Bijen
•	10 juli Zondagwandeling Bloemetjes
en de bijtjes door Fred Weber
•	14 juli Hortus gesloten wegens storm,
er sneuvelt een Paulownia
•	13 juli Workshop samen insectenhotel
bouwen
•	16 juli De Hortus doet mee aan Bee-a-thon,
een internationale digitale manifestatie
voor de bij
•	20 juli Wilde bijenexpeditie
•	23 juli Start verkoop plantjes
Hortuskwekerij
•	25-29 juli Zomerworkshop botanisch
tekenen
•	27 juli Workshop Pollen nader bekeken
•	Adoptantenbijeenkomst

•	Elke vrijdag Bijenrondleiding
•	Paden Sterrewachttuin geasfalteerd
•	Biologische bestrijding van de wolluis in
de tropische kassen met hulp van
lieveheersbeestjes
•	Halsbandparkieten en andere vogels
genieten van de zaden in de zonnebloemen
•	De Prunus mume in de Von Siebold
Gedenktuin geeft de geest
•	3 augustus Workshop knutselen voor de
bijen
•	10 augustus Workshop koken met Honing
•	14 augustus Zondagwandeling
‘Kuipplanten uit de Mediterranée’ door
oud-hortulanus Art Vogel
•	17 augustus Workshop honing slingeren
•	18 augustus El Cid-studenten bezoeken
de Hortus
•	24 augustus Workshop werken met
bijenwas
•	28 augustus Einde bijententoonstelling

•	5 september Start van het academisch jaar,
Sterrewachtgebouw in gebruik genomen
door de faculteit Rechten
•	6 september De holle Treurnoot op het
Notenveld sneuvelt door storm
•	7 september Museum Jeugd Universiteit
college door Peter Hovenkamp: ‘Kunnen
planten schieten?’
•	Hek tussen Hortus en Sterrewachttuin
afgebroken
•	Aanleg zes biotoopbakken voor
rode-lijstplanten in de Sterrewachttuin
•	11 september Zondagrondleiding over
varens door Hortusvrijwilliger en voorzitter
van de Nederlandse Varenvereniging
Harry Roskam
•	10 en 11 september Open
Monumentendagen en Bollenmarkt;
verkoop sleutelhangers voor de
kassenrenovatie; 5.000 bezoekers
•	12 september Toos Stoker gaat via
JobMotion aan het werk op het
Hortuskantoor, zij vervangt twee
zwangere collega’s: Ilse van der Reijden
en Saskia Jacobs.
•	14 september Ontvangst in de Tropische
Kassen voor sponsors van de renovatie
•	19 september Donatie 150.000 euro van
Fonds 1818 voor duurzaamheidsmaatregelen voor de tropische kassen
•	22 september Hortus botanicus heeft
winnende wens bij Rabobank
Wensenfonds: nestkastjes en vogelboekje
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Geteld...
•	20
• 12
•	114.846
•	3546
•	75
•	123
•	2.249
•	1.212
•	302
•	1.630
•	150
•	1.200
•	400
• 5.000
• 500
• 18
• 41-ste

werknemers (inclusief Aio’s en De Zijl Bedrijven), 13.81 fte
oproepkrachten
bezoekers
scholieren
vrijwilligers aan het werk
rondleidingen
twittervolgers
digitale nieuwsbrieflezers
‘likes’ en een bereik van 1888 personen per week op Facebook
vrienden van de Leidse Hortus
bomenadoptanten
narcisbollen geplant
meter etiketten geprint
mailstukken ingestoken
kuipen in- en uitgereden
nieuwsbrieven
plaats in de top-50 van Nederlandse musea
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Nieuw in de Leidse collectie
Aldrovanda vesiculosa (Waterradplant).
Welwitschia mirabilis (‘Twee-blaar-kan-nie-dood-nie’)
Stephanostema stenocarpum en Dapania pentandra werden in 2011 vermeerderd en zijn
verspreid. De Stephanostema naar Burgers’ Zoo en de Dapania pentandra naar Royal Botanic
Gardens, Kew in Londen.

Welwitschia van Londen naar Leiden
Vanwege de aanstaande renovatie van de tropische kassen heeft kaschef Rogier van Vugt
weinig planten meegenomen van zijn bezoek aan Kew Gardens in Londen. Dit jonge plantje
bracht hij wel mee (zie foto rechts): een exemplaar van Welwitschia mirabilis, een plant met
slechts twee bladeren. De Hortus wil graag deze plant in de collectie hebben in het kader van
de Plantenolympiade in 2012. Welwitschia mirabilis komt voor in droge gebieden van Angola
en Namibië. Omdat hij water van grote diepte moet halen maakt hij een lange penwortel.
Ook het jonge plantje kreeg van Rogier daarom een opvallend lange pot. De plant groeit
zeer langzaam. Er zijn exemplaren van 2000 jaar oud bekend.
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16: Welwitschia mirabilis
17: Aldrovanda vesiculosa Foto: Rogier van Vugt
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Sterrewachttuin
‘Visitekaartje voor de Hortus en beeldmerk voor Leiden’
Eind oktober 2011 werd de gerenoveerde Leidse Sterrewacht geopend. In najaar en winter
werd rondom het gebouw een mooie tuin aangelegd.
Voorjaar 2010 kreeg bureau Copijn tuin- en landschapsarchitecten de uitnodiging om mee te
doen aan een aanbesteding voor een ontwerp voor het Sterrewachtterrein. Marc van der Zwet
en zijn collega’s stelden een ontwerp voor waarbij niet alleen naar de Sterrewachttuin zelf
werd gekeken. De plek van de Sterrewacht in de stad speelde ook een prominente rol.
Op oude kaarten zie je dat Leiden een vesting met een aantal bolwerken heeft gehad.
De Sterrewacht ligt op één van die bolwerken. Maar bij de bouw in 1861 is er vooral op gelet
of het gebouw goed op de Meridiaanlijn, de aardrijkskundige noord-zuidlijn, kwam te liggen.
De vorm van het bolwerk is toen verdwenen. Copijn zag mogelijkheden om de oude structuur
van vestingwerk met bolwerk weer zichtbaar te maken en om het verband met de omgeving
weer te herstellen.
De Sterrewachttuin die Copijn ontworpen heeft is meer dan alleen een strook grond rondom
een mooi gebouw. Op oude kaarten is de vorm van het bolwerk goed te zien. In de loop van
de jaren zie je de vorm op kaarten vervagen. Copijn heeft een ontwerp voorgesteld waarbij de
relatie tussen de Sterrewachttuin en de Hortus hersteld is, en de tuin als het ware het podium
vormt waar de Sterrewacht op gepresenteerd wordt. De padenstructuur refereert aan de
oorspronkelijke vorm, maar is er geen replica van. De rechtenstudenten, gebruikers van het
sterrewachtgebouw, kunnen buiten een luchtje scheppen maar wandelen niet zomaar de
Hortus in.
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Oktober
•	3 oktober Hortus botanicus gesloten
wegens Leidens Ontzet
•	6 oktober Start slangenexpo ‘Serpo’, die
duurt tot 23 oktober. Hortus dagelijks tot
’s avonds 22.00 uur open
•	6 en 7 oktober Museumcongres met feest
in de Hortus botanicus
•	9 oktober Zondagwandeling
Paddenstoelen door Hans Adema en
Jan Hengstmengel, beiden bioloog NCB
Naturalis
•	Aanleg beregeningsinstallatie
Sterrewachttuin
•	11 oktober Laatste werkdag Wiedploeg
voor dit seizoen
•	12 oktober Museum Jeugd Universiteit
college door Brigitta de Wilde: ‘Heb jij wel
eens een rode komkommer gezien?’
•	16 oktober Passeert de 100.000ste bezoeker
de portiersloge
•	12, 18, 19 oktober Kinderlezing Serpo

•	23 oktober Start Boerhaave-rondleidingen
in de Hortus in samenwerking met Museum
Boerhaave
•	24 oktober Twee deskundigen van Pius
Floris keuren de monumentale bomen
•	26 oktober Officiële opening gebouw
Sterrewacht en Sterrewacht
bezoekerscentrum
•	28 oktober Bijenborrel, als afsluiting van
de succesvolle bijententoonstelling
•	29 en 30 oktober Kennisfestival
•	De meeste narcissen voor de expositie
volgend voorjaar zijn geplant
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November
•	Wetenschapper Ed de Vogel en
orchideeënspecialist/tekenaar
Eline Hoogendijk betrekken als
gastmedewerkers een kantoor in het
kassencomplex
•	De kuipen worden naar hun winterverblijf
gereden
•	24 oktober Saskia Jacobs bevalt van een
zoon: Alexander
•	Ontwikkeling programma Museum en
Senioren-specerijen
•	9 november Museum Jeugd Universiteit
college door Gerda van Uffelen:
‘Bestaat er nog dinovoer?’
•	10 november 64 kinderen uit groep 6 van
de B.N. Haanstra basisschool ‘zaaiden’ zo’n
20.000 wormen uit in de Sterrewachttuin
•	12 november-13 november Muziek in
Museum

December
•	13 november Zondagwandeling
Wintersmaken door Femke Frietema,
Fred Weber en Carla Teune, met zo’n
70 deelnemers
•	20 november Hortus wintercollege
Narcissen door Eric Breed
•	21 november Grondonderzoek naar boden
onder tropische kassen in de aanloop naar
de renovatie
•	23 november Workshop Sint en Citrus,
appeltjes van Oranje
•	Veel persaandacht voor nachtbloeiende
orchidee (Bulbophyllum nocturnum),
verzameld door Ed de Vogel en in de
Hortuskassen tot bloei gebracht

•	Paul Keßler treedt toe tot het dagelijks
bestuur van Museumgroep Leiden
•	Wintergroenten voor de Oranjerie
•	7 december Museum Jeugd Universiteit
door Hans Kruijer: ‘Wat was de allereerste
plant in Nederland?’
•	8 december Ilse van der Reijden bevalt van
een zoon: Jonathan
•	11 december Zondagwandeling
Planten in de wetenschap door kaschef
Rogier van Vugt
•	14 december Workshop Honing, was en
wintergeuren
•	18 december Hortus wintercollege
Sterrewachttuin en tuinsterren door
Marc van der Zwet van Copijn Tuin- en
Landschapsarchitecten
•	21 december Kindermiddag
Leidsch Dagblad in de Hortus
•	21 en 22 december Glazen Kluis van
Hope XL in de Wintertuin, met bezoek van
de Rector Magnificus en de burgemeester
van Leiden
•	Start team gastheren/gastvrouwen
•	25 december 2011 t/m maandag 2 januari
2012 winterrust
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Hortus botanicus Leiden
heeft winnende wens!
In de Hortus botanicus Leiden leven naast heel veel planten ook ruim 60 soorten vogels.
De Hortus wil graag meer aandacht geven aan vogels en insecten en deze kennis delen met
buurtbewoners en andere bezoekers. Daarom wenste de Hortus de aanschaf van zo’n
25 soorten nestkasten uilenkasten: boomkruiperkasten, mussenvilla’s, winterkoningpaleizen
enzovoorts. Verder wenste de Hortus de ontwikkeling en realisatie van een permanent
insectenhotel en de ontwikkeling van 10.000 informatieboekjes over vogels in de Hortus.
Het Rabobank Wensenfonds is een fonds van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest
dat jaarlijks geld beschikbaar stelt om wensen van inwoners uit deze plaatsen in vervulling
te laten gaan. Meer informatie: www.rabobankwensenfonds.nl.

Hortus in het nieuws
In 2011 was de Hortus botanicus regelmatig in het nieuws. Onder meer: Klokhuis over
vleesetende planten, Leidsch Dagblad over de Dendrobium crassilabium, NTR televisie
opnamen ‘De slavernij’, tijdschrift Quest over de Amorphophallus titanum, NTR Radio,
BNR Nieuwsradio, Unity FM en vele andere over de Bulbophyllum nocturnum.
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