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Voorwoord

Het jaar 2012 stond voor de Hortus botanicus Leiden in het teken van de renovatie van de 
tropische kassen. Erik Smets, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center en 
Hortus botanicus Leiden, en Paul Keßler, prefect van de Hortus kijken met tevredenheid terug. 
Het bezoekersaantal bleef goed op peil ondanks de bouwwerkzaamheden en de onderzoeks-
projecten liepen gewoon door.
‘Het gaat goed met de Hortus’, vindt Erik Smets. ‘Ik vind het uitzonderlijk dat de Hortus ook 
in 2012 ruim 110.000 bezoekers ontving. De tropische kassen zijn tenslotte een van de 
belangrijkste attracties en die waren maar beperkt te bezichtigen.’ De kassen gaan in juni 2013 
opnieuw open voor publiek, maar Erik Smets heeft al rond kunnen kijken en vastgesteld dat 
het heel mooi wordt. ‘Mijn complimenten aan architect Gerard Smit en zijn mensen en aan de 
kascollega’s van de Hortus. De bouw is in de tweede fase en tot nu toe loopt alles voorbeeldig 
op tijd.’ Paul Keßler deelt zijn tevredenheid. ‘Wij zijn bijzonder blij met het nieuwe lesbalkon 
en met de loopbrug. Bezoekers kunnen straks van bovenaf van de collectie genieten en leren, 
het hele jaar door.’

Amborella
Erik Smets heeft extra genoten van één van de nieuwe kasbewoners: een Amborella trichopoda, 
een aanwinst gekregen van de collega’s uit de Botanische Tuin in Bonn. ‘Het geslacht 
Amborella komt alleen voor op het eiland Nieuw-Caledonië. Het kent alleen deze ene soort. 
Ik vond het geweldig om deze plant voor het eerst in bloei te zien in onze kassen, omdat het 
in de evolutie een bijzondere soort is. Het hout van dit altijdgroene struikje mist de karakteris-
tieke vaten die de meeste bloemplanten hebben en de bloemen zijn bijzonder door de 
aanwezigheid van vele zogenaamde primitieve kenmerken. Voorheen stond deze plant niet 
speciaal in de belangstelling, maar door modern moleculair onderzoek is de bijzondere plek 
van deze plant in de stamboom, namelijk als zustersoort van al de andere bloemplanten, 
ontdekt.’ 

Wetenschap
Paul Keßler is blij dat de Hortuscollecties regelmatig voor wetenschappelijk onderzoek 
gebruikt worden. ‘Op die manier blijft de Hortus een wetenschappelijke tuin, met naast een 
publieksfunctie een onderzoeksfunctie. PhD studenten zoals Rachel Schwallier (Nepenthes) of 
Adam Karremans (orchideeën) zouden niet hetzelfde werk kunnen doen zonder onze levende 
collectie. Maar ook voor onderwijsdoelstellingen, van jonge kinderen tot en met 
universiteitsstudenten en cursisten van gespecialiseerde plantencursussen heeft de collectie 
grote waarde.’ Erik Smets benadrukt dat de samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, 
waar het herbarium nu deel van uitmaakt, op dezelfde voet wordt voortgezet. ‘Onze enorme 
collecties gedroogd materiaal en de levende Hortuscollectie vullen elkaar goed aan.’ Erik Smets 

1 Amborella trichopoda, foto Botanical Society of America

2 Aeschynanthus spec.

3 Dendrobium mohlianum

4 Coelogyne odoardii
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merkt op ‘dat de hortuscollectie regelmatig verrijkt wordt met onderzoekscollecties die ook 
voor het publiek erg interessant kunnen zijn. Al jaren bezit de Hortus een rijke collectie 
orchideeën die regelmatig aangevuld wordt met nieuwe vondsten en sedert kort is er ook een 
collectie secundair houtige plantensoorten van de Canarische Eilanden aanwezig die een 
belangrijke rol spelen in het houtanatomisch onderzoek. Onze Naturalis onderzoekers vinden 
dus een geschikte thuishaven voor hun collecties en het publiek kan van de 
onderzoeksactiviteiten op de hoogte gebracht worden; een win-win situatie.’

Biotoopbakken
Heel wat minder opvallend dan de kassenbouw was de aanleg van de biotoopbakken. 
‘Het zal nog wel een tijdje duren voor de vegetatie volgroeid is, maar ik vind het erg belangrijk 
dat de inheemse fl ora, inclusief de bedreigde rode-lijst soorten, onder de aandacht wordt 
gebracht’, zegt Erik Smets. ‘Op die manier kan het publiek zien dat ook soorten van hier 
zeer bijzonder kunnen zijn en voor de toekomst behouden moeten worden; bijvoorbeeld de 
Zinkfl ora vond ik al erg leuk om te zien.  Ik denk dat voor onze Hortus een belangrijke rol is 
weggelegd op het vlak van natuurbehoud. Ook op een klein oppervlak kan men immers veel 
realiseren. Een ander hoogtepunt van het afgelopen jaar was de opening van de 
Sterrewachttuin in het vroege voorjaar. De gerenoveerde Sterrewacht en de tuin eromheen 
zijn prachtig, zeker als je het vanaf het water bekijkt zoals ik bij de opening kon doen.’

Erik Smets en Paul Keßler kijken natuurlijk al vooruit naar het jubileumjaar 2015, als de Hortus 
425 jaar bestaat. ‘Dat wordt weer een mooie gelegenheid om de Hortus extra onder de 
aandacht te brengen, net als de renovatie van de kassen dat voor 2013 is’, vindt Erik Smets. 
Maar eerst de 1001 nacht-tentoonstelling van 2013, naar aanleiding van 400 jaar Arabistiek in 
Leiden; en de varententoonstelling en wellicht de aanleg van een Chinese kruidentuin in 2014. 
Laat ons nu eerst even rustig terugblikken op het jaar 2012 waarin er weer zoveel te genieten, 
te beleven en te leren was in de Hortus botanicus Leiden. 

Het jaar 2012 stond in het teken van de renovatie van de tropische kassen. Daarom als 

beeldmateriaal veel foto’s van de kassen en hun bewoners.

5 Bulbophyllum lizae

6 Strongylodon macrobotrys

7 Cymbidiella rhodocheila 

8 Dalechampia spathulata 
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JANUARI
•   1 januari Kasmedewerker Jaco Kruizinga 

12,5 jaar in dienst
•  In het Sterrewacht bezoekerscentrum 

worden gratis rondleidingen ingevoerd
•  8 januari Zondagwandeling ‘De allereerste… 

over oeroude planten’ door Isabel van 
Waveren (NCB Naturalis)

•  9 januari Anitta Silvennoinen aan het werk 
als medewerker sales

•  11 januari Hortus Wintercollege over 
wintergroenten door Taco IJzerman van 
De Ommuurde Tuin in Renkum

•  19 januari Presentatie van de uitgave 
‘Topstukken aan het Rapenburg’, een 
gemeenschappelijke uitgave van het RMO, 
het SieboldHuis en de Hortus

•  20 januari start Evolutiecursus 
Arend Wakker

•  De biotoopbak met zinkhoudende grond 
wordt beplant 

•  De botanische tuin in Bonn stuurt vers 
Victoria-zaad op, kort daarna verschijnt het 
eerste kiemplantje

•  29 januari Hortus Wintercollege over 
planten uit China door hoofd 
collectiebeheer Gerda van Uffelen

•  Diverse Hortuscollega’s werken mee aan de 
drieweekse cursus ‘Tropical Plant Families’ 
van NCB Naturalis

FEBRUARI
•  12 februari Zondagwandeling 

‘De allerslimste… wetenschappers in de 
Hortus’ door professor Harm Beukers 

•  15 februari start voorjaarsreeks Museum 
Jeugd Universiteit

•  26 februari Hortus Wintercollege tropische 
kassen door architect Gerard Smit 
(Veldman | Rietbroek | Smit)

•  Offi ce manager Ilse van der Reijden gaat 
weer aan het werk na haar zwangerschaps-
verlof

•  Hortusvrijwilligers Maaike Hendriksen 
en Germaine Cornet gaan helpen bij de 
correctie van de heruitgave van het boek 
‘Van de Byen, haren wonderlijcken 
oorspronck, natuer, eygenschap, crachtige, 
ongehoorde ende seltsame wercken’

•  Het beeld van Clusius is gerestaureerd en 
staat weer op zijn plaats bij de Clusiustuin

•  Er zijn drie kiemplantjes van de Victoria

MAART
•  De portiersloge wordt afgebroken en 

vernieuwd, het nieuwe kassasysteem wordt 
geïnstalleerd. Boven de portiersloge komt 
een informatiescherm.

•  6 maart is medewerker PR en communicatie 
Saskia Jacobs weer aan het werk gegaan 
na haar bevallingsverlof

•  11 maart Zondagrondleiding 
‘De allerlaatste… afscheid van de tropische 
kassen’ door Carla Teune en Hanneke Jelles

•  16 maart Vrijwilligers verven het tuin-
meubilair in het kader van NL DOET en 
breken een muurtje af in de tropische 
kassen

•  Op acht strategische plaatsen worden 
routepalen in de Hortus geplaatst

•  De narcissen komen in bloei, twee weken 
eerder dan gepland gaat de narcissen-
tentoonstelling van start. 
De tentoonstelling loopt tot 29 april

•  De kuipplanten gaan naar buiten
•  De boomverzorgers van Pius Floris zijn 

drie dagen aan het werk om dood hout te 
verwijderen uit een aantal monumentale 
bomen

•  30 maart Ed de Vogel is teruggekeerd uit 
Papua Nieuw-Guinea en heeft 1776 planten 
meegebracht.

9 Dendrobium cinereum

10 Dendrobium fi mbriatum 
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Hortusteam

Directie
Erik Smets - wetenschappelijk directeur
Paul Keßler - prefect

Collectie
Gerda van Uffelen - hoofd collectiebeheer

Tuin
Theo Houthoff - tuinchef
Marise van Luijck
Joop van Noort
Richard Schoenmaker
Fred Wallaart

Kas
Rogier van Vugt - kaschef
Shirley Duivenvoorde
Jaco Kruizinga
Theo Teske

Publiek
Anitta Silvenoinen
Bauke van der Lee (per 01-11-2012)
Hanneke Jellema
Hanneke Jelles
Hans Ladan
Ilse van der Reijden (tot 30-09-2012)
Patricia Vandecasteele
Saskia Jacobs-Beukers

Stage
•  10-10-2011 – 10-01-2012 Hasan Inan, 

student Toerisme aan de universiteit van 
Florence

•  03-11-2011 – 07-2012 Sylvia George, studente 
tweejarige opleiding sociaal cultureel werk 
21+ op het IDcollege Rapenburg

•  31-01-12 – 18-05-12 Stephanie Aardenburg, 
tweedejaars studente Reinwardt Academie

•  31-01-12 – 18-05-12 Marianne Bakker, 
tweedejaars studente Reinwardt Academie

•  30-07-12 – 17-08-12 Hermine Erenstein, 
trainee/aankomend hovenier

•  02-01-12 – 29-06-12 Bahar Azizi, scriptie 
(What is known about the effectiveness of 

traditional Chinese medicine) en bachelor-
stage (Traditional Chinese Medicine: welke 

combinaties zijn voor Nederland haalbaar)
•  30-01-12 – 29-06-12 Koen Stam, 

‘De vernieuwde Systeemtuin’ waarbij hij 
onderzocht hoe planten volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten in de 
Systeemtuin geplaatst moeten worden

PhD studenten
•  Svenja Meinke (MSc) ‘Evolutionary studies 

on the liana habit of African and Asian 
Annonaceae of the long branch clade’

•  Rachel Schwallier (MSc), 01-01-2012-heden: 
Niche differentiation in tropical pitcher 
plants (Nepenthaceae)
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Onderzoek waar de Hortus 
bij betrokken was

•  In januari bracht kaschef Rogier van Vugt bijna dagelijks vers plantenmateriaal naar Naturalis 
Biodiversity Center voor de cursus Tropical Plant Families , waaraan ook Paul Keßler en Gerda 
van Uffelen meewerkten. In juni deed Rogier hetzelfde voor de cursus Economic Botany.

•  In februari raapte Raymond van der Ham (Naturalis Biodiversity Center) noten om te kunnen 
aantonen dat een jonge notenboom in de tuin geen Californische walnoot (Juglans hindsii) 
is, maar een Zwarte walnoot (Juglans nigra). Daar bleek hij gelijk in te hebben. Raymond 
verkreeg door zijn onderzoek vergelijkingsmateriaal voor zijn studie naar fossiele walnoten.

•  In februari bloeide de Bulbophyllum nocturnum opnieuw en werd onderzoek gedaan naar 
de geurstoffen die de bloem verspreidt. 

•  In maart waren eerstejaarsstudenten archeologie bezig met opmeten bij het Bolwerk.
•  In maart verscheen de rapportage ‘Actuele verspreiding en risico’s van mannelijk fertiele 

Fallopia japonica (Polygonaceae) planten’ door Leni Duistermaat, Paul Keßler en drie andere 
auteurs in opdracht van het Team Invasieve Exoten van NVWA, Wageningen. De conclusie: 
van Fallopia japonica waren tot voor kort geen pollen producerende planten in Nederland 
bekend. Verspreiding vond alleen vegetatief plaats (wortelstokken en stengelfragmenten). 
De vondst van mannelijk fertiele planten deed de vraag rijzen of er dan ook fertiele zaden 
geproduceerd konden worden. In een testopstelling in de Hortus is gebleken dat dit 
inderdaad mogelijk is. De gevormde zaden kunnen bovendien ontkiemen en zich voorbij het 
kiemplantstadium ontwikkelen. 

•  In april was Renato Gama uit Brazilië regelmatig te vinden in de tropische kassen. Hij speurde 
naar mosjes die meegekomen waren met de planten die Ed de Vogel uit Papua Nieuw Guinea 
meebracht. Van elke orchidee is exact de vindplaats genoteerd, en dus is die ook bekend van 
de mosjes.

•  Van half tot eind juni begeleidden Barbara Gravendeel en Rinny Kooi vier eerstejaars 
studenten biologie bij een onderzoek naar spinselmotten en bladmateriaal van de 
Virginische vogelkers. 

•  Frits Stam werkte aan het zichtbaar maken van algen met niet-conventionele middelen. 
Hij studeert aan de TU Eindhoven.

•  In juni inventariseerden enkele studenten van Rinny Kooy nachtvlinders in de Hortus.
•  Marco Roos, projectleider bij Naturalis Biodiversity Center, bezocht de tuin verschillende 

keren met studenten, voor onderwijsdoeleinden, stage en voor onderzoek naar Nepenthes. 

11 Dendrobium victoria-reginae

11
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Moderne biologie:  
experimenten en teamwork

De plaats van een soort in de stamboom van het leven is geen einddoel maar uitgangspunt 
voor het onderzoek van een evolutiebioloog. Barbara Gravendeel, lector Biodiversiteit en 
regelmatige bezoeker van de tropische kassen, vertelt hoe dat zit.

Barbara Gravendeel: ‘Taxonomisch onderzoek zorgt ervoor dat planten goed op naam 
gebracht en in de stamboom geplaatst worden; dat is de basis die in orde moet zijn. 
Tegenwoordig is in steeds meer landen specialistische taxonomisch kennis aanwezig en er zijn 
ter plekke onderzoeksfaciliteiten. De wetgeving is bovendien zo veranderd dat het steeds 
lastiger wordt om plantenmateriaal over de aardbol te verslepen. Steeds meer taxonomisch 
onderzoek wordt daarom in landen met een hoge biodiversiteit gedaan; de referentie-
collecties in Leiden zijn meer en meer digitaal te bestuderen.’
Die lokale onderzoekers hebben evengoed behoefte aan internationale samenwerking. 
‘Bijvoorbeeld om vast te stellen welke stofjes orchideeën bevatten. We kijken bijvoorbeeld 
welke dieren de bloemen bestuiven, welke stoffen een plant bevat en of die stoffen voor de 
mens nog interessant kunnen zijn. Een voorbeeld: promovendus Adam Karremans is taxonoom 
en maakt deel uit van een team dat onderzoek doet aan een orchidee in Costa Rica die door 
fruitvliegjes bestoven wordt. Het onderzoeksteam heeft gekeken hoe de orchidee dat 
aanpakt. De bloem heeft kliertjes die een stof uitstoten die naar vruchtbare fruitvliegjes geurt. 
Daar komen die vliegjes op af, zodat de bloem een ontmoetingsplaats voor de vliegjes wordt. 
De stof die de bloem voor het lokken gebruikt is chemisch geanalyseerd. We werken samen 
met een bedrijf dat deze stof in productie gaat nemen. Fruitvliegjes doen geen kwaad, maar 
kunnen wel hinderlijk zijn, bijvoorbeeld voor veeboeren in de tropen. Zo’n potje lokstof helpt 
de boer van een probleem af zonder dat hij allerlei gifstoffen hoeft te spuiten.’ 
Als je planten verzamelt zitten de bestuivers daar meestal niet bij, maar het leuke was dat de 
stoffen op allerlei fruitvliegjes werken. ‘Er loopt ook nog een onderzoek naar de uit Amerika 
afkomstige wespenorchis: Epipactis gigantea. De orchidee lokt in Amerika zweefvliegen, maar 
de Nederlandse zweefvliegen waren net zo geïnteresseerd. Ook met die plant doen we 
experimenten, in samenwerking met Hortus-kaschef Rogier.’

Waarom werkt Barbara samen met de Hortus? ‘Ik wil niet alleen naar dode planten kijken; ik 
wil ook de levende planten zien en ik wil graag dat planten opgekweekt en in bloei gebracht 
worden. Momenteel loopt een onderzoek van Rachel Schwallier aan Nepenthes, daarvoor 
hebben we veel contact met Rogier. We onderzoeken gezamelijk of vegetarische en carnivore 
soorten in hun jeugd dezelfde bekerinhoud hebben en pas bij het volwassen worden van 
elkaar gaan verschillen. Zulk onderzoek lukt niet met gedroogde planten.’

12 Nelumbo lutea

13 Ceropegia aristolochioides
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APRIL
•  5 april Opening Sterrewachttuin
•  8 april Zondagwandeling ‘De geelste, de 

giftigste… narcissen en andere bolbloeiers’ 
door Kees Langeveld

•  14 en 15 april Museumweekend, 1 euro 
entree ten bate van de renovatie; de Hortus 
trekt 2.728 bezoekers

•  20 april Clusiuslezingen ‘Chinese kruiden en 
tuinen’ in de Oranjerie

•  Het College van Bestuur geeft groen licht 
voor de kassenrenovatie.

•  27 april t/m 2 september is de 
tentoonstelling Tuinen van de Farao in het 
Rijksmuseum van Oudheden. In de Hortus is 
dezelfde periode een wandelroute 
beschikbaar over planten uit het Midden-
Oosten

•  Pius Floris werkt aan de Oostenrijkse den bij 
het Rosarium en aan de Japanse kastanje

•  Het laatste aquarium in de tropische kassen 
is leeggemaakt, de vissen hebben elders een 
veilig plekje gekregen

•  De Wiedploeg is weer aan het werk; helaas 
regent het veel op dinsdagochtenden dit 
seizoen

MEI 
•  Nieuwe, slanke entreekaartjes met 

24 verschillende gekleurde afbeeldingen 
vervangen de oude kaartjes

•  Kas 1, 2 en 3 zijn zo goed als leeg
•  11 en 12 mei Plantenmarkt met op vrijdag 

891 bezoekers en zaterdag 1.219 bezoekers
•  13 mei Zondagwandeling ‘De 

allerdapperste… voorjaarsbloeiers’ door 
Carla Teune

•  17 mei Polderdag, de Hortus is startpunt 
voor een van de fi etstochten

•  18 mei Eerste internationale ‘Fascination of 
Plants Day’ gelanceerd door de European 
Plant Science Organisation (EPSO)

•  21 mei Rond de kassen worden 
bouwhekken geplaatst voorzien van 
schermen beprint met orchideënfoto’s 
gemaakt door Jan Meijvogel

•  Het jaarverslag 2011 verschijnt, voor het 
eerst is er alleen een digitale vorm

•  Janneke Brinkman heeft belangeloos het 
ontwerp voor twee mooie bekers 
geschonken; de bekers worden verkocht ten 
bate van de tropische kassen

•  Hortusimker Fred Weber heeft een kast 
gebouwd voor een hommelvolk

•  31 mei Opening Plantenolympiade door 
Erica Terpstra

JUNI
•  De nachtbloeiende orchidee staat in de 

toptien van meest interessante 
wetenschappelijke ontdekkingen van 2011

•  6 juni Eerste woensdagmiddag rondleiding 
‘Kevers en andere kriebelaars’ door Siem 
Langeveld; de rondleiding wordt elke 
woensdag in juni herhaald

•  Groen licht voor de loopbrug, met dank aan 
een goede vriendin van de Hortus

•  10 juni Zondagwandeling ‘De allersnelste… 
groeiers en springers’ door Leo van der 
Sluijs

•  De twee Victoria’s in de Victoriakas hebben 
elk een mooie bloem. Het is de bedoeling 
dat de plant uit zaad uit Bonn bestoven 
wordt door de Leidse Vic en andersom. 
Omdat de bloemen steeds precies gelijk 
bloeien is dat nog niet gelukt

•  Het afbreken van kas 1-3 is vlug gegaan, 
de eerste paal is alweer geslagen

•  21 juni Midzomernachtfeest en 
Openluchthotel; aan het begin van de 
avond veel regen maar gelukkig voor de 
slapers blijft het verder droog

•  De fi rma Pius Floris kortwiekt de 
Sieboldnoot om verdere stormschade te 
voorkomen

•  Er bloeide een (niet al te grote) 
Amorphophallus titanum

•  27 juni lezingen over de Hortus Malabaricus
•  30 juni: de Museumnacht trekt zo’n 2900 

bezoekers
14 Dendrobium bullenianum 

15 Sparmannia africana

1514



Ja
ar

ov
er

zi
ch

t 2
01

2

11

Sponsors

•  Stichting Vrienden van de Leidse Hortus sponsorde onder meer de loopbrug. Een bijzondere 
vriendin van de Hortus sponsorde een ander deel van de loopbrug.

•  Botanisch kunstenaar Anita Walsmit Sachs houdt een benefi etworkshop ten bate van de 
tropische kassen, en schenkt het geld dat ze gewonnen heeft bij de Margareth Flockton 
Award 2012, Royal Botanic Gardens Sydney, aan de Hortus voor de aankoop van nieuwe 
tafels voor de Tuinkamer.

•  Lionsclub Leiden Lakenstad verkoos de renovatie van de tropische kassen als een van de 
projecten die in aanmerking komen voor steun in 2012. De club organiseert in de loop van 
het jaar verschillende activiteiten waarmee fondsen voor onder andere de renovatie van de 
kassen bijeengebracht werden.

•  Fonds 1818, een belangrijke sponsor voor de tropische kassen, liet in februari 2012 een 
fotoreportage schieten voor het magazine van het fonds.

16 Musella lasiocarpa 

17 Agapetes spec.

18 Trichoglottis spec. 

16

17

18
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Balans

Baten 2012 (x 1.000 euro)

Universitaire bijdrage  461
Bijdrage faculteitsbestuur  104
Overige baten  633

Totale baten   1.198

Lasten 2012 (x 1.000 euro)

Personeel in vaste dienst  667
Personeel niet in vaste dienst  172
Overige personele lasten  6
Afschrijvingen  37
Materiële lasten  315

Totale lasten  1.197
Exploitatiesaldo  1

19 Ochna serrulata

20 Impatiens parasitica 

21 Bulbophyllum falcatum 

19

20

21
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JULI
•  Elke woensdagavond in juli en augustus is 

de Hortus open tot 22.00 uur 
•  8 juli Zondagwandeling ‘De allerbeste… 

bestuivers’ door Fred Weber
•  14 en 15 juli De Open Imkerijdagen, met 

rondleidingen en honingproeverij, trekt 
zo’n honderd bezoekers

•  18 juli t/m 26 augustus HortusFestival; 
deze negende editie staat in het teken van 
Sébastien Érard

•  De betonnen vloer voor het gronddepot in 
de nieuwe kas 1-3 is gestort en de bouwers 
zijn begonnen met het opmetselen van de 
achtermuur

•  24-28 juli Zomerworkshop botanisch 
tekenen door Anita Walsmit Sachs

•  De Sterrewachtquiz wordt vervangen door 
een nieuwe quiz, die beter aansluit op de 
informatie in het bezoekerscentrum

•  Deze maand kwamen de door Art en Els 
Vogel verzamelde DNA-monsters uit Nong 
Nooch (Thailand) aan in Leiden: 53 
verschillende soorten Encephalartos!

AUGUSTUS
•  12 augustus Zondagwandeling 

‘De allerstoerste… overlevingskunstenaars 
uit het plantenrijk’ door Art Vogel

•  15 augustus bezochten 2.460 eerstejaars 
studenten de Hortus in het kader van de 
El Cid week 

•  Kasmedewerker Jaco Kruizinga ging op 
dienstreis naar Costa Rica, waar hij 
onderzoek deed aan orchideeën samen met 
wetenschappers Barbara Gravendeel en 
Adam Karremans; Jaco gaf er ook een 
lezing

•  21 augustus Plaatsing in de Wintertuin 
van een speelkast het Errorarium van 
Adam Zaretsky waarin zandraket 
(Arabidopsis thaliana) wordt gekweekt

•  De kaart met het programma voor 2013 is 
klaar 

SEPTEMBER
•  Elke woensdag in september inlooprond-

leidingen langs de bomen in de Hortus
•  7 september Midnightwalk doorkruist de 

Leidse Hortus
•  7 september Start nieuwe serie 

Evolutiecursus
•  8 en 9 september Open Monumentendagen 

met kleine bollenmarkt en gratis extra 
rondleidingen. Verkoop van lootjes ten 
bate van de kassen

•  9 september Zondagwandeling ‘De mooiste 
verhalen… hortusgebouwen en hun groene 
bewoners’ door Carla Teune en Jan 
Hengstmengel

•  Tuinchef Theo Houthoff haalt gevaarlijke 
takken uit de Taxodium, die last heeft van 
windschade doordat de kas is afgebroken

•  Tentoonstelling ‘Tuinen van de Farao’s’ in 
het RMO is verlengd tot 9 september. In de 
Hortus blijft het Egyptische Tuintje tot de 
vorst invalt

•  De eerste platen glas in de herbouwde 
‘hoge kas’ worden aangebracht

•  22 en 23 september Cluytweekend en 
presentatie heruitgave boek Cluyt

22 Eria bractescens 

22
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Geteld

• 18 werknemers (inclusief Aio’s en De Zijl Bedrijven), 13 fte
•  10 oproepkrachten
•  111.409 bezoekers
•  4.000 scholieren
•  120 vrijwilligers aan het werk
•  134 deelnemers aan de workshop Museum en Senioren
•  3.038 twittervolgers
•  1500 vrienden van de Leidse Hortus
•  120 bomenadoptanten
•  10.500 tulpenbollen geplant
•  500 kuipen in- en uitgereden
•  15670 records (planten) in ons nieuwe collectieregistratiesysteem
•  40-ste plaats in de top-55 van Nederlandse musea
•  1776 planten door Ed de Vogel meegebracht uit Papua Nieuw-Guinea 

23 Dendrobium fi mbriatum

24 Odontoglossum spec. 

25 Malaxis spec.
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Zomertentoonstelling: Plantenolympiade

Terwijl in Engeland records op sportgebied gebroken werden, toonde de Hortus van 1 juni - 
1 oktober 2012 de kampioenen van het plantenrijk. Om de aandacht in de tuin wat weg te 
leiden van de kassenrenovatie was voor het eerst een buitenexpositie opgesteld, op het 
Notenveld. De tentoonstelling werd geopend door mevrouw Erica Terpstra. De bezoeker kon 
heerlijk buiten tussen borden wandelen en daar allerlei interessante wetenswaardigheden 
zien en lezen. In de tuin en in de kassen was aangegeven wat de kampioenen van de Hortus 
zijn. Met behulp van QR-codes en een blog konden bezoekers nog meer te weten komen 
over de uitzonderlijkste Hortusbewoners, de grootste familie, de meest onmisbare plant, 
de grootste bloem, de oudste, aantrekkelijkste, gevaarlijkste, snelste, smakelijkse.
Bij de tentoonstelling was een programma aan workshops en rondleidingen.

Museum en Senioren
In 2011 is Museumgroep Leiden gestart met het project Museum en Senioren in samenwerking 
met de Leidse musea, de cultuurnetwerker van Holland Rijnland, de deelnemende gemeenten 
uit Holland Rijnland. De Hortus was het eerste museum waar hiermee werd proefgedraaid. 
Senioren die niet alleen naar een museum willen of kunnen gaan, kunnen samen met een 
ouderenorganisatie of zorginstelling gezamenlijk een bezoek brengen aan een Leids museum. 
In 2012 passeerden er heel wat groepen in de Hortus. Zij kregen van Carla Teune, Fred Weber 
en andere Hortusrondleiders uitleg over kruiden en specerijen, konden de producten bekijken 
en bij mooi weer genieten van de tuin. Grand Café Clusius serveerde een lekker kopje thee of 
koffi e en een verse muffi n. In de Hortus botanicus Leiden hebben inmiddels 320 mensen de 
workshop bijgewoond of een reservering gemaakt voor begin 2013. 

26 Dendrobium subclausum

26
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Prijzen en nieuws
•  De Hortus was in de media: UnityTV, Leidsch Dagblad, Willem Wever, KRO Goudmijn, 

Frankfurter Rundschau en Kölner Stadt-Anzeiger, Holland Herald, Tuin & Co, Leven, Tuin 
en Landschap, de Gouden Eeuw, Vroege Vogels, Omroep West, Radio Max en meer. Ook 
buitenlandse fi lmploegen wisten ons weer te vinden uit o.a. Oostenrijk, Japan, Italië en 
Canada.

•  Rabobank Wensenfonds: we verzilverden de prijs die we in 2011 wonnen en schaften 
nestkastjes, instectenkasten, vleermuiskasten en het egelhotel aan, en is een Wandelboekje 
Vogels geproduceerd. Najaar 2012 wonnen we opnieuw een prijs. Hiervan zal begin 2013 een 
wandelboekje tropische kassen en een geluidsinstallatie voor de tropische kassen worden 
aangeschaft.

•  Eurocrisis: Terwijl in andere plaatsen de Victoria amazonica weelderig bloeide en stevige 
bladen maakte stond de plant in de Leidse Hortus de afgelopen twee jaar ronduit te kwarren. 
Het waarom was een raadsel, tot de kasmedewerkers zich realiseerden dat de achteruitgang 
samenliep met de invoering van de euro. Grondonderzoek bracht de waarheid boven water: 
de muntjes van een, twee en vijf cent blijken al na een week te gaan roesten. Daardoor komt 
teveel ijzer in de grond.Het bericht werd door de pers breed opgepikt en leverde zelfs een 
grappige cartoon op in het Leidsch Dagblad.

•  Floriade: De NVBT, de vereniging van botanische tuinen, presenteerde zich collectief op de 
Floriade onder de noemer ‘Juwelendoos van de schepper’.

•  Singelpark: De Gemeente Leiden stelde geld beschikbaar voor de realisatie van het 
Singelpark. Paul Keßler maakt deel uit van de commissie van aanbeveling, de Hortus is 
strategisch partner, Lola Landscape Architects en Studio Karst maken samen een plan voor 
Singelpark. 

•  Kaschef Rogier van Vugt bezocht Bonn en kreeg een aantal planten mee, die inmiddels zijn 
opgepot. Een heel bijzondere is de Nymphea thermarum. We zijn de derde tuin ter wereld 
die deze waterlelies in de collectie heeft. 

27 Eria pilifera 
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OKTOBER
•  5 oktober Start tentoonstelling 

‘Spectaculair Heelal’ in het Sterrewacht 
bezoekerscentrum

•  10 okober Start najaarsreeks 
MuseumJeugdUniversiteit over 
sterrenkunde

•  14 oktober Zondagwandeling 
‘De meeste… stippen, sporen, plaatjes, over 
paddenstoelen’ door Hans Adema en 
Jan Hengstmengel

•  Met 232 stemmen zijn we niet het hoogst 
geëindigd in onze categorie bij het 
Rabobank Wensenfonds. Toch blijkt later 
dat we een mooie prijs hebben gewonnen: 
5.000 euro, voor aan een Wandelboekje en 
geluidsapparatuur voor de kassen

•  Het middendeel van de kassen is door 
kas- en tuinploeg leeggemaakt voor de 
volgende stap in de renovatie; de varen-
collectie is voorbereid op logeerpartij deze 
winter bij de fi rma Tas in Aalsmeer

•  De nog gesloten ‘hoge kas’ wacht op de 
komst van de loopbrug en op verdere 
afwerking; de eerste planten staan warm

•  28 oktober Zonnige Wetenschapsdag met 
algen-animatie door Frits Stam, een concert 
op het Errorarium, een workshop zaden en 
vruchten tekenen, een workshop 
herbariummateriaal verzamelen en 
bijenrondleidingen

NOVEMBER
•  1 november Bauke van der Lee begint 

op het Hortuskantoor als backoffi ce 
medewerker

•  4 november Hortus Wintercollege door 
Joop Zonneveld van de Hortus Bulborum 
in Limmen

•  11 november Zondagwandeling 
‘De warmste en lekkerste… 
wintersmaakmakers’, door Femke Frietema

•  Alle kassen gesloten behalve de Victoriakas.
•  Sculptuur wegvliegende uil geplaatst naast 

het Academiegebouw
•  18 november maakt kunstenares Yumiko 

Kunimori in het Tuinhuisje wenspopjes voor 
de kinderen van Fukushima.

•  De laatste delen van de loopbrug worden 
aangevoerd

•  De Victoria amazonica uit Bonn produceert 
de laatste bloem van dit jaar: nummer 50, 
een absoluut record!

•  Wireless Leiden verzorgt gratis WiFi in de 
Wintertuin.

•  Fred Weber is genomineerd voor de 
Co Verhoog prijs, de Leidse vrijwilligersprijs

DECEMBER
•  9 december Zondagwandeling ‘Planten die 

het anders aanpakken’ door Maartje Kijne
•  16 december Hortus wintercollege vogels 

door Herman Berkhoudt
•  17 december eindejaarsbijeenkomst met 

collega’s en vrijwilligers
•  De WeekendKlas bezoekt de Hortus twee 

keer, voor een les door Vincent Icke en voor 
een les door prefect Paul Keßler

•  De eerste bamboe planken op de loopbrug 
zijn aangebracht

•  24 december-1 jan 2013 wintersluiting

28 Coelogyne cuprea

29 Mediocalcar bifolium
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