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Voorwoord
‘De woorden ‘bijzonder’ en ‘historisch’ moet men niet lichtzinnig in de mond nemen’, schreef
Erik Smets, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center en Hortus botanicus
Leiden in zijn nieuwjaarswens aan de Hortuscollega’s. ‘Maar de voltooiing van de renovatie
(eigenlijk nieuwbouw) van onze kassen, inclusief de opening door een stralende
Koningin Máxima, was voor onze mooie Hortus toch echt wel een historische gebeurtenis.’
Paul Keßler, prefect van de Hortus, sluit zich bij hem aan: ‘2013 was een bijzonder jaar, met een
recordaantal van 137.005 bezoekers. Het hoogste bezoekersaantal in de afgelopen 423 jaar.’
Dat de komst van de Koningin veel heeft bijgedragen aan dit succes staat buiten kijf. ‘Het was
zo’n dag waarop alles goed is, van de techniek tot de border voor de Oranjerie, van de sfeer
tot het weer. Maar het hoge bezoekersaantal is ook te danken aan goede onderlinge
samenwerking van zowel vrijwilligers als Hortusteam’, vindt Erik Smets. ‘Dat verdient echt een
compliment, omdat het reguliere werk naast de bouwactiviteiten gewoon doorging. Ondanks
de bouwactiviteiten zag de tuin er goed uit, was de programmering passend, was er ruimte en
aandacht voor het wetenschappelijke werk en bleven de bezoekers komen.’ Paul Keßler denkt
dat ook de tijdgeest meehelpt bij de hoge bezoekerscijfers. ‘Het publiek is wat voorzichtiger
met het boeken van vakanties maar een leerzaam en prettig dagje uit blijft op de agenda.
Daar lenen de Leidse musea, inclusief de Hortus, zich uitstekend voor. Wij werken goed samen
met de andere botanische tuinen in Nederland, onder meer in het project Planten voor de
Toekomst. Een andere belangrijke succesfactor is de permanente steun en waardering die we
vanuit de Universiteit ontvangen,’ zegt Paul Keßler. ‘Je ziet en hoort bij andere tuinen dat deze
steun niet vanzelfsprekend is. We zijn er bijzonder gelukkig mee dat de Universiteit ons een
warm hart toedraagt.’
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Onderwijs en onderzoek zijn ook belangrijke pijlers. ‘Naast de reguliere cursussen waren er
nieuwe initiatieven: in 2013 ging een HOVO-cursus van start waarvoor zoveel belangstelling
was dat de cursus in voorjaar 2014 herhaald moet worden; daarnaast is er een serie seminars
onder de titel ‘Green Survival’ in samenwerking met het Leiden University College in Den Haag.
De Hortus heeft ook internationaal presentaties gegeven, bijvoorbeeld op congressen in
Padua en Istanbul’, somt Paul Keßler op. Erik Smets: ‘Het nieuwe Lesbalkon is vanaf september
in gebruik geweest als startpunt voor allerlei rondleidingen en lessen. Het is daar een mooie
plek voor. De Hortus heeft met levend materiaal en met kennis bijgedragen aan allerlei
onderzoek en onderwijs, in dit jaarverslag staat daar meer over. Voor het eerst wordt ook
een wetenschappelijk jaarverslag gemaakt; dat is naar verwachting in mei beschikbaar via
de website van de Hortus. Bij het wetenschappelijke werk wordt onverminderd nauw
samengewerkt met Naturalis Biodiversity Center, waar het vroegere Herbarium nu deel
van uitmaakt.’
Dit jaarverslag geeft u de gelegenheid om terug te kijken op het bijzondere jaar 2013.
Inmiddels lopen de voorbereidingen voor de tentoonstellingen van 2014: Stinzenplanten
en vroege bloeiers start op 1 maart, en de Zomertentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’ op
25 april. Erik Smets en Paul Keßler kijken al verder: naar het jaar 2015, waarin de Hortus
425 jaar bestaat. ‘De geschiedenis is zo rijk dat we zorgvuldig moeten beslissen waar we de
nadruk op zullen leggen’, vindt Erik Smets. ‘Misschien zijn we in 2015 ook al verder met de
plannen voor een Chinese kruidentuin in de Hortus en kunnen we daar ook aandacht aan
besteden. Wat ons betreft zal in elk geval een belangrijk onderwerp zijn: het belang van
botanische tuinen voor de samenleving. In het verleden, nu, maar zeker ook in
de toekomst.’

Leiden, februari 2014
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JANUARI

FEBRUARI

MAART

•	Studie- en tekendag over winterknoppen
van bomen;
•	Zondagwandeling ‘Knoppen in de winter’,
door Hanneke Jelles;
•	Hortuscollege ‘Winterknoppen’ door Maria
Knaap, Brigitta de Wilde en Carla Teune;
•	Bamboe planken op de loopbrug
in de Hoge Kas;
•	Spanten en goten weer aangebracht
in de kassen;
•	Diverse Hortuscollega’s werken mee aan de
drieweekse cursus ‘Tropical Plant Families’
van Naturalis Biodiversity Center/
Universiteit Leiden;
•	Van de planten in de Victoriakas zijn stekjes
gemaakt, als voorbereiding op de renovatie
van dit kasdeel in de zomer.

•	Start voorjaarsserie
MuseumJeugdUniversiteit;
•	Zondagwandeling ‘Hortusbomen’
door Theo Houthoff;
•	Evolutiecursus door Arend Wakker;
•	Vierdaagse wintercursus botanisch tekenen
door Anita Walsmit Sachs;
•	Pius Floris maakt spechtengaten in de
ginkgo dicht met gaas;
•	Hortus Wintercollege ‘Planten in China’
door Carla Teune;
•	Nieuwe tropische planten voor
de Hoge Kas worden bezorgd;
•	De Nederlandse Vereniging van Botanische
Tuinen wint 5 2.000.000,- bij de Postcode
Loterij;
•	Mini-seminar ‘Van Clusius tot Carla’
en doop Tulipa ‘Carla Teune’;
•	Bloei van de ‘nachtbloeiende orchidee’.

•	Zondagwandeling ‘Vroege
voorjaarsbloeiers’ door Carla Teune
en Titia van der Eb;
•	De Tuinkamer krijgt een opknapbeurt;
•	Tulpententoonstelling van start;
•	Eerste snoeibeurt biotoopbakken;
•	Kassencomplex geheel gesloten voor
publiek, tot 21 juni 2013;
•	Vrijwilligers aan de slag voor NL Doet.
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Hortusteam
Directie

Scholieren

Erik Smets - wetenschappelijk directeur
Paul Keßler - prefect

• Miguel Voortman, leering bij Duinzicht
in Noordwijk, kreeg les in determineren;
• Ceciel Haenen, leerling aan de
ambachtelijke stroom van het Rudolf
Steiner College Rotterdam, bekwaamde
zich in botanisch tekenen;
• 3 Mavo-leerling Jesse Clauzing liep een
week algemene stage in de Hortus.

Collectie
Gerda van Uffelen - hoofd collectiebeheer

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

• Marie-Louise Grundeken van het ROC
Leiden ondersteunde het secretariaat.

Kas

HBO

Rogier van Vugt - kaschef
Shirley Duivenvoorde
Jaco Kruizinga
Theo Teske

• Ellis Kooiman en Loes Knoop, tweedejaars
studenten aan de Reinwardt Academie in
Amsterdam, liepen stage op de afdeling
educatie;
• Dorien Bouwmeester (CAH Vilentum in
Dronten) deed onderzoek aan invasieve
planten en literatuuronderzoek voor de
NVBT;
• Simone Vink, student van Schroevers,
ondersteunde het secretariaat.

Publiek
Patricia Vandecasteele - hoofd publiekszaken
Hanneke Jellema
Hans Ladan
Bauke van der Lee (tot 1-11-2013)
Gwendolyn Pronk (vanaf 7-10-2013)
Anitta Silvennoinen

PR/Communicatie
Saskia Jacobs

Educatie
Hanneke Jelles
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MBO

Universitair
• Rosen Bogdanov deed onderzoek naar
de interactie tussen mens en plant.
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Tien voorbeelden van onderzoek
en kennisuitwisseling
2

1 Traditioneel gebruikte geneesmiddelen nader onderzocht
Wereldwijd vormen diabetes, hartziekten en angststoornissen de grootste bedreiging van
de volksgezondheid. Er is grote behoefte aan nieuwe geneesmiddelen voor behandeling en
preventie van deze kwalen. Traditioneel gebruikte medicinale planten zijn een nog altijd
zwaar ondergewaardeerde potentiële bron. MSc Mahin Ghorbani onderzoekt planten met
medicinale eigenschappen uit Iran met behulp van zebravisjes. Een aantal onderzochte
planten groeit in de Hortus botanicus Leiden, of wordt daar voor haar onderzoek opgekweekt.

2 Proﬁelwerkstuk over bijen
In augustus 2013 is onderzoek gedaan naar insecten in de Hortus. Leon Sande, zesdejaars
leerling aan het Bonaventuracollege in Leiden heeft samen met Koos Biesmeijer, bijzonder
hoogleraar Functionele Biodiversiteit, een onderzoek bedacht dat de insecten in de
omgeving van Leiden beter in kaart zal brengen. Er wordt in het bijzonder gekeken naar bijen.
Het onderzoek werkt Leon verder uit voor zijn profielwerkstuk.
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3 Kennisuitwisseling vakmensen
Botanische tuinen wisselen regelmatig specialistische vakkennis uit. In 2013 bezocht
Thomas Freeth de tropische kassen van de Hortus botanicus Leiden, om zich door kaschef
Rogier van Vugt bij te laten praten over de cultuur van Zuidoost-Aziatische orchideeën.
Thomas wordt opgeleid in Royal Botanic Gardens, Kew. Na zijn bezoek aan Leiden reisde
Thomas naar Maleisië om de planten in het wild te bestuderen.
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4 Zaailingen slaan aan
De Hortus botanicus Leiden heeft goede contacten met de imposante botanische tuin
Nong Nooch in Pattaya, Thailand. Voormalig hortulanus Art Vogel bezocht deze botanische
tuin in de zomerperiode. Hij zag er meer dan 250 forse, vier jaar oude zaailingen van
de reuzenaronskelk, die in Leiden bevrucht is.

5 Blaasvarens wettelijk beschermd
Het haalde in 2009 de landelijke pers: onder legervrachtwagens op de basis Soesterberg
waren grote aantallen blaasvarens (Cystopteris fragilis) ontdekt. De vrachtwagens stonden
jaren in opslag maar waren nu verkocht. Echter de voertuigen mochten niet verplaatst worden,
omdat dan deze beschermde varens vernietigd werden. In 2013 kwamen 200 varens in
de Leidse Hortus terecht.
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6 Bijdrage bescherming boomvarens
De Hortus botanicus Leiden levert regelmatig vers materiaal voor wetenschappelijk onderzoek,
onder meer uit de grote collectie varens. Bijvoorbeeld van boomvarens. Deze planten zijn
wereldwijd beschermd en mogen niet zonder vergunning verhandeld worden. Jaarlijks
worden echter vele partijen illegaal verhandelde boomvarens door douane en politie in
beslag genomen. Er is weinig tegen deze handel te doen omdat het vooral substraatplantjes
en stronken betreft die op basis van uiterlijke kenmerken niet op naam te brengen zijn.
Dit onderzoek draagt eraan bij een betere herkenning mogelijk te maken.
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7 Kennis over kuipplanten gedeeld
Kort voor de kuipplanten naar binnen moeten worden ze gesnoeid en verzorgd. Een mooi
moment voor de vakmensen van de botanische tuinen om in de Hortus botanicus Leiden
te komen kijken en om van elkaar te leren hoe je kuipplanten het beste onderhoudt.
In Leiden overwinteren de planten in de klassieke Oranjerie (1744) en in de moderne
Wintertuin (2000).

8 Leren met levende collectie
Tweedejaars studenten biologie van de Universiteit Leiden volgen een cursus over de
principes en grondslagen van systematisch biodiversiteitsonderzoek met gebruik van
collecties. Voor de levende planten gaan ze naar de Hortus botanicus Leiden.

9 Geurolie uit Agarhout
Op 12 november sprak Dr. Barbara Gravendeel haar lectorale rede uit. Zij werkt regelmatig
samen met de Hortus botanicus Leiden. Recent kiemden in de tropische kassen enkele van
haar onderzoeksobjecten: Aquilariaboompjes. Als het hout geïnfecteerd is met bepaalde
schimmels produceert het een kostbare geurolie.
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10 Vleeseters gemeten en gewogen
De levende collectie van de Hortus is een schatkamer aan onderzoeksmateriaal. In december
verscheen in het blad Carnivorous Plant Newsletter, een uitgave van de International
Carnivorous Plant Society, een artikel over onderzoek naar technieken om levende exemplaren
van het vleesetende-planten geslacht Nepenthes op naam te brengen.
Lees meer in het (Engelstalige) wetenschappelijk jaarverslag van de Hortus; zie medio
mei 2014 www.hortusleiden.nl of stuur een mailtje aan educatie@hortus.leiden.nl,
dan ontvangt u een pdf zodra die beschikbaar is.
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Onderzoek naar Nepenthes
Postdoc Dr. Evelien Rozema verzamelde deze zomer in de Hortus data in de tropische kassen.
Het hoofddoel van haar onderzoek was beter inzicht krijgen in de ‘chemotaxonomie’ van de
Nepenthes, een geslacht van tropische bekerplanten.
Evelien heeft in Leiden Biofarmaceutische wetenschappen gestudeerd en zich gespecialiseerd
in natuurlijke producten.
Voor haar onderzoek verzamelde ze blad, en sap uit de bekers van deze planten. Deze vloeistof
wordt door de planten aangemaakt om prooien te vangen. Voor haar onderzoek gebruikt
Evelien alleen het sap uit dichte bekers; het sap in de open bekers kan vervuild zijn met stof,
beestjes en water en levert hierdoor geen betrouwbare resultaten. Het sap dat in de dichte
bekers zit, wordt met een injectienaald uit de beker gezogen.
Alles moest goed gedocumenteerd worden, de namen van de planten werden genoteerd en
ook de Hortuscode werd opgeschreven. Voor dit onderzoek kregen de planten ook nog een
eigen nummer van Evelien; er mag geen twijfel bestaan over de herkomst van de monsters.
Zeker bij een collectie die uit meer dan 400 Nepenthes planten bestaat, met meer dan
80 verschillende soorten.
Tijdens het verzamelen van de vloeistof wordt ook nog gekeken naar wat voor soort beker het
is. Er zijn twee verschillende soorten: de upper pitchers, bovenste bekers, en lower pitchers,
onderste bekers. De samenstelling van de vloeistoffen kan tussen deze twee weleens verschillen
omdat ze verschillend voedsel aantrekken waardoor ze wellicht andere enzymen gebruiken.
Evelien bracht alle verzamelde bladeren en het sap uit Nepenthes bekers naar het Natural
Products Lab waar het verder werd geanalyseerd. Ze werkt samen met Dr. Young Hae Choi die
verbonden is aan o.a. de universiteiten van Leiden en Delft.
Nepenthes zijn vleeseters, ze vangen hun prooi door middel van hun diepe bekers, pitchers
genaamd, waarin zich een vloeistof en verteringsenzymen bevinden.
De chemotaxonomie van Nepenthes wordt onderzocht met behulp van Metabolite Profiling.
Hieruit komt een nieuwe indeling die vervolgens wordt vergeleken met de bestaande indeling
die is verkregen door andere methodes zoals DNA-barcoding en door middel van morfologische
studies. Een chemotaxonomische indeling wordt gemaakt op basis van chemische signalen in
een blad.
In de winter wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd zodat het verschil tussen de seizoenen
kan worden bekeken.
Dorien Bouwmeester
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APRIL

MEI

JUNI

•	Tuincollega Fred Wallaard is 40 jaar in
dienst;
•	Het karakteristieke haantje verdwijnt
tijdelijk van het dak van de Victoriakas en al snel verdwijnen ook de spanten van
het dak voor renovatie;
•	Zondagwandeling ‘Tulpen’ door
Kees Langeveld;
•	Museumweekend;
•	Begin van het nieuwe Museum en
School-seizoen;
•	De Hortus schenkt een jonge sneeuwpeer
(Pyrus nivalis) aan de Singelpark kweektuin
naast station Leiden Centraal;
•	De Hortus doet mee met MuseumMaandag
Zorg en Welzijn en geeft workshops aan
senioren in verzorgingstehuizen.

•	De spanten van de Victoriakas worden
weer teruggeplaatst;
•	De laatste groepen senioren van het
seizoen doen een specerijenworkshop in
het kader van het Museum en Seniorenproject van Museumgroep Leiden;
•	Cursus Economische Botanie door prof.
D.J. Mabberley, directeur van de South
Wales Royal Botanic Gardens & Domain
Trust in Sydney, bij Naturalis Biodiversity
Center/Universiteit Leiden in
samenwerking met de Hortus;
•	Zondagrondleiding ‘preview 1001 nacht’
door Gerda van Uffelen;
•	Plantenmarkt;
•	Polderdag;
•	MuseumNacht;
•	De Hortus doet mee aan de internationale
Fascination of Plants Day van de European
Plant Science Organisation (EPSO);
•	In de Hoge Kas worden de looppaden
uitgezet;
•	Opening Zomertentoonstelling
‘Planten van 1001 nacht’.

•	MuseumMaandag van het spannende
boek met auteur Annet de Jong;
•	Rector magnificus prof. dr. Carel Stolker
onthult een plaquette bij de beeldengroep
‘De Vier Eeuwen’;
•	Digitaal beeldscherm aangebracht in de
Tuinkamer;
•	Aquaria aangebracht in Hoge Kas;
•	Zondagwandeling ‘Varens’ door
Peter Hovenkamp;
•	Midzomernachtfeest en opening Hoge Kas.
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Sponsors
• Er werd in mei 2013 een geluidsinstallatie
aangebracht in de Hoge Kas, een geschenk
van het Rabobank Wensenfonds toegekend
in 2012. Ook bij de nieuwe editie van deze
wedstrijd werd de wens van de Hortus
gehonoreerd. Rabobank Wensenfonds
schonk een bedrag waarvoor we in 2014
vlindernetten, voedselplanten, voertafels
en een informatiebord kunnen aanschaffen
voor in de Victoriakas, zodat daar vlinders
kunnen rondvliegen.
• Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
droeg onder meer bij aan de 1001 nachttentoonstelling, de Vriendendag,
Midzomernachtfeest, bomenonderhoud en
de Zomertentoonstelling. Ook zegde de
Stichting een bijdrage toe voor stoelen en
tafels voor het Lesbalkon.
• Botanisch kunstenaar Anita Walsmit Sachs
gaf een benefietworkshop ten bate van de
kassen.
• De Nederlandse Vereniging van Botanische
Tuinen won 5 2.000.000,- bij de Postcode
Loterij. De resultaten moeten zichtbaar zijn
in 2017, het Jaar van de Botanische Tuinen.
• Vegro schonk drie duwstoelen.
• De Werkgroep Carnivoren gaf een bijdrage
om een zeil aan te brengen zodat in de
Hoge Kas op twee plaatsen Nepenthes in
de volle grond geplaatst kon worden.
• Vele giften van 5 100 euro, bijvoorbeeld
van Hennie Dijk, die door een zelfgemaakt
botanisch werkstuk te verloten dit bedrag
voor de Hortus ophaalde.

• Lions Leiden Lakenstad schonk 5 1.000,voor de renovatie van de tropische kassen.
• Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseerde
samen met Fonds 1818 het cursustraject
‘Dan doen we het zelf’ waaraan onze
vrijwilligers kosteloos deel konden nemen.
• Jaar 1963 LSC (Minerva) schonk 5 11.000,voor de aquaria en informatie in de
tropische kassen.
• Aramco Overseas Company bv droeg
5 3.500 bij aan de zomertentoonstelling;
• Fonds voor Cultuurparticipatie stelde
5 12.500 euro beschikbaar voor een
Oerplanten Atelier in 2014.
• Subsidie Monumentendag 5 1.000,-.
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Balans
Baten 2013
Universitaire bijdrage
Overige baten

Totale baten

(x 1.000 euro)
458
677

1135

Lasten 2013
Eigen Personeel
Inhuur personeel
Overige personele lasten
Afschrijvingen
Materiële lasten
Totale lasten
Exploitatiesaldo

(x 1.000 euro)
679
131
4
23
295
1132
3
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JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

•	Avondopenstelling en HortusFestival
op woensdagavonden;
•	Zondagrondleiding ‘Smaken van 1001
nacht’ door Hortusimker Fred Weber;
•	Het haantje is teruggeplaatst op de
Victoriakas;
•	Lezing ‘Van de bijen, een Arabische
geschiedenis’ door Hortusimker
Fred Weber;
•	Open Imkerijdagen;
•	De Hortus krijgt een aantal planten van
dierentuin Blijdorp, en schenkt andere
planten in retour;
•	Het beeldje van Rob van ’t Zelfde uit 1980
krijgt een nieuwe plek in de
Sterrewachttuin;
•	Arabist Leo den Dulk houdt lezing
‘De Leidse Dioscorides: kruidenboek via
een omweg’;
•	Zomercursus Botanisch Tekenen door
Anita Walsmit Sachs;
•	Lezing door hoofd collectiebeheer Gerda
van Uffelen over ‘Planten van 1001 nacht.’

•	Avondopenstelling en HortusFestival
op woensdagavonden;
•	Lezing Remke Kruk ‘Viooltjes tegen je
kater’;
•	De Hortus ontvangt een collectie
Nepenthes uit Antwerpen;
•	De aquaria onder het lesbalkon worden
met water gevuld;
•	Zondagwandeling ‘Paddestoelen’
door Hans Adema en Jan Hengstmengel;
•	Cacaoboompjes geplant in de Victoriakas;
•	Zo’n 2.900 studenten bezoeken de Hortus
in het kader van de El Cid-week.

•	Start najaarsserie
MuseumJeugdUniversiteit;
•	Zondagwandeling ‘Japan in de Hortus’
door Titia van der Eb en Carla Teune;
•	Uit Bonn komt een aantal nieuwe planten
voor de Hortus, onder andere een
blauwbloeiende amaryllis;
•	De wiedploeg draait overuren om de route
van Koningin Máxima geheel onkruidvrij te
maken;
•	Koningin Máxima opent onder veel
belangstelling de tropische kassen;
•	Best bezochte monument van Nederland
tijdens open-monumentendagen ‘Macht en
Pracht’, met kleine bollenmarkt;
•	De Hortus passeert de magische grens van
100.000 bezoekers;
•	Tulipa ‘Carla Teune’ te koop in de
Hortuswinkel.
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Geteld
• 13,1 fte medewerkers
• 445 scholieren deden mee met ‘BeMused door Geuren’
• 2306 kinderen volgden het Museum en School-programma
• Ruim 65 MuseumJeugdUniversiteit-kinderen
• 40 HOVO-deelnemers
• 120 vrijwilligers aan het werk
• 2.911 bezoekers aan de Museumnacht
• 113 rondleidingen op afspraak en tientallen
geprogrammeerde rondleidingen
• 3.975 volgers op Twitter
• 1.586 ‘likes’ op Facebook
• 1.640 vrienden, onder wie 127 adoptanten
• 127 bomenadoptanten
• 14.000 stinzenbollen geplant
• 500 kuipen in- en uitgereden
• 23 nieuwsbrieven en 1243 nieuwsbrieﬂezers
• 506 bordjes gegraveerd
• Meer dan 1000 labels geprint
• Ruim 700 nieuwe planten ingeschreven
• 40-ste plaats in de top-55 van Nederlandse musea
• 137.005 bezoekers!
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Kassencomplex prachtig gerenoveerd
Koningin Máxima opende 4 september onder grote belangstelling het gerenoveerde
tropische-kassencomplex in de Hortus botanicus Leiden. De kassen zijn dankzij deze renovatie
nog geschikter voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Paul Keßler, de prefect van de Hortus, vertelde de koningin over het wetenschappelijke
onderzoek dat in de kas wordt gedaan. Rector magnificus Carel Stolker verklaarde in zijn
welkomstwoord dat de Hortus nu beter uitgerust is voor het doen van wetenschappelijk
onderzoek. Er is nu meer ruimte voor de wetenschappelijke collecties. Maar de Hortus is lang
niet alleen een proeftuin voor de universiteit, stelde hij. ‘De Hortus verbindt de stad met de
universiteit. Hier komen naast onderzoekers en studenten ook veel mensen die de tuin
bewonderen.’ De renovatie is mede mogelijk gemaakt dankzij vele vrijwilligers en de giften
van inwoners van Leiden en andere liefhebbers van de Hortus.
Koningin Máxima bezichtigde ook de Victoriakas. Hier stond kasmedewerker Theo Teske met
lieslaarzen in de vijver waar hij een romantische aria zong van de Italiaanse componist Bellini.
Josephine gaf de koningin een exemplaar van het Wandelboekje ‘HortusExpeditie’.
De koningin hoopte deze nog eens met haar eigen kinderen uit te komen proberen.
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OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

•	Evolutiecursus door Arend Wakker;
•	Cacaofeest en zondagwandeling
‘Vruchten en zaden’ door Marco Roos;
•	Bijeenkomst Lorentz Centre en Waag
Society waarin wetenschappers en
kunstenaars spreken over interactie
tussen de twee disciplines;
•	Start HOVO-cursus ‘Planten van Verre’;
•	Cursus voor collega’s uit andere botanische
tuinen over kuipplanten;
•	Wetenschapsdag;
•	De 125.000ste bezoeker van dit jaar
wordt met een bloemetje begroet;
•	De wiedploeg gaat op winterreces;
•	Herfstcursus Botanisch Tekenen door
botanisch kunstenaar Anita Walsmit Sachs.

•	Cursusdag orchideeën fotograferen;
•	Zondagwandeling ‘Wintersmaken’ door
Femke Frietema en Fred Weber;
•	De kuipen gaan weer naar binnen;
•	Hortus Wintercollege door Erik Sauër
over de herkomst van chocola;
•	Start serie Engelstalige lezingen ‘Green
Survival’ in samenwerking met Leiden
University College The Hague;
•	Paul Keßler woont de World Tulip Summit
in Istanbul bij, en de Hortus plant de
‘World Friendship Tulip’.

•	In de Hoge Kas komen de bananen in bloei;
•	4 december spreekt Paul Keßler in het LUC
in Den Haag, in het kader van de
lezingenreeks ‘Green Survival’;
•	Zondagwandeling tropische kassen
door Ed de Vogel en Art Vogel;
•	Paul Keßler geeft les aan de Weekendklas;
•	De Clusius bijenstal die tijdens een storm
was omgewaaid krijgt een nieuwe plek;
•	De Hortus viert het einde van een mooi jaar
met zo’n 80 vrijwilligers en collega’s op het
Lesbalkon in de Hoge Kas;
•	23 december - 1 januari Wintersluiting.
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Meer panoramafoto’s
De panoramafoto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Cunie Sleijpen.
Volg deze link om meer van haar Hortusfoto’s te zien. Klik hier of typ in uw browser
http://tropischekassenleiden.wordpress.com/2014/01/24/het-jaar-2013-in-panoramafotos/
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