Phlebodium aureum, foto Cor Boers. Winnaar ‘De mooiste varenfoto 2014’
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Varens en vrienden
In 2014 vierde de Hortus botanicus Leiden twee belangrijke jubilea mee: het 25-jarig bestaan
van de Nederlandse Varenvereniging en het 35-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van de
Leidse Hortus. Het jubileum van de Nederlandse Varenvereniging was aanleiding voor de
tentoonstelling Planten uit de Oertijd, waarover meer op pagina 18 van dit jaarverslag. Het
jubileum van de Stichting Vrienden was voor deze stichting aanleiding om groots uit te pakken.
Het meest spectaculair was de Hortus-praalwagen, een cadeau van de Vrienden waarmee de
Hortus zich in de bollenstreek en aan toeristen goed kon laten zien. Op dit indrukwekkende
cadeau volgden nog andere, zoals de actie Oktober Kindermaand.
Op de volgende pagina ziet u beelden van de activiteiten. De Vrienden mogen terugkijken op
een zeer geslaagd jubileumjaar, waar de Hortus veel baat bij heeft gehad. Daarom willen wij
op deze plaats graag onze erkentelijkheid aan de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
uitspreken voor 35 jaar steun in raad en daad!
Als u dit leest is de viering van het volgende jubileum begonnen: de Hortus botanicus Leiden
bestaat 425 jaar. We zijn er trots op dat de tuin al van meet af aan een academische tuin is.
Ook nu viert een vereniging dit met ons mee: de Leidse Aquariumvereniging, die net als de
Varenvereniging een nauwe band met de Hortus heeft, bestaat 85 jaar en de tentoonstelling
AquaHortus zal het hoogtepunt van ons jubileumjaar vormen. We hopen u de komende tijd veel
in de Hortus tegen te komen om samen met ons te genieten van de jubileumactiviteiten in onze
mooie tuin. Naast de feestelijkheden gaat de gewone gang van zaken ook door: beheer en
behoud van onze groene collectie, voor onderzoek, onderwijs en publiek.

Paul J.A. Keßler en het Hortusteam
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Foto-impressie van het Vriendenjaar
De Stichting Vrienden van de Leidse Hortus vierde het
35-jarig jubileum met een reeks aan activiteiten.
25 april: dagreis naar de Koninklijke Serres in Laken
(Brussel). In de negentiende eeuw maakte de combinatie van
metaal en glas als bouwmateriaal het mogelijk om grote
kassen te bouwen. De Koninklijke Serres zijn hier een
prachtig voorbeeld van.

12 november: Vriendenlezing door kaschef Rogier van Vugt
over ‘Mauritius en La Réunion, eilanden van extremen en
endemen’.
12 december: Vriendenlezing door oud-hortulanus Art
Vogel over Papua Nieuw-Guinea, het land waarnaar hij in
2003 zijn laatste grote verzamelreis voor de Hortus maakte.
Veel planten die hij toen meenam kwamen tot bloei in de
kassen van de Hortus.

Foto: 25-04, Art Vogel

2 mei: Noordwijkerhout, de officiële start van het
bloemencorso. Er reed een heuse Hortuswagen mee, een
cadeau van de Vrienden.
Foto: 25-04, Art Vogel

10 mei: Vriendendag met lezing door Harry Roskam,
voorzitter van de Nederlandse Varenvereniging. Op de foto
voorzitter Kees Langeveld.

Foto: 02-05

21 juni: Midzomernachtfeest. Elke Hortusvriend mocht
gratis een gast meenemen en er stond een drankje klaar voor
Vrienden.
22 augustus: dagreis naar de Plantentuin in Meise (Brussel).
Een tuin met een oppervlakte van 92 hectare, een enorme
collectie in een prachtig gelegen gebied.

Foto: 10-05

Foto: 02-05, Art Vogel

12 en 13 september: reisje naar Herrenhäuser Gärten in
Hannover en het vogelpark in het nabijgelegen Walsrode.
De hele maand oktober waren kinderen tot 14 jaar gratis
welkom in de Hortus, tegen overhandiging van een speciale
kaart. Voor de kleintjes was een mierenplanten-kleurplaat
beschikbaar. De iets oudere kinderen konden de
mierenspeurtocht doen in de tropische kassen. Wie liever
buiten aan het werk ging, kon met een Herfstherbarium op
zoek naar afgevallen blaadjes. Bovendien was een gratis
Kinderrondleiding te winnen; er werden 8 rondleidingen
weggegeven. Alle materialen en activiteiten werden
aangeboden door de Vrienden.

Foto: 22-08, Art Vogel

Foto: 21-06, Johan Kranenburg

Illustratie Stephan Timmers

Foto: 12-11, Rogier van Vugt

Foto: 12/13-09, Art Vogel
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Jaaroverzicht 2014
4

JANUARI

FEBRUARI

MAART

•	Cursus Plant Families of the Tropics met
lessen door Rogier van Vugt, Paul Keßler
en Gerda van Uffelen;
•	Zondagwandeling Bomen in de winter door
Theo Houthoff;
•	Green Survival college door professor
dr. Gerard Bodeker, Columbia University;
•	Hortus Wintercollege Bollenglazen
door Kees Langeveld;
•	Workshop fotograferen van vleesetende
planten door Hans Clauzing;
•	De Hortus leverde bomen voor de kwekerij
van het Singelpark bij het station;
•	Verplanten van 100 verschillende
pioenrozen in verband met de geplande
aanleg van de Chinese kruidentuin.

•	Rondleidersexcursie door Arend Wakker
naar Pinetum Blijdenstein, Hilversum;
•	Zondagwandeling varens en mierenplanten
door Peter Hovenkamp en Gerda van Uffelen;
•	De grond in het Victoriabassin werd ververst;
•	Achter het Tuinhuisje werd een groentetuin
aangelegd voor de bezoekende
kleutergroepen;
•	De Hortus droeg met zaden bij aan
een tentoonstelling in het
Boomkwekerijmuseum in Boskoop;
•	Wintercursus Botanisch tekenen door
Anita Walsmit Sachs;
•	Paul Keßler gaf het eerste college in de
nieuwe reeks Museum Jeugd Universiteit;
•	Van het Clusius-wandelboekje verscheen
een Engelse editie.

• Z
 ondagwandeling Stinzenplanten en
andere vroege bloeiers door oud-hortulana
Carla Teune;
•	Hortus Wintercollege Stinzenplanten
door Heilien Tonckens;
•	Sterrenkijkdagen;
•	Green Survival lezing door Tinde van Andel;
•	1 maart-1 mei tentoonstelling
Stinzenplanten en vroege bloeiers;
•	Studiedag Stinzenplanten in samenwerking
met Gerard van Buiten, hortulanus
Botanische Tuinen van de Universiteit
Utrecht;
•	Vrijwilligersdag NL Doet;
•	Herhaling van de HOVO-cursus,
eerste les door Gerda van Uffelen;
•	Eerste opnamen Hortusfilm,
die in 2015 klaar zal zijn;
•	Bezoek van de Indonesische vicepresident
de heer Boediono.
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Doodia media, foto Nynke van der Laan, eervolle vermelding ‘De beste varenfoto van 2014’
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Hortusteam
Universitair
Directie

MBO

Erik Smets - wetenschappelijk directeur
Paul Keßler - prefect

• Marie-Louise Grundeken van het
ROC Leiden ondersteunde het secretariaat
t/m 31 januari 2014, onder begeleiding van
Patricia Vandecasteele en Saskia Jacobs
• Hilde Sijens, MBO Niveau 3 Natuur en
leefomgeving - Groenhorst college Almere
(vanaf november 2014), onder begeleiding
van Theo Houthoff, Rogier van Vugt en
Hanneke Jelles.

Collectie
Gerda van Uffelen - hoofd collectiebeheer

Tuin
Theo Houthoff - tuinchef
Marise van Luijck (t/m 15 november 2014)
Joop van Noort
Richard Schoenmaker
Fred Wallaart

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

Publiek
Patricia Vandecasteele - hoofd publiekszaken
Hanneke Jellema
Hans Ladan (tot 1 mei)
Marjolein Hoogeveen (vanaf 8 mei)
Gwendolyn Pronk
Anitta Silvennoinen

PR/Communicatie
Saskia Jacobs

Educatie
Hanneke Jelles - hoofd educatie

Vrijwilligers
Er waren in 2015 zo’n 110 vrijwilligers actief
voor de Hortus.

HBO
• Hannah van Dam en Annelies Maas,
tweedejaars studenten Reinwardt
Academie, onder begeleiding van
Hanneke Jelles
• Merel van Dijke, derdejaars Biologie &
Medisch laboratoriumonderzoek aan de
Hogeschool Leiden, onder begeleiding
van Paul Keßler en Gerda van Uffelen
• Danielle Groeneveld en Jaya de Vries,
tweedejaars studenten Toegepaste Biologie
aan de hogeschool CAH Vilentum in Almere,
onder begeleiding van Paul Keßler en
Gerda van Uffelen
• Niels Houben, loopbaanoriëntatiedag
HAS Den Bosch, onder begeleiding van
Paul Keßler
• Paul Molinié, l’École Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage, Blois, Frankrijk,
onder begeleiding van Theo Houthoff
• Thirza Peeters, Toegepaste Biologie HAS
Hogeschool Den Bosch, onder begeleiding
van Paul Keßler en Gerda van Uffelen
• Erik Weeda, stagiair outdoor HBO niveau 3
Outdoor activities Lentiz Maasland, onder
begeleiding van Theo Houthoff

• Carès Blaset, bachelorstudent biologie
aan de Universiteit Leiden, deed onderzoek
naar de inhoudsstoffen van Nepenthes
onder begeleiding van Evelien Rozema en
Gerda van Uffelen
• Carlijn Keulen, student Nederlands aan
de Universiteit Leiden, minor Journalistiek
en nieuwe media, onder begeleiding van
Saskia Jacobs
• Mathieu Leti, Toulouse, Herbal Products
Laboratory, Pierre Fabre Plant Research Unit;
opzetten botanische tuin in Cambodia,
onder begeleiding van Paul Keßler
• Carolien Voigtmann, student eerstegraads
lerarenopleiding aan de UvA, ontwikkelde
een les voor de bovenbouw onder
begeleiding van Hanneke Jelles
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Groene collectie

Tien voorbeelden van valorisatie en onderzoek
1 Plant Families of the Tropics
In de tropen bevinden zich de belangrijkste ‘hotspots’ van biodiversiteit. Het op naam brengen
van tropische planten is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, en voor ecologisch,
evolutionair en etnobotanisch onderzoek. Al jaren vindt in de eerste weken van het jaar deze
Engelstalige internationale cursus op masterniveau plaats, en al jaren spelen levende planten en
plantendelen, afkomstig uit de Hortus botanicus Leiden, een belangrijke rol. Hortuscollega’s
Rogier van Vugt, Gerda van Uffelen en Paul Keßler geven een aantal colleges.

2

2 Green Survival: Botany, Sustainability and Health
Paul Keßler, Paul Kadetz en Marco Roos organiseerden deze cursus in het voorjaar van 2014
voor de eerste keer. Gerda van Uffelen was een van de lesgevers. De serie colleges was een
samenwerkingsproject tussen LUC, Hortus botanicus, IBL en Naturalis. Studenten kregen een
basaal begrip mee van (etno)botanische onderwerpen gezien vanuit een interdisciplinair
perspectief. Zij kregen zicht op de vele manieren waarop planten gebruikt zijn door de mens en
wat de gevolgen zijn van de veranderende relatie tussen plant en mens voor ecosystemen.
De Engelstalige cursus vond plaats in de Hortus. Aansluitend werd een cursus op MsC niveau
gegeven.

3 Struisvaren

1

2

3

Stagiair Jaya de Vries deed onder leiding van Peter Hovenkamp (Naturalis) onderzoek naar de
inhoudsstoffen in de struisvaren (Matteuccia struthiopteris), in samenwerking met het Institute
for Biology Leiden (IBL). Het onderzoek richt zich op mogelijke nuttige inhoudsstoffen: dit zijn
stoffen die de plant aanmaakt als secundaire metabolieten, verbindingen die de plant wel
produceert maar die niet direct met groei en ontwikkeling te maken hebben.

4 Tropical Biology in Borneo

3

De deelnemers aan de internationale cursus op masterniveau ‘Tropical Biology in Borneo’ van
de Universiteit Leiden, in samenwerking met Naturalis en de Hortus botanicus Leiden, verbleven
in het Danau Girang Field Centre in Sabah op Borneo. Zij onderzochten onder meer welke
diertjes in welke hoeveelheid voorkomen in een nestvaren (Asplenium nidus). De cursus werd
zowel vooraf als ter plekke onder meer begeleid door Hortus-prefect Paul Keßler.
Foto: Paul Keßler
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5 International Course on Economic Botany
Ons dagelijks leven brengt ons in aanraking met vele plantaardige producten zoals
levensmiddelen, textiel, medicijnen, drugs, pesticiden, parfums. Deze tiendaagse, Engelstalige
cursus, gegeven door Prof. David J. Mabberley, opent de ogen van studenten voor de wederzijdse
beïnvloeding van de wereld van mensen en planten. De cursus staat niet alleen open voor
biologen en etnobotanici, maar ook voor antropologen, landbouwdeskundigen, historici en alle
anderen die geïnteresseerd zijn in de biologische basis voor de menselijke samenleving. Dit jaar
konden de studenten weer terecht in de gerenoveerde tropische kassen en veel vers materiaal
voor de cursus werd door kaschef Rogier van Vugt in de Hortus verzameld.

5

6 Onkruiden in sierplanten
Danielle Groeneveld, tweedejaars student Toegepaste Biologie aan de hogeschool CAH Vilentum
in Almere, zette eerder gedaan onderzoek naar onkruiden die meekomen met de import van
sierplanten voort. Het eerdere onderzoek richtte zich op onkruiden die met bonsaiboompjes
meekomen. Dit keer verzamelde Wietse den Hartog, werkzaam bij de Voedsel & Waren
Autoriteit, onkruiden afkomstig van geïmporteerde potten met Phoenix- en Dracaena-planten.
Danielle maakte foto’s en herbariumvellen van de opgegroeide onkruiden en vulde de
determinatiesleutel aan. Met deze sleutel kunnen kwekers potentieel invasieve onkruiden in
een vroeg stadium herkennen.

7 Orchidee vernoemd naar Jane Goodall
Wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en Hortus botanicus Leiden hebben een
orchidee genoemd naar Jane Goodall: Dendrobium goodallianum. De orchidee bloeit één dag en
ruikt naar kokos. Jane Goodall staat in de top tien van meest invloedrijke vrouwen ter wereld.
De orchidee werd naar haar vernoemd vanwege haar onafgebroken inzet voor het behoud van
biodiversiteit en haar uitmuntende werk in natuurbescherming. De orchidee Dendrobium
goodallianum werd beschreven in het vaktijdschrift Malesian Orchid Journal Vol. 14 (2014) door
Ed de Vogel en Rogier van Vugt. Esmée Winkel maakte de bijbehorende wetenschappelijke
tekening waarvoor zij tijdens de Botanical Images Scotia tentoonstelling (BISCOT) in Edinburgh
een gouden medaille kreeg.
Recent publiceerde Jane Goodall het boek Seeds of Hope: Wisdom and Wonder from the World
of Plants, waaraan Rogier van Vugt een bijdrage leverde. Het boek beschrijft de belangrijke rol
die planten spelen in onze wereld.
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Foto’s o.a. Petra Sonius en Rogier van Vugt
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8 Vanille-onderzoek
In november 2014 kwam een groep vanille-onderzoekers bijeen op het Tropisch Terras van
de Hortus. Het onderzoek van Barbara Gravendeel, met hulp van Rogier van Vugt, richt zich
op de ontwikkeling van een medische spray op basis van vanille-extracten ter voorkoming van
de schimmelinfectie Candidiasis. Het onderzoek in Leiden, waarbij naast de Hortus botanicus
ook Hogeschool Leiden, Naturalis Biodiversity Center, de bedrijven CureSupport, Fytagoras en
Pembroek betrokken zijn, onderzoekt de schimmelwerende eigenschappen van topjes van
luchtwortels van de vanille-orchidee.

9 Inhoudsstoffen in vleesetende planten
Carès Blaset, bachelorstudent biologie aan de Universiteit Leiden, deed onderzoek naar de
inhoudsstoffen van bladeren van verschillende soorten Nepenthes uit de Hortuscollectie.
Ze keek daarbij naar de verschillen tussen de toestand in de zomer (waarvan er al monsters
aanwezig waren) en in de winter. Ze deed dit voor het onderzoek van Evelien Rozema,
onderzoeker bij het Instituut Biologie Leiden (IBL).
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Art Vogel

10 Werkzame stoffen in latex
Alstonia scholaris behoort tot de Apocynaceae (maagdenpalmfamilie). Latex van Alstonia
scholaris staat al lang bekend als giftig of, in lage concentraties, medicinaal en wordt al eeuwen
gebruikt als medicijn voor aandoeningen en infecties, zoals maagzweren, koorts, tumoren en
zelfs malaria. Reden om de chemische componenten te onderzoeken. Dat deed de onderzoeksgroep NPL (Natural Products Lab) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de
Universiteit Leiden, met hulp van stagiair Merel van Dijke. In de twee maanden dat deze latex
is onderzocht, zijn er nieuwe inzichten verkregen over de compositie en biologische activiteit
ervan. Tijdens vervolgonderzoek wordt geprobeerd de exacte samenstelling van de latex vast
te stellen.
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Jan Meijvogel
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Emmertarwe en gerst voor
archeologisch onderzoek
Lang is gedacht dat prehistorische boeren een stukje bos kapten, afbrandden en op het open
terrein hun graan zaaiden. De as zorgde voor extra voedingsstoffen. Na enkele jaren was de
grond uitgeput en ontgon men een nieuw stukje bos. Uit onderzoek is gebleken dat deze praktijk
inderdaad is toegepast, maar lang niet altijd en overal. Het meest aannemelijke is dat ook gebruik
is gemaakt van dierlijke mest.
Prof. Corrie Bakels probeerde in de Hortus het kweken van graan zonder mest uit op verschillende
grondsoorten: Westfriese klei en Veluws zand. Hierin werden de hoofdgranen uit de Bronstijd
gekweekt: emmertarwe en gerst.
De klei is afkomstig van grote diepte en het zand uit een bos waar in 50 jaar niet bemest is, dit
uiteraard om restjes moderne mest te vermijden. Met deze grondsoorten zijn acht grote kuipen
gevuld, die elk weer op een stoeptegel staan om contact met de Hortusgrond te vermijden.
Bovendien staan ze in grote kooien om katten te weren die in die losse grond de ideale kattenbak
zouden kunnen zien, om duiven weg te houden van de kiemplantjes en om allerlei vogels buiten
te houden die het graan zouden kunnen wegpikken voordat wij gingen oogsten.
De eerste zaai, met zomergraan, vond in het voorjaar 2014 plaats. Half oktober werden de
winterversies van emmertarwe en gerst gezaaid. Misschien gedraagt zomergraan zich anders
dan wintergraan en het is niet precies bekend wat de boeren in de Bronstijd deden. Men denkt
op grond van de eveneens opgegraven akkeronkruiden dat wat zij zaaiden zomergraan was.
Hierna wordt dit experiment nog één keer herhaald, met zowel zomergraan als wintergraan.
De verwachting is dat er een verschil is tussen de jaren.
Al met al is dit een mooi samenwerkingsproject tussen de Hortus en de Faculteit der Archeologie.
De laatste zorgde voor grond, zaaigoed en oogsten, en de mensen van de Hortus deden de rest,
zoals watergeven bij langdurige droogte.
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Oreopteris limbosperma, foto Dolores Gonzalez, eervolle vermelding ‘De beste varenfoto van 2014’
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APRIL

MEI

JUNI

• N
 ieuw in de collectie: Tmesipteris,
een varentje dat behoort tot een vroeg
ontstane groep in de varenstamboom.
Het groeit op de stam van een boomvaren;
•	Museumweekeind, met Kindermiddag en
Burenmiddag;
•	Zondagwandeling Bostulpen en andere
stinzenplanten door Kees Langeveld;
•	Opening Zomertentoonstelling
‘Planten uit de oertijd’;
•	Vrijwilligers staken bloemen op de
corsowagen.

•	Lezing Varens door Romke van de Kaa;
•	Hortus-wagen reed mee in het
Bloemencorso van de Bollenstreek;
•	Hortus Plantenmarkt;
•	Zondagwandeling Varens en schaduw
planten in de tuin door Harry Roskam;
•	Museumnacht;
•	Cursus Economische Botanie
door prof. Mabberley;
•	Museumnacht thema Focus;
•	Fête de la Nature;
•	Hoofd collectiebeheer Gerda van Uffelen
25 jaar in dienst van de Universiteit;
•	Flower Science Café te gast in de Hortus;
dit initiatief verbindt onderzoek, onderwijs,
ondernemer en overheid in de ambitie om
te innoveren in de bloembollensector.

•	Presentatie ‘Cycassen, planten uit de
prehistorie’ door Art Vogel;
•	Zondagwandeling Cycassen door Art Vogel;
•	Delegatie van het Indonesische Instituut
voor wetenschappelijk onderzoek LIPI werd
ontvangen en rondgeleid door Paul Keßler;
•	Oerplanten Atelier Lezing ‘Van Zink,
Zuur en Zwarte inkt’ door Reinder Homan;
•	Midzomernachtfeest;
•	Baby’s fotograferen op het Victoriablad op
een zomeravond in juni, juli en augustus;
•	Presentatie project ‘Vrijplaats’, bruggen
bouwen tussen wetenschap en
maatschappij.
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Fondsen en Sponsors
Een Chinese kruidentuin voor
de Hortus botanicus Leiden
De Hortus richt zich hoofdzakelijk op plantencollecties uit Azië. Vanuit eerder onderzoek
naar medicinale planten uit Azië is het idee
van een Chinese kruidentuin ontstaan. Het
wordt een eigentijdse tuin waar de rol van de
traditionele Chinese geneeskunde wordt
uitgelegd.
We danken de Van der Mandele Stichting, het
ANWB fonds, Stichting Hendrik Muller fonds,
Stichting RCOAK, De Kattendijke/Drucker
Stichting, het VSBfonds, Stichting Utopa,
J.E. Jurriaanse Stichting, de Gravin van Bylandt
Stichting en de CMC Tasly Group BV voor hun
steun bij het mogelijk maken van de Chinese
kruidentuin.
Verder hebben we ook via Crowdfunding een
aanzienlijk bedrag voor dit bijzondere project
opgehaald.
De werkzaamheden om de tuin te realiseren,
zijn inmiddels in volle gang en najaar 2015
staat de feestelijke opening van het nieuwe
gedeelte van de tuin op het programma.

Stichting Vrienden van
de Leidse Hortus
De Hortus botanicus Leiden bedankt ook
dit jaar de Stichting Vrienden van de Leidse
Hortus voor haar steun. Onder andere voor
de bijdrage aan de realisatie van de Chinese
kruidentuin, bomenonderhoud, Engelstalig
Clusius-wandelboekje, Hortusfilm, bijdrage
voor de corporate ﬂyer, bijdrage zomertentoonstelling Oerplanten en Kinderactie
in oktober.
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De Vrienden hebben inmiddels ook hun steun
toegezegd aan AquaHortus, de tentoonstelling die de Hortus in samenwerking met de
Leidse Aquarium en Terrarium Vereniging ‘De
Natuurvriend’ in september 2015 organiseert.

中药植物园

Rabobank Wensenfonds

莱顿植物园将于 2015 年春天开放
新的主题园区：中药植物园。新园
区将坐落于十分引人注目的位置，
在市中心的主干道上便能一览无
余，并且紧邻植物园的主要通道。

Onze wens voor het vlinderproject is door de
Rabobank gehonoreerd en gerealiseerd.

Herfstprijs Fonds 1818/
Leidsch dagblad
Van Fonds 1818 hebben we voor het
zintuigenproject voor kwetsbare ouderen
3500 euro ontvangen tijdens de uitreiking
van de Herfstprijs 2014.

大学里的植物园
莱顿植物园由莱顿大学在 1590 年
建立，一直以来都属于学术性植物
园。植物园的布局和植物的选种在
著名植物学家罗卢斯•克卢修斯的监
督下于 1594 年完成。郁金香等其
他多种植物就是通过莱顿植物园引
进荷兰的。来自亚洲的植物是园区
藏品的重要组成部分。
医药和文化意义
莱顿植物园希望藉由新的草药园区
向公众展现和诠释中国植物的医药
和文化意义。这种展现不仅面向目
前的游客，也会吸引希望深入了解
中国及中国文化的人士。对于有兴
趣了解药用植物的人士而言，它更
具独特魅力。

重要角色
与西方医学相比，草药在东亚医学
中具有不同寻常的作用。东亚医学
Universiteit Leiden
非常重视多种草药的配伍，而非单
Faculty of Science
独使用一种草药，并根据个体的需
Hortus botanicus Leiden
要均衡各种草药的成分。中药是世
Rapenburg 73
界上已知最古老的治疗药物，至少
2311 GJ
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拥有
5000
年的历史。
The Netherlands

T 071 527 5144 Copijn Tuin- en
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In natura
In natura zijn er duizenden bloembollen
gedoneerd, Naturalis schonk een droogstoof
en diverse planten zijn uitgewisseld met
Praag, Bonn en Kiel. Diverse bedrijven
schonken bloemen voor de Corso-wagen.

Patricia Vandecasteele, hoofd publiekszaken

中药植物园

莱顿植物园将于 2015 年
新的主题园区：中药植物
区将坐落于十分引人注目
在市中心的主干道上便能
余，并且紧邻植物园的主

大学里的植物园
莱顿植物园由莱顿大学在
建立，一直以来都属于学
园。植物园的布局和植物
著名植物学家罗卢斯•克
督下于 1594 年完成。郁
他多种植物就是通过莱顿
进荷兰的。来自亚洲的植
藏品的重要组成部分。

Postcodeloterij
Dankzij de postcodeloterij zijn er bijdrages
gedoneerd aan de NVBT voor het project
planten van de toekomst.

Chinese herb garden

Foto: Hans Adema

医药和文化意义
莱顿植物园希望藉由新的
向公众展现和诠释中国植
和文化意义。这种展现不
前的游客，也会吸引希望
中国及中国文化的人士。
趣了解药用植物的人士而
具独特魅力。
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Balans
Baten 2014
Universitaire bijdrage
Overige baten

Totale baten

(x 1.000 euro)
457
879

1336

Lasten 2014
Eigen Personeel
Inhuur personeel
Overige personele lasten
Afschrijvingen
Materiële lasten
Totale lasten
Exploitatiesaldo

(x 1.000 euro)
666
184
13
14
448
1325
11

Cunie Sleijpen
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Asplenium scolopendrium, foto Mona Veld, eervolle vermelding ‘De beste varenfoto van 2014’
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JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

•	De muur van de Japanse tuin werd
gerenoveerd;
•	Open Imkerij Dagen en Zondagwandeling
Bijen in de Hortus door Fred Weber;
•	Presentatie Martine Oudenhoven, Leven
binnen de cel;
•	Eerste van twee Avondworkshops
Varenfotografie door Hans Clauzing;
•	Eerste van drie Oerplanten Ateliers
‘Botanisch Tekenen van varens’ door
Esmée Winkel en Hanneke Jelles;
•	Avondwandeling ‘Varens in de tuin’ door
Marian Rappoldt;
•	Eerste van acht Oerplanten Ateliers
grafische technieken door Rembrandts
Dochters;
•	Zomercursus Botanisch Tekenen door
Anita Walsmit Sachs;
•	Start Cursus ‘Evolutie van de Oerplanten’
door Arend Wakker;
•	HortusFestival klassieke kamermuziek in
juli en augustus;
•	De eerste tros bananen in de verbouwde
tropische kassen werd vergeven aan
degene die het gewicht het beste schatte.

• Z
 ondagwandeling Varens door
Harry Roskam;
•	Avondwandeling en vleermuizen luisteren
met Caroline Kruseman;
•	Oerplanten Atelier ‘Varenfotografie’ door
Hans Clauzing;
•	Lezingendag Nederlandse Varen Vereniging;
•	Vriendenreis Plantentuin in Meise, België;
•	Jubileumtentoonstelling Nederlandse Varen
Vereniging;
•	Avondworkshop ‘Varens tekenen’ door
Marian van der Stee.

•	Zondagwandeling Hortushistorie door
Michèle Hamann;
•	Open Monumenten Dagen, thema ‘Op Reis’,
en kleine bollenmarkt;
•	Big Draw;
•	Nacht van Kunst en Kennis;
•	Slotbijeenkomst Oerplanten Atelier en
‘Big Tree Draw’, uitslag wedstrijd
‘De mooiste varenfoto van 2014’;
•	Aan de Singelkant wordt het getal ‘425’
uitgestoken en met najaarsbloeiende
crocussen en hyacinten beplant, met het oog
op het jubileumjaar;
•	De tuincollega’s zijn druk met het ruimen
van muurtjes ter voorbereiding van de
Chinese kruidentuin;
•	Op het Tropisch Terras worden de vitrines
gevuld met draagmandjes uit de
verzameling van Ed de Vogel;
•	Tweedaags Vriendenreisje naar Duitsland;
•	Eerste gezamenlijke dag botanische tuinen
in Nederland.

Johan Kranenburg
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Geteld
• 12,5 fte medewerkers
• 11.408 studenten Universiteit Leiden
• 583 scholieren deden mee met ‘BeMused door Geuren’
• 2154 kinderen met 631 begeleiders volgden het Museum en School-programma
• 74 MuseumJeugdUniversiteit-kinderen
• Ruim 80 HOVO-deelnemers
• 111 vrijwilligers aan het werk in de bibliotheek, voor educatie, als rondleider, bij
collectiebeheer, voor de website, het adressenbestand, de varencollectie, de kassen,
de wiedploeg, het gastvrouwenteam, de bijen en meer.
• 3263 deelnemers aan de Museumnacht
• 271 rondleidingen op afspraak en tientallen geprogrammeerde rondleidingen
• 4824 volgers op Twitter
• 2894 ‘likes’ op Facebook
• 1910 vrienden, onder wie 128 adoptanten
• 35.000 bollen geplant
• 500 kuipen in- en uitgereden
• 26 nieuwsbrieven aan 1274 nieuwsbrieﬂezers
• 322 bordjes gegraveerd
• Meer dan 2500 labels geprint
• 875 nieuwe planten ingeschreven
• Tientallen bezoeken van collega’s uit de botanische tuinen in Berlijn, Bonn, Kiel,
Londen, van RHS fellows, van Universiteiten in Lund, Edinburgh
• 127.618 bezoekers!

Foto: Jan Meijvogel

Foto: Jan Meijvogel

Foto: Jan Meijvogel
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Planten uit de oertijd
Zomertentoonstelling 2014

Veel plantensoorten in de Hortus zijn oeroud. Ze ontstonden vroeg in de evolutie en hebben
miljoenen jaren met succes vrijwel onveranderd doorstaan. De tentoonstelling ‘Planten uit de
oertijd’ liet zien dat aan deze overlevers veel te ontdekken is. Tijdens de expositie stonden de
varens centraal, ter ere van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Varenvereniging.
Deze oeroude overlevers zijn vaak zeer decoratief. Daarom was er extra aandacht voor het
afbeelden van de plant: in foto’s, botanische tekeningen, kunstzinnige grafische interpretaties.
Bureau Double Matured maakte een mooie illustratie die duidelijk moest maken hoe spannend
en mooi de ‘oerplanten’ zijn.

Collectie
Zoals gebruikelijk staat bij een tentoonstelling een deel van onze collectie extra in de
schijnwerpers. In dit geval ging het om planten die ontstaan zijn vóór de bloemplanten.
Van varens tot naaldbomen, van de Wintertuin en de tropische kas tot de biotoopbakken.
Met het nieuwe Wandelboekje in de hand kwamen bezoekers ze allemaal tegen. Zo’n 50 planten
werden van een speciaal bordje voorzien. Via een QR-code op deze bordjes kwamen bezoekers
die in het bezit waren van een smartphone op een blog met meer informatie. Bovendien stonden
op verschillende plaatsen driehoeksborden met informatie in tuin en kassen.

Wintertuin
Verzamelaar Hans Steur uit Ellecom leende ons de topstukken uit zijn grote verzameling
plantenfossielen. Ze waren in vitrines in de Wintertuin te bewonderen. Van museum Natura
Docet/Wonderrijk Twente leende de Hortus een replica van een dinoskelet. We mochten van
een serie fraaie varenfoto’s gebruikmaken van onze collega’s uit de botanische tuin in Praag.
Deze werden op transparante stickers geprint om de Wintertuin wat meer besloten te maken.
Tenslotte waren er informatiepanelen, een foto-achterwand en lange banieren vanaf de
loopbrug om de Wintertuin helemaal tot tentoonstellingsruimte te transformeren.
Kaboem! uit Gouda zorgde voor de grafische producties.

1065.1001 poster_A4_DEF.indd 1

Foto: Hans Steur
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Zomerprogramma
Er was een uitgebreid zomerprogramma, dat van start ging met een lezing door Romke van de
Kaa over varens. Dankzij subsidie van het Fonds voor de Cultuurparticipatie konden we
‘kennismaak-workshops’ etsen, monotype, fotografie en botanisch tekenen aanbieden voor een
klein prijsje, voor deelnemers van twee generaties. Van deze ‘Oerplanten Ateliers’ werd
enthousiast gebruik gemaakt. De serie workshops werden gepresenteerd op een
openingsbijeenkomst, waar etser Reinder Homan over zijn werk vertelde. Hij presenteerde hier
ook de ets die hij van onze monumentale Ginkgo gemaakt heeft.
Eind oktober kon hoofd educatie Hanneke Jelles het succesvolle Oerplanten Atelier presenteren
tijdens een workshop op het congres ‘Leaders in Conservation: Botanic Gardens and Biodiversity
in the 21st Century’ van de Concordia University in Montréal, Canada.

Varenweek
Hoogtepunt in de jubileumviering van de Nederlandse Varenvereniging was de Varenweek,
met een zeer goed bezochte lezingendag. De week trok landelijke publiciteit en ondanks het
regenachtige weer werden de activiteiten goed bezocht.
Deze activiteiten waren mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vooral Harry Roskam,
voorzitter van de Nederlandse Varenvereniging, heeft zich bijzonder voor het welslagen ingezet.
De Hortus is er trots op dat veel van de materialen in 2015 opnieuw gebruikt worden: dan is de
tentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’ te zien in Pinetum Blijdenstein in Hilversum, in het kader
van de samenwerking van botanische tuinen binnen de Nederlandse Vereniging van Botanische
Tuinen (NVBT).
Klik hier voor een film over het Oerplanten Atelier op youtube:
http://youtu.be/NiHn-0Wc6YA
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Osmunda regalis, foto Wim de Winter, eervolle vermelding ‘De beste varenfoto van 2014’
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OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

• D
 e Hortus-praalwagen rijdt mee in de
3-oktober optocht;
• Zondagwandeling Paddenstoelen door
Hans Adema en Jan Hengstmengel;
• Start najaarsserie Museum Jeugd
Universiteit over sterrenkunde;
• Eerste lezing HOVO-serie ‘Planten en
mensen in Azië’ door Carla Teune;
• Oranjerieborder beplant door
Jacqueline van der Kloet, met hulp van onze
tuincollega’s;
• Sieradenmakers Borg & Daphne maken een
ring ter ere van het 425-jarig bestaan van de
Hortus: Ylang-Ylang gegoten in goud met
een gloed van geel/groen;
• Bouwbedrijf Burgy start de bouw van een
bunker voor osmosewater in de tropische
kassen.

•	Zondagwandeling Wintersmaken door
Femke Frietema en Fred Weber;
•	Vriendenlezing door Rogier van Vugt;
•	Paul Keßler geeft les aan de Weekendklas;
•	Start collegereeks ‘De Ontdekking van de
planten’ door Arend Wakker;
•	Herfstcursus Botanisch Tekenen door
Anita Walsmit Sachs;
•	Proefstukje bestrating op de plek waar de
Chinese kruidentuin gepland is;
•	De firma Leenen schenkt twee kuub
narcissen;
•	Hortusimker Fred Weber leidt collega-imkers
uit andere botanische tuinen rond;
•	In de tropische kassen zijn wandelende
takken uitgezet;
•	Kuipplanten zeldzaam laat naar binnen
na een warm najaar;
•	Verschijnen fotoboek Micha Pawlitzki
over orchideeën.

•	Nieuwe aanwinst: een Alluaudia,
oorspronkelijk afkomstig van Madagascar;
•	Zondagwandeling Tropische kassen door
Art Vogel en Fred Weber;
•	Vriendenlezing door Art Vogel;
•	Nieuwe app ‘Topstukken uit de Hortus
botanicus’ beschikbaar;
•	Hortus wint Herfstpremie Fonds 1818
voor zintuigenworkshops in 2015.
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