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Rondje Hortus botanicus Leiden
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Tulpenboom

Liriodendron tulipifera

De Tulpenboom, één van de hoogste bomen in de Hortus, staat al sinds ca. 1715 in de Voortuin. Deze soort komt
oorspronkelijk uit het oosten van de Verenigde Staten en is al sinds 1663 in Engeland in cultuur. Het is een opvallende boom: de stam vormt aan de basis een dikke ‘knolvoet’, een groeiwijze die bij meer tulpenbomen bekend is.
Deze soort vormt uiteindelijk een grote boom, die tot wel 30 meter hoogte kan reiken. In het Nederlandse klimaat
groeit de Tulpenboom snel. Binnen 10 jaar kan de boom al 10 - 15 meter hoog zijn. De bloemen verschijnen in
mei-juni en lijken qua vorm veel op een tulp, vandaar de naam.
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Clusiustuin

De Clusiustuin heeft sinds de aanleg in 1594 zowel een publieke als een wetenschappelijke en educatieve functie
gehad. Oorspronkelijk bedoeld als kruidentuin voor onderzoek en onderwijs aan planten die van belang waren
voor de medische wetenschap, was het eigenlijk al meteen een botanische tuin, met een grote collectie plantensoorten van over de hele wereld. De tuin is verdeeld in vier kwadranten, die weer onderverdeeld zijn in rechthoekige plekken. De huidige Clusiustuin is een reconstructie. Hij is iets kleiner dan vroeger.

Treurbeuk

Fagus sylvatica ‘Pendula’
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De Hortus heeft twee treurbeuken en één daarvan is over de heg nog zichtbaar. Een treurbeuk kan wel twintig
meter hoog worden met een zeer dichte kroon en dikke stam. Gewone beuken hebben ovale, gaafrandige, gladde
bladeren en een brede opgaande groeiwijze. Bij de treurbeuk buigen de lange, slappe takken naar beneden tot
aan de grond. Deze imposante boom is te herkennen aan zijn grijze gladde bast die bijzonder dun is

6

De Oude Sterrewacht

De Leidse Sterrewacht is het oudste nog bestaande universitaire observatorium ter wereld. Na een grote restauratie in 2011 is de Sterrewacht weer teruggebracht in de staat van voor 1924. Sinds 1633 gebruikt de Universiteit
Leiden de verschillende ruimtes voor onderwijs aan studenten. Tegenwoordig blinken de vernieuwde zinken
koepels weer in het zonlicht.
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LBC-boom

		

De Hortus botanicus leiden is momenteel gesloten voor het publiek, maar rondom de Hortus kan er ook nog volop
worden genoten van onze botanische tuin. Loop eens een rondje om de Hortus heen en ontdek wat er van
buitenaf nog allemaal te leren valt.

Remove Watermark

Platanus hispanica

Deze grote plataan kan niet worden gemist vanaf de Witte Singel. Hij is geplant in 1923.
De Leidse Biologen Club (LBC) is in datzelfde jaar opgericht en heeft de boom
omgedoopt tot de LBC-boom. Als onderdeel van hun ontrgroening moeten de Leidse Biologie studenten de boom
knuffelen.
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Chinese kruidentuin

Sinds 2015 kunnen bezoekers van de Hortus genieten van de Chinese kruidentuin. In dit gedeelte van de Hortus
wordt aandacht geschonken aan planten die een rol spelen in de traditionele Chinese geneeswijze. We kennen uit
China niet alleen geneeskrachtige planten, ook veel tuinplanten zijn uit dit enorme land afkomstig. Soms werden
deze al duizenden jaren in Chinese tuinen gekweekt, zoals chrysanten, rozen, bamboe, orchideeën en allerlei mooi
bloeiende fruitbomen zoals Prunus. De aanleg van deze nieuwe tuin, waarin met het aanplanten van een aantal
palmen ook de subtropische klimaatzone van China in het zonnetje gezet wordt, maakt samen met de Japanse
tuin de Aziatische uitstraling van de Hortus aan de Singelkant compleet.
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De Kassen

In de kassen van de Hortus worden verschillende belangrijke collecties onderhouden. Vleesetende planten, tropische gewassen, orchideeën en de beroemde Victoria amazonica zijn allemaal hier te vinden. Waarschijnlijk is de
eerste onverwarmde kas al gebouwd rond 1680, omdat er uit verre gebieden steeds meer planten binnenkwamen
4 Kwekerij
die ons klimaat niet konden verdragen. Vanaf 1777 werden meerdere kleinere kassen gebouwd in de tuin, waarvan
Van 1933 tot in 2009 lag de Clusiustuin aan de 5e Binnenvestgracht. Op de oude plek aan de Binnenvestgracht
de gietijzeren Victoriakas van 1870 de opvallendste was. Tot 1930 werden al deze kassen in de winter met kolen
(achter de rode deur) ligt nu de Hortuskwekerij, waar planten worden opgekweekt, en waar kan worden geëxperi- gestookt: de Hortus had stokers in dienst die dag en nacht de vuren lieten branden. Onder leiding van prefect
menteerd met bedreigde en invasieve soorten. De kwekerij is alleen tijdens sommige evenementen toegankelijk
Baas Becking en hortulanus Veendorp werd in 1937 begonnen met de bouw van het huidige kassencomplex, met
voor het publiek.
diverse kassen en klimaatzones. In 2012 vond de laatste grote kasrenovatie plaats.

Japanse iep
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Zelkova serrata

In de Hortus staan twee grote, meer dan 170 jaar oude Japanse iepen. Ze werden in 1830 door Von Siebold naar
Nederland meegenomen, en zijn de oudste buiten Japan. Ze zijn verwant aan onze iep (Ulmus), maar hebben geen
last van iepenziekte. De Japanse naam is Keyaki, maar Zelkova serrata is nu de wetenschappelijke naam. Het zijn
statige, tot 30 meter hoge bomen met een prachtige, roestbruine herfstkleur. De bast bladdert in plakjes af. De
knoppen van het blad staan twee aan twee. De bladeren, aan dunne, kale twijgjes, zijn langwerpig-ovaal met een
gezaagde rand en een toegespitste top; ze zijn 3 - 9 cm lang, en aan beide zijden kaal. Onze bomen komen vaak
laat in blad, maar zijn ook de laatste die hun blad verliezen.

Oranjerie

De 18 eeuwse Oranjerie is een prachtige locatie in de Hortus. Het monumentale pand met zijn hoge plafond en
grote ramen is geschikt voor zowel huwelijken en recepties, als diners en zakelijke evenementen. In de winter
wordt de Oranjerie gebruikt voor het overwinteren van de kuipplanten.
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Wintertuin & Hortus Grand Café

In de Wintertuin huist de entreebalie, de Hortuswinkel, het Hortus Grand Café en de Tuinkamer. In deze kas vindt
u bovendien onze collectie oer- en vleesetende planten. Het oorspronkelijke kasontwerp is van
Hubert-Jan Henket en dateert uit 2000, maar in de winter van 2018/2019 heeft de Wintertuin een grondige
verbouwing ondergaan. De herinrichting was nodig vanwege de flink toegenomen bezoekersaantallen. Helaas
hadden we begin maart behoorlijk stormschade aan deze kas!
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