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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 

Beste Hortusvrienden en -vriendinnen, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is ons lustrumjaar net over de helft. Nu al 

kunnen we terugzien op een aantal geslaagde activiteiten: busreizen, 

bloemencorso, Vriendendag en Midzomernachtfeest. 

 

Busreis 

De busreis naar de Koninklijke Serres in 

Laken (België) was een groot succes. De bus 

was vol, het weer werkte mee, en alle 

deelnemers hebben genoten van de sfeervolle 

19e-eeuwse kassen. Een kleine impressie: 

gangen met wanden vol geraniumbloemen en 

een plafond van fuchsia’s in allerlei vormen 

en kleuren; meer dan manshoge boomvarens, 

met bladstelen die deden denken aan de vacht 

van een orang-oetan, zo zacht en dicht 

behaard; een trappenhuis vol bloeiende 

hortensia’s, kaneelbomen als deurwachters, en tot slot een gigantische kas 

met volgroeide palmbomen. Op de terugweg genoten we nog van een diner 

in de omgeving van Breda. Alle deelnemers waren vol lof over de 

organisatie, die in handen was van Art Vogel en buschauffeur Hans Ladan. 

Namens de Vrienden: hartelijk dank, heren! 

 

Bloemencorso 

Op zaterdag 3 mei reed de praalwagen van de 

Leidse Hortus mee in het Bloemencorso van de 

Bollenstreek. Drie volle dagen was er gewerkt 

om de wagen op te tuigen. Kijk maar eens op 

YouTube naar het filmpje van Jeroen Betjes, een 

versnelde opname in 3 minuten: 

http://youtu.be/4mV4qOASbs8. 

Twee professionele bloemenarrangeurs hebben 

de wagen voorzien van een keur aan planten, 
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geschonken door kwekers die de Hortus een warm hart toedragen: firma 

Bak uit Assendelft (Bromelia's en Medinilla's), Carni Flora uit Aalsmeer 

(vleesetende planten, Nepenthes en Sarracenia), JMPlants uit Rijssenhout 

(Nepenthes) en kwekerij Atlantis uit Monster (Medinilla). Daarna was het 

de beurt aan meer dan 60 vrijwilligers van de Hortus en van 

handbalvereniging Foreholt uit Voorhout om de praalwagen met bloemen 

te besteken. De grote waterleliebladen van de Victoria werden beplakt met 

groene blaadjes van 

laurierkersen uit de Leidse 

Hortus, die speciaal voor deze 

gelegenheid gesnoeid waren.   

In de wedstrijd om het beste 

steekwerk zijn onze stekers van 

de Hortus en Foreholt op een 

eervolle vierde plaats geëindigd, 

direct achter de steekgroepen 

die jaarlijks de 1e, 2e en 3e prijs 

in de wacht slepen.  

Een resultaat om trots op te zijn! 

 

Veel publiciteit voor de Hortus 

Naast veel positieve reacties ontving ik ook een kritische kanttekening bij 

de deelname van de Hortus aan het Bloemencorso. Een Hortusvriendin was 

teleurgesteld dat haar bijdrage werd besteed aan iets tijdelijks als een 

praalwagen. Misschien zijn er onder u wel meer die er zo over denken. Ter 

geruststelling: uw donaties worden dit jaar gebruikt voor onder meer 

bomenonderhoud, een promotiefilm van de Hortus ter gelegenheid van het 

jubileumjaar (volgend jaar bestaat de 

Hortus 425 jaar) en het samenstellen 

van een Engelstalig wandelboekje voor 

buitenlandse bezoekers. Het geld voor 

de praalwagen was beschikbaar dankzij 

een legaat in 2013 waaraan wij geen 

specifieke bestemming hoefden te 

geven.   
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De praalwagen was bedoeld om veel publiciteit voor de Leidse Hortus te 

krijgen, en dat is ruimschoots gelukt. Op de televisie en in kranten is 

aandacht aan de Hortus en de praalwagen besteed. Vele honderdduizenden 

mensen hebben het bloemencorso gezien.  

Op zondag 4 mei heeft de Hortuswagen op de Grote Markt in Haarlem 

bovendien nog flink de aandacht getrokken. Bestuursleden van de Vrienden 

waren daar een groot gedeelte van de dag om Hortusfolders uit te delen en 

nieuwe Vrienden te werven. Met succes! En als alles goed gaat wordt de 

wagen nóg een keer gebruikt, in de komende 3 Oktober-optocht. 

 

Terugblik Vriendendag en Midzomernacht 

We hadden dit jaar pech met het weer op de 

Vriendendag. Voor de planten in de tuin was 

al die regen natuurlijk prima, maar de 

standhouders hadden het zwaar.  

 

De excursie van de Vrienden naar de 

Varentuin onder leiding van Harry Roskam 

dreigde letterlijk in het water te vallen. 

Gelukkig was Harry niet voor één gat te 

vangen. Als alternatief gaf hij ons in het zaaltje in de Wintertuin een 

bijzonder interessante inleiding op het onderwerp ‘Varens’. Dat heeft ons 

de ogen geopend voor de vormen- en kleurenrijkdom van deze oerplanten. 

Als de varens ooit nog eens het onderwerp van een themawandeling op 

zondag zijn, ga dan vooral mee!   

 

 

Op 21 juni was het uitstekend weer voor een 

Midzomernachtfeest. Ik had de indruk dat het 

iets rustiger was dan andere jaren, maar er 

waren wel 50 Hortusvrienden en -vriendinnen 

die een introducé hadden meegenomen. En 

van de mogelijkheid om babies op de Vicoria-

bladeren te laten fotograferen werd dankbaar 

gebruikgemaakt. 
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Bestuur en redactie 

Dit voorjaar heeft Lies Rookhuizen, onze secretaris, om 

gezondheidsredenen moeten besluiten om het rustiger aan te doen en haar 

functie neer te leggen. Dat is voor het bestuur en de Vrienden een groot 

verlies, want Lies vervulde deze functie zeer consciëntieus en met veel 

energie. Dit bericht heb ik meegedeeld tijdens de bijeenkomst van de 

Vrienden op de Vriendendag. Op mijn oproep aan de aanwezigen om te 

helpen zoeken naar een nieuwe secretaris kwam meteen respons, tot grote 

vreugde van het hele bestuur. We hebben goede hoop dat de functie van 

secretaris weer vervuld is op het moment dat het volgende Vriendennieuws 

verschijnt. 

Naast haar werk als secretaris zat Lies ook in de redactie van het 

Vriendennieuws en verzorgde zij de opmaak van dit blad. Deze laatste taak 

is overgenomen door Annemarie Broersma, die ook al de opmaak van het 

vorige Vriendennieuws voor haar rekening nam. Langs deze weg heet ik 

Annemarie van harte welkom in de redactie! 

Wat Lies betreft kan ik melden dat het goed met haar gaat en dat zij in 

september weer hoopt terug te keren in het bestuur, maar dan als gewoon 

bestuurslid. Het spreekt vanzelf dat we haar dan op passende wijze 

bedanken voor het vele werk dat zij voor de Vrienden en de Hortus heeft 

verzet! 

 

Tot slot vraag ik nog uw aandacht voor de lustrumactiviteiten in het najaar 

en de winter. De informatie daarover vindt u hierna in dit Vriendennieuws. 

En lees gelijk het Hortus-programma: de eerste activiteiten voor 2015 staan 

nu al op de rol. Zet ze in uw agenda! 

 

Kees Langeveld 
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LUSTRUMACTIVITEITEN 

 

Kindermaand oktober 

Wie jarig is trakteert. De Vrienden willen graag ook de kinderen betrekken 

bij hun feestjaar. In de maand oktober zijn kinderen tot 14 jaar gratis 

welkom in de Hortus (maximaal vier kinderen per volwassene), tegen 

overhandiging van de speciale kaart die u bij dit Vriendennnieuws aantrof. 

We hopen kinderen uit de buurt op bezoek te krijgen, maar ook groepen uit 

de Buitenschoolse Opvang en van de basisscholen. 

Voor de kleintjes is een 

mierenplanten-kleurplaat 

beschikbaar; wie een mooi 

ingekleurde plaat laat zien 

krijgt een klein cadeautje. 

De iets oudere kinderen 

kunnen ook de 

mierenspeurtocht doen in 

de tropische kassen, en 

daarmee eveneens een 

klein cadeautje verdienen. 

Wie liever buiten aan het 

werk gaat, kan met een 

Herfstherbarium op zoek 

naar afgevallen blaadjes in 

de Hortus.  

Voor maximaal 20 

groepen van 8-15 

kinderen is bovendien een 

gratis Kinderrondleiding mogelijk op afspraak - leuk voor een klas, een 

BSO, een kinderfeestje. Alle materialen en activiteiten worden aangeboden 

door de Vrienden. 

Help mee, geef het kaartje bij dit Vriendennieuws aan een kennis met jonge 

kinderen. En nog beter: verspreid uitnodigingskaartjes op kinderrijke 

plekken in uw buurt! Wilt u een stapeltje ontvangen, stuur dan een mailtje 

aan educatie@hortus.leidenuniv.nl. 
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Warme winteravonden 

Van oudsher zijn de lange winteravonden de gelegenheid bij uitstek om 

verhalen te vertellen. Vroeger kroop men rond de haard of de kolenkachel, 

maar deze winter zijn de Vrienden welkom in de gerenoveerde Hoge Kas. 

Kom op 12 november of 12 december luisteren naar de verhalen van 

kaschef Rogier van Vugt en oud-hortulanus Art Vogel. Speciaal voor de 

Vrienden houden zij een lezing op het lesbalkon in de tropische kassen, 

tegen een achtergrond van weelderige palmen, bananen en klimmende 

Thunbergia’s. 

 

Op woensdagavond 12 november vertelt Rogier van Vugt over de 

Mascarenen, een eilandengroep in de Indische Oceaan waar onder meer het 

Franse Réunion toe behoort. Deze eilanden herbergen een unieke flora. 

Rogier is er al verschillende malen geweest en zal ons ongetwijfeld een 

avond lang weten te boeien met zijn verhalen en prachtige foto’s.   

 

Op vrijdagavond 12 december zal Art Vogel ons meenemen naar Papoea-

Nieuw-Guinea. In het verleden heeft Art voor de Leidse Hortus 

deelgenomen aan een verzamelreis in Papoea-Nieuw-Guinea. Speciaal voor 

de Vrienden geeft hij nu een inkijkje in de moeilijk toegankelijke delen van 

dit land, waar nog steeds nieuwe plantensoorten gevonden worden. 

 

 

 

Angraecumramosum Dendrobium cavipes 
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Wilt u een van deze avonden bijwonen? 

Meldt u dan aan via het 

aanmeldingsformulier op de Hortus-

website: www.hortusleiden.nl. Als u een 

Vriendenkaart voor 2 personen heeft, mag 

u naast uzelf nog 1 persoon aanmelden; 

adoptanten en houders van een 

Vriendenkaart voor 4 personen mogen 3 

gasten meenemen. Wacht niet te lang met 

aanmelden: er is een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. 

 

 

 

De aanvang is 19.30 uur, de lezingen vinden plaats in de  Hoge Kas. Aan 

deze avonden zijn geen kosten verbonden. Neem wel uw Vriendenkaart 

mee: de toegang is alléén op vertoon van deze kaart! 
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CHINESE TUIN 

Start aanleg dit najaar 

 

Het voorontwerp voor de Chinese kruidentuin dateert uit 2011. Het is 

gemaakt door Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, het bedrijf dat ook 

de in 2010 uitgevoerde Sterrewachttuin ontwierp en inrichtte. En dat u 

misschien kent van projecten als de tuin van het Rijksmuseum, de daktuin 

van het European Patent Office in Rijswijk, de Floriade en nog heel veel 

meer. 

 

Het voorontwerp van de Chinese kruidentuin was een cadeau van de 

Vriendenvereniging aan de Hortus, ter gelegenheid van het opgaan van de 

Vriendenvereniging in de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. Mei 

2012 werd het voorontwerp gepresenteerd tijdens de Vriendendag. 

Wat zagen de vrienden op die 

zaterdag? Een kleurige schets met 

daarop een verdiepte tuin van ongeveer 

400 vierkante meter groot. Blauwgrijs 

grind dient als metafoor voor  de zee. 

Daarin ‘eilanden’, heuveltjes waarop 

delen van de collectie gepresenteerd 

kunnen worden die educatief 

interessant zijn. De grillige rand van de 

tuin is met dikke bamboestokken afgescheiden van de rest van de Hortus. 

De Chinese kruidentuin is 

daardoor besloten, zonder 

dat de band met de 

omgeving is afgesneden. 

Het tuindeel is toegankelijk 

van verschillende kanten, 

maar de belangrijkste entree 

is vanaf de zijde van de 

Witte Singel. Klassieke 

Chinese tuinplanten 

omgeven de tuin. Bamboo grove 
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Na de presentatie bleef het stil: door de renovatie van de tropische kassen 

had de Hortus geen gelegenheid om de benodigde fondsen bij elkaar te 

krijgen. Direct na het gereedkomen van de kassen ging de aandacht 

opnieuw uit naar fondsenwerving voor de Chinese kruidentuin.   

 

Focus 

Een Chinese kruidentuin past goed bij de focus van de Hortuscollecties op 

Zuidoost- en Oost-Azië. Bovendien wil de Hortus graag de ‘Singelkant’ 

aanpakken; de wandeling langs de Singel is met de komst van de 

Sterrewachttuin belangrijker geworden. In de zomer 2014 werd de muur 

van de Japanse tuin (de Von 

Siebold Memorial Garden), 

die in 1988-1989 werd 

aangelegd, al grondig 

gerenoveerd. De nieuwe 

Chinese kruidentuin wordt 

aangelegd op de plaats waar 

voorheen de kruidentuin 

was, een plek die sterk aan 

renovatie toe was. 

Enkele jaren geleden werd 

onze aandacht speciaal op Oost-Aziatische kruiden 

gevestigd, toen Paul Keßler, prefect van de Hortus, 

adviseerde bij de mogelijke aankoop door de universiteit van een collectie 

boeken over dit onderwerp. Die aankoop is uiteindelijk niet doorgegaan, 

maar er waren waardevolle contacten uit voortgekomen met 

wetenschappers uit de Oost-Aziatische regio. Paul Keßler deed ook 

onderzoek aan medicinale planten in Indonesië en Vietnam.  

 

Bezoekers 

Met de nieuwe Chinese kruidentuin wil de Hortus vooral de medische-

culturele betekenis van de planten aan het publiek presenteren. De 

presentatie is gericht op de bestaande bezoekers, maar de tuin wordt ook 

interessant voor mensen die in China, het land en de cultuur, geïnteresseerd 

zijn. Én voor hen die belangstelling hebben in geneeskrachtige kruiden. In 

Zuidoost-Azië spelen planten ook tegenwoordig nog dagelijks een 

Dong-quai 
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prominente rol in de cultuur en de 

maatschappij. In de geneeskunde is 

bijvoorbeeld de rol van kruiden in de 

Oost-Aziatische regio heel anders dan 

die in het westen: in plaats van één 

enkel kruid voor een bepaalde kwaal in 

te zetten, gaat het in de Oost-Aziatische 

regio juist om de combinatie van 

kruiden en de verhouding waarin 

gecombineerd wordt op individuele 

basis. De Chinese geneeskunde is de 

oudste bekende geneeswijze en is al minstens 5.000 jaar oud. 

 

Geen replica 

De Chinese kruidentuin in de Leidse Hortus botanicus wordt geen replica 

van een klassieke Chinese tuin. De tuin wordt ook geen promotiemiddel 

voor kruidengeneeskunde. De ambitie van de Hortus is om een tuin te 

maken met een eigentijds ontwerp, met een Chinese sfeer, die meer over de 

achtergrond van de Oost-Aziatische planten vertelt. Traditie, 

plantensystematiek, naamgeving, manier van verzamelen en verwerken, het 

gebruik, de chemische componenten, de traditionele beschrijving, de 

botanische beschrijving, interessante weetjes en anekdotes, tips voor het 

kweken, en het herkomstgebied worden in wisselende thema’s belicht. Op 

deze manier krijgt ook de rest van de collectie Oost-Aziatische planten in 

de Hortus meer context en verdieping. Door het tuindeel in het najaar van 

2014 aan te leggen, kan de bezoeker in de loop van jubileumjaar 2015 al 

van een behoorlijk volgroeide tuin genieten. 

In oktober start een serie HOVO-lezingen in de Hortus naar aanleiding van 

de komst van de Chinese kruidentuin. Zie bij de nieuwsberichten elders in 

dit nummer. 

Over de indrukwekkende geschiedenis van Copijn verscheen recent een 

mooi gebonden boek, geschreven door Mariëtte Kamphuis: ‘Met levend 

materiaal; Copijn 1763-2013’.  Formaat 25 x 20,5 cm. 

ISBN 978 90 69 06 04 53, € 45,-. 

Lycium barbarum  
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GROENTETUIN GESPONSORD 

 

De nieuwe groentetuin achter het Tuinhuisje is volop in gebruik bij de 

Museum en School rondleidingen en ontwikkelt zich mooi. Heel 

toepasselijk verkoos de Leidse Bond van Amateurtuinders de nieuwe 

groentetuin als object om te sponsoren. Dat werd in mei gevierd in het 

bijzijn van een aantal vertegenwoordigers van verschillende volkstuinen. 

 

 

 

 

 

Zelf een plant of plek sponsoren? Zie www.hortusleiden.nl of bel Carla 

Teune: (071)-5275145 of (071)-5275144, e-mail 

m.c.c.teune@hortus.leidenuniv.nl. 
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9 FEBRUARI 2015: 425 JAAR HORTUS 

 

Voor het vieren van een 425-jarig bestaan is het wel handig als je precies 

weet wanneer je stichtingsdatum valt – en dat is voor de Leidse Hortus 

lange tijd niet duidelijk geweest. Gelukkig heeft een van onze vroegere 

directeuren, professor W.K.H. Karstens, het goed uitgezocht en 

gepubliceerd in het boek ’De Leidse Hortus, een botanische erfenis’ (1982). 

Voor de viering van onze 425e verjaardag op 9 februari 2015 heb ik de data 

nog eens op een rijtje gezet. 

 

Het begint al met de stichtingsdatum van de universiteit: 8 februari 1575. 

Daardoor raken veel mensen in de war met de negende februari, waarop de 

verjaardag van de Hortus valt. Op 9 februari 1590 vond namelijk de 

officiële overdracht plaats van de grond door de gemeente Leiden aan de 

universiteit. Dat is terug te vinden in het moeilijk leesbare handschrift van 

het dagboek van Jan van Hout (1542-1609), bewaard in onze 

universiteitsbibliotheek; hij was secretaris van de universiteit van Leiden. 

De verwijzing naar deze datum staat ergens terloops in de kantlijn vermeld. 

 

Er was natuurlijk al eerder sprake van het aanleggen van een Hortus 

medicus voor het onderwijs van studenten geneeskunde, waartoe de 

universiteit op 17 maart 1587 een verzoek indiende bij de gemeente Leiden. 

Hierover nam de gemeente in 1587 al een principebesluit, en daarom werd 

het 350-jarig bestaan van de Hortus in 1937 gevierd. In het boek van 

Veendorp en Baas Becking, ‘Hortus Academicus Lugduno-Batavus 1587-

1937’ (1938), een Engelstalig boek over de geschiedenis van de Hortus, dat 

in 1990 als facsimile weer is uitgegeven, staan wel meer van dit soort 

onjuistheden – maar dat betekent ook dat er steeds nog nieuwe dingen 

gevonden worden. 

 

We willen in de Hortus ons jubileumjaar graag vieren met een 

tentoonstelling op de inmiddels vertrouwde informatieborden, waarbij we 

in elk seizoen extra aandacht besteden aan een andere periode: in de lente 

belichten we het begin (16e eeuw), waarbij we Clusius en Cluyt, en hun 

Clusiustuin met de voorjaarsbloeiers in het zonnetje zetten; in de zomer 

(juni-augustus) komen de 17e en 18e eeuw aan bod, die in het teken staan 
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van planten verzamelen, het scheppen van orde en de invoering van nieuwe 

naamgeving; in de herfst (september-oktober) is het thema ‘van 

postzegelverzameling naar collectieregistratie’, anders gezegd: van ‘planten 

als soorten’ naar ‘planten als individuen’. Bij dit laatste thema besteden we 

aandacht aan de Japanse en de toekomstige Chinese tuin, en aan onze oude 

bomen. Zodra de planten weer naar binnen gaan, komen de kassen centraal 

te staan, met het verhaal van samenwerking, onderzoek en bescherming van 

bedreigde planten. We willen deze verhalen ook in de vorm van een boekje 

publiceren. 

In de Universiteitsbibliotheek komt een kleine tentoonstelling met o.a. oude 

boeken, afkomstig uit de collectie van de bibliotheek, die te maken hebben 

met de geschiedenis van de Hortus.  

 

Gerda van Uffelen 

Hoofd collectiebeheer 

Hortus botanicus Leiden 
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BOTANISCHE TUIN AFRIKAANDERWIJK  

Uitvalbasis voor groen in de stad 

 

Van Kerkrade tot Buitenpost, overal in Nederland zijn botanische tuinen te 

vinden. Rotterdam telt er minstens drie: Trompenburg tuinen en arboretum, 

Botanische Tuin Kralingen, en een tuin waar haast niemand ooit van 

gehoord heeft: Botanische Tuin Afrikaanderwijk. 

 

De Afrikaanderwijk is een kleurrijke buurt met in het hart een groot, open 

park: het Afrikaanderpark. Op woensdag en zaterdag ontrolt zich rond het 

park een levendige markt met meer dan driehonderd kramen, de op twee na 

grootste markt van Nederland. Wie goed kijkt ontdekt in de zuidoosthoek 

van het park een groen hoekje. Tegen het gebouw van de voormalige HBS, 

nu de Kocatepe-moskee, delen vogelopvang Vogelklas Karel Schot en de 

botanische tuin een stukje groen van pakweg een halve hectare.  

 

Onderwijs 

De botanische 

tuin stamt uit 

1923 en hoorde 

oorspronkelijk bij 

de HBS; de 

planten werden 

voor het 

onderwijs 

gebruikt. Zowel 

het schoolgebouw 

als de tuin zijn 

sinds 2003 

rijksmonument. Een aantal monumentale bomen in de tuin stamt nog uit de 

begintijd, het kweekkasje werd dit jaar geplaatst. 

De indeling van de tuin is ook nu nog vooral op educatie gericht. Steeds 

vormt een in Nederland inheemse plant het uitgangspunt om een groep 

verwante planten te laten zien. Bij de inheemse plant worden familieleden 

en gekweekte planten van dezelfde familie geplaatst. Dat heeft praktische 

nadelen – planten kruisen gemakkelijk, planten staan bij elkaar terwijl ze 
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niet dezelfde behoefte hebben wat betreft 

zon, water en grondsoort. Maar educatief 

heeft het grote voordelen: je kunt goed de 

overeenkomsten en verschillen laten zien. 

Er is speciale aandacht voor 

adventiefplanten (‘Pothoofdplanten’, door 

mensen onopzettelijk aangevoerde 

uitheemse planten). Een onderwerp dat 

goed bij Rotterdam als havenstad past. Zo 

is er een uitgebreide collectie Artemisia 

(alsem).   

 

Genieten 

Verwacht geen botanische tuin zoals de 

Leidse als u naar Rotterdam afreist. De tuin 

is klein, en het is donker onder de 

uitgegroeide bomen. Maar voor de plantenliefhebber is er genoeg te 

genieten en er zijn vrijwel dagelijks vrijwilligers te vinden die meer over de 

planten kunnen vertellen. Tuinvrouw Ragnhild Diepens geeft regelmatig 

rondleidingen of uitleg voor stadgenoten met belangstelling voor groen en 

groente. Het beste combineert u een rondje door de tuin met een wandeling 

over de markt, waar volop exotische groente, vruchten en kruiden te vinden 

zijn; of met een bezoekje aan een van de andere botanische tuinen van 

Rotterdam. 

 

Hanneke Jelles 

 

Botanische Tuin Afrikaanderplein 

Afrikaanderplein 38 A 

3072 EC Rotterdam 

http://botanischetuinafrikaanderplein.wordpress.com  

 

Openingstijden  

Van april tot oktober alle dagen vrij toegankelijk van 9.00-16.00 uur 

 In de wintertijd alle weekdagen behalve de feestdagen 

Artemisia Tournefortiana  

RCHB 1702 
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DE ONTDEKKING VAN EEN LEVEND FOSSIEL 

Metasequoia glyptostroboides 

 

Achter het Tuinhuis van de Hortus, bij de nieuwe Groentetuin, staat een 

forse boom: een  Metasequoia glyptostroboides. Het is een levend fossiel. 

In Europa en de Verenigde Staten is deze boom als levende soort nog maar 

sinds ca. 1946 bekend. Belder en Wijnands  schreven een verhaal vol 

anekdotes over de ontdekking, de beschrijving, de naamgeving van de 

boom en de introductie in de V.S. en Europa (Metasequoia 

glyptostroboides. Dendroflora nr. 15-16, 1979; pp. 24-35). 

 

Ontdekking  

De Japanse paleo-botanicus Miki verrichtte onderzoek naar de 

veranderingen in de Chinese flora na het Tertiair (2,5 miljoen jaar geleden). 

In 1940 had Miki fossiel plantenmateriaal gevonden dat hij in 1941 in het 

geslacht Metasequoia plaatste. Het geslacht werd ondergebracht in de 

familie Taxodiaceae. Ook de Sequoia sempervirens, de kustmammoetboom 

uit Californië, behoort 

tot deze groep. De 

geslachtsnaam 

Metasequoia verwijst 

naar deze sequoia’s. 

Naar verluidt is het 

geslacht Sequoia door 

de botanicus 

Endlicher vernoemd 

naar de halfbloed 

Cherokee indiaan 

Sequoyah, die een 

schrift ontwikkelde 

voor zijn volk, dat in 

Californië woonde.   

 

In hetzelfde jaar 

waarin Miki de 

fossiele bomen de 
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geslachtsnaam Metasequoia 

gaf, ontdekte Kan een 

merkwaardige bladverliezende 

boom in het dorpje Mo-tao-chi, 

in het Shui-Hsa-dal in Midden-

China. De vondst van het 

materiaal gebeurde tijdens de 

oorlog tussen Japan en China 

(1937-1945) die toen in alle 

hevigheid woedde. Die oorlog 

bemoeilijkte het onderzoek. 

Wel werden nog enkele 

expedities naar de ontdekte 

boom georganiseerd om 

materiaal te verzamelen. 

Pas toen Cheng in 1945 

constateerde dat het 

verzamelde herbariummateriaal 

tot een nog niet bekende plant 

behoorde, nam de 

belangstelling toe.   

 

Daarop werden er in 1946 en 

1947 opnieuw expedities 

georganiseerd naar het Hsui-

Hsa-Pa-dal. 

Herbariummateriaal, verzameld 

tijdens de expeditie van 1946, 

kwam onder meer terecht in het 

Arnold Arboretum in Boston, 

in de V.S. Merill, de 

toenmalige directeur, 

stimuleerde de organisatie van 

een tweede expeditie in 1947 naar het Hsui-Hsa-Pa-dal.  

 

Tijdens die laatste expeditie werden veel zaden verzameld, die in 1948 in 
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Boston aankwamen. Het zaad werd vanaf 5 januari binnen enkele dagen via 

het Arnold Arboretum gedistribueerd en kwam bij 76 verschillende 

adressen in en buiten de Verenigde Staten terecht. Dat geeft aan hoeveel 

belangstelling er inmiddels voor de ‘nieuwe’ boom was.  

 

Waar komt de naam vandaan? 

In 1948 publiceerden Hu en Cheng artikelen over de ontdekking van deze 

boom en de keuze voor de naam Metasequoia glyptostroboides. De 

soortnaam glyptostroboides betekent ‘gelijkend op Glyptostrobus’, dat is de 

bladverliezende Chinese cipres. ‘Inkerven’ is in het Grieks ‘glypho’. Dit 

Griekse woord komen we ook tegen in ‘hiëroglief’ (van ‘hieron’ – tempel – 

en ‘glypho’). Het voltooid 

deelwoord is ‘glyptos’. De 

vertaling van ‘strobeo’ naar het 

Nederlands is ‘in de rondte 

drijven’; ‘strobos’ is 

rondwerveling. De naam 

‘glyptostroboides’ heeft 

betrekking op de inkervingen 

op de kegelschubben van onze 

Metasequoia glyptostroboides. 

De kegels, en dus ook de 

kegelschubben, worden relatief 

hoog in de boom gevormd, 

waardoor het lastig is ze van 

dichtbij te bekijken. 

 

 

Naar Leiden 

In 1948 – tijdens een internationale conferentie te Utrecht – besteeg Merill 

het podium met zakken die uitpuilden van zaden van deze boom, geoogst 

tijdens de expeditie in 1947. De planten in een aantal botanische tuinen in 

Nederland stammen af van de zaden die Merill toen heeft weggegeven. Op 

die manier heeft ook de Leidse Hortus in 1948 zaad gekregen.  
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De plantsoenendienst van Leiden heeft later stekken van die boom gemaakt 

die hier en daar in de stad zijn aangeplant. Later kocht de gemeente deze 

boom ook bij kwekers. 

De Hortus in Amsterdam kreeg in 1947 van Cheng via The National 

Central University te Nanking tien zaden; acht hiervan kiemden. In de 

Hortus in Amsterdam staat een boom die uit een van die kiemplanten is 

opgegroeid (Belder & Wijnands, 1979). In maart 2006 bezocht ik de Hortus 

Botanicus aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam en zag daar de 

alleroudste Metasequoia in Nederland. Die boom is kleiner dan de boom in 

de Leidse Hortus. De verschillen zijn ongetwijfeld te wijten aan de 

standplaats (omgeving en bodem) waar de bomen groeien. 

 

Overlevende dankzij de mens? 

De Leidse hortulana, Carla Teune, vertelde mij (op grond van haar 

contacten in China) dat veel Chinezen van mening zijn dat de M. 

glyptostroboides – net als de Ginkgo biloba – dankzij de mens heeft kunnen 

voortbestaan. Het verspreidingsgebied van de Metasequoia was vroeger 

veel groter dan nu. Eeuwenlang is deze boom aangeplant in dorpjes. 

Dorpelingen waren trots op hun boom. De exemplaren die in de provincies 

Hupei en Szechuan zijn ontdekt zijn mogelijk nakomelingen van zaden van 

bomen die in de dorpjes aangeplant waren. Zoals de Chinezen in de kleine 

dorpjes trots waren op hun boom, kunnen wij dat zijn op het exemplaar bij 

de Groentetuin! 

 

Rinny E. Kooi (R.E.Kooi@biology.leidenuniv.nl) 

 

Voor meer informatie: Kooi, R E  & J. Versteegen, 2006. Bomen in de 

buurt. Uitgeverij Ginkgo. 
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NIEUWS 

 

Leenrollatoren 

De Hortus beschikte al over drie duwstoelen voor bezoekers. Recent is het 

‘wagenpark’ uitgebreid met twee rollatoren. Heel handig voor wie prima 

kan fietsen, maar bij het lopen een steuntje kan gebruiken. Reserveer de 

rollator telefonisch op (071) 527 72 49, dan staat hij met opgepompte 

banden voor u klaar. 

 

Vlinders 

Verwacht geen wolken vlinders in de 

Victoriakas; de planten blijven het 

belangrijkste. Des te groter is de 

verrassing bij bezoekers als er ineens een 

paar Morpho’s statig boven het water 

wieken. Nieuwe informatieborden leggen 

uit welke vlinders bezoekers kunnen 

zien. 

 

Bijzondere ontdekking tijdens de ‘oerplantententoonstelling’ 

Op 20 juni hield de kunstenaar Reinder Homan ter gelegenheid van de 

oerplantententoonstelling een lezing over etsen. Eén van zijn etsen is die 

waarop de Ginkgo biloba L. is afgebeeld Het is de Gingko die in 1785 in 

onze Hortus is aangeplant en waarop in 1935 een vrouwelijke tak is geënt. 

Deze ets is in de Hortuswinkel te koop (zie ook het volgende 

nieuwsbericht). 

Na afloop van de lezing ben ik met Reinder naar de Ginkgo gelopen om 

naar de vrouwelijke tak en de ‘bessen’ te kijken. Ik schrijf altijd ‘bessen’ 

omdat de echte vruchten op bessen lijken, maar ze zijn het in werkelijkheid 

natuurlijk niet. Gewoonlijk verschijnen aan de vrouwelijke tak steeltjes met 

1, 2 of 3 ‘bessen’. Vaak zitten aan de steeltjes ook ‘bessen’ die niet tot 

ontwikkeling zijn gekomen. In 2005 schreef ik in het Vriendennieuws over 

mijn ontdekking van vier ‘bessen’ aan één steeltje. Later heb ik ook nog 

wel eens  een steeltje met vier gevonden. Aan Reinder vertelde ik over de 

‘bessen’ en wij keken of wij een steeltje met vier zouden kunnen vinden. 

Plotseling ontdekte ik zo’n steeltje en plukte hem. Het waren wel 
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onontwikkelde ‘bessen’ maar de 

aanzet was er wel. We gingen 

tellen, een, twee, drie, vier, vijf, 

wauw!! We keken nog even extra 

goed, inderdaad. Dit steeltje bezit 

dus de mogelijkheid om vijf 

‘bessen’ te vormen!  

Volgens mij neemt - naarmate de 

Ginkgo ouder wordt - de kans op 

steeltjes met veel ‘bessen’ toe. 

Volgens de vroegere directeur van 

het Leidse Herbarium, Kees Kalkman, kan dit aantal zelfs oplopen tot 15. 

Het ‘bessen’ zoeken bij de Ginkgo zal ik daarom nog vaak doen.  

Rinny E. Kooi 

Voor meer informatie zie: Kooi, R E & J .Versteegen, 2006. Bomen in de 

buurt. Uitgeverij Ginkgo 

 

Ginkgo-ets nu te koop! 

In de winkel van de Hortus kunt u nu een originele ets van de Ginkgo 

bekijken en aanschaffen. Deze ets is gemaakt door Reinder Homan; een 

deel van de opbrengst is bestemd voor de Vrienden van de Hortus. Voor de 

liefhebber: in de hortus in Amsterdam is ook een ets te koop van een 

monumentale boom uit die tuin, de trompetboom (Catalpa). De twee naast 

elkaar is natuurlijk helemaal prachtig. 

 

Ginkgo Trompetboom uit Amsterdam 
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WETENSCHAP: SPEUREN NAAR NUTTIGE VARENS 

 

Mijn naam is Jaya de Vries en ik zal 

voor een half jaar stage lopen bij de 

Hortus botanicus Leiden. Ik kom van 

de hogeschool CAH Vilentum te 

Almere, waar ik Toegepaste Biologie 

studeer. Ik zal mij tijdens mijn stage 

bezig houden met het werk binnen de 

Hortus, met als stageopdracht het 

inventariseren, fotograferen en 

onderzoeken van de tropische varens. 

 

De Hortus herbergt op dit moment 

ongeveer 294 verschillende varens 

die in de tropen zijn verzameld. Een 

zeer grote collectie dus, die niet 

alleen voor de varenliefhebber 

interessant is. Ook wetenschappers zijn geïnteresseerd in varens. 

 

Deze planten hebben de tand des tijds goed weten te doorstaan. Ze zijn 

zelfs gevonden in fossielen die zo’n 400 miljoen jaar oud zijn. Verder 

hebben ze een bijzondere groei- en verspreidingswijze. Zoals u misschien 

weet rollen varens hun bladeren uit en bloeien zij niet met bloemen. Zij 

verspreiden zich met sporen die in speciale onderdelen gevormd worden, de 

sporenhoopjes (sporangia). 

 

Behalve in de schoonheid van varens zijn mensen ook geïnteresseerd in het 

nut dat zij voor ons kunnen hebben. Bevatten deze planten stoffen die wij 

kunnen gebruiken? Omdat de Leidse Hortus zo’n grote varencollectie heeft, 

is dit de ideale plaats om hier onderzoek naar te doen. 
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In samenwerking met het Institute for Biology Leiden (IBL) en Naturalis 

worden er varens uitgezocht die 

we gaan onderzoeken op 

mogelijk 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. 

We inventariseren welke 

varensoorten de Hortus in zijn 

collectie heeft en welke mogelijk 

interessant zijn om te analyseren. Er worden foto’s van de planten gemaakt 

en er worden monsters genomen voor het herbarium en voor de chemische 

analyse, zodat er uiteindelijk een zo’n compleet mogelijk beeld geschapen 

kan worden van de varencollectie binnen de Leidse Hortus en de mogelijk 

nuttige inhoudsstoffen die in deze varens aangetroffen zijn. 

 

Jaya de Vries 

 

 

WETENSCHAP: ONKRUIDENONDERZOEK 

 

Mijn naam is Danielle Groeneveld. Ik ben een tweedejaars student 

Toegepaste Biologie aan de hogeschool CAH Vilentum in Almere. Tijdens 

mijn halfjaar stage in de Leidse Hortus botanicus doe ik onderzoek naar 

onkruiden die meekomen met de import van sierplanten. De nadruk ligt 

hier op Midden- en Zuid- Amerika. Omdat er nog geen wetgeving is wat 

betreft die onkruiden, is het zaak om te kijken of er invasieve onkruiden bij 

zitten die schadelijk zouden kunnen zijn voor de Nederlandse biodiversiteit. 

Er is al een onderzoek gedaan met onkruiden die met bonsaiboompjes 

meekomen, en dit onderzoek is een vervolg daarop. 
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Het onderzoek 

Wietse den Hartog, werkzaam bij de Voedsel & Waren Autoriteit, is 

verantwoordelijk voor het aanleveren van onkruiden voor mijn onderzoek. 

Deze worden van verschillende bedrijven meegenomen en zijn 

voornamelijk afkomstig van geïmporteerde potten met Phoenix- en 

Dracaena-planten.  

 

 

 

 

 

 

 

De onkruiden worden in zakjes geleverd aan de Hortus, waar ze worden 

opgepot en verzorgd. De onkruiden worden daarna verder opgekweekt in 

een van de kassen. Zodra de planten groot genoeg zijn wordt er 

herbariummateriaal verzameld. Ook worden verschillende onderdelen van 

de plant gefotografeerd; deze foto’s komen in de online identificatiesleutel 

voor onkruiden. Zo’n sleutel bestaat al voor de onkruiden die zijn 

meegekomen met geïmporteerde bonsaiboompjes (http://www.q-

bank.eu/Plants/DefaultInfo.aspx?Page=opening_bonsaionkruiden). 

 

Het doel van het onderzoek waar ik aan meewerk 

is het in kaart brengen van de verschillende 

soorten onkruiden die meekomen vanuit 

Amerika. De identificatiesleutel zal daarmee 

worden aangevuld, zodat kwekers deze planten in 

een vroeg stadium kunnen herkennen. 

 

Danielle Groeneveld 

 

 

  

http://www.q-bank.eu/Plants/DefaultInfo.aspx?Page=opening_bonsaionkruiden
http://www.q-bank.eu/Plants/DefaultInfo.aspx?Page=opening_bonsaionkruiden
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NIEUWTJES KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

The Big Draw 

Tekenfestival The Big Draw Leiden vindt 

plaats van 13 tot en met 28 september 

2014. Overal in de stad laten Leidse 

kunstenaars zich zien en iedereen kan 

aanhaken: The Big Draw vertrekt vanuit de 

overtuiging dat iedereen kan tekenen. The 

Big Draw is in 2000 ontstaan in Londen. 

Dat werd een daverend succes waarna het 

concept werd overgenomen door steden in 

meer dan twintig andere landen. Na 

Londen volgden onder andere Berlijn, 

Barcelona, New York, Gent en in 2014 dus 

ook Leiden.  

Op 26 september is de vereniging 

Botanisch Kunstenaars Nederland in de 

Hortus aan het werk en kunt u meetekenen. 

Op 27 september is de afsluiting van het 

Oerplanten Atelier, waarbij Anita Walsmit 

Sachs de eerste streep zet voor een Big 

Tree Draw evenement.  

Zie www.thebigdrawleiden.nl voor het 

programma. 

 

Slot Oerplanten Atelier 

Als u dit leest is het Oerplanten Atelier bijna ten einde: een zomer lang 

konden mensen van verschillende generaties in de Hortus samen etsen, 

monotypen, botanisch tekenen en fotograferen.  

Op 17 september zijn nog twee etsworkshops, op 18 september is de laatste 

monotype workshop. Kijk op www.hortusleiden.nl, misschien is er nog een 

plaatsje voor u.  

Op zaterdag 27 september is een feestelijke slotbijeenkomst met een lezing 

door Dr. Eric Mulder, conservator Natura Docet Wonderryck Twente: 

‘Sporen van evolutie; over het ontstaan van de relaties tussen plant en dier’; 
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Anita Walsmit Sachs en 

kleinkind vertellen over 

‘Nauwkeurig genieten, het 

genoegen van planten 

tekenen, alleen en samen.’ De 

winnaar van de 

Varenfotowedstrijd wordt 

bekendgemaakt, er wordt een 

film vertoond over het 

Oerplanten Atelier en ’s 

middags kunt u meetekenen 

met The Big Tree Draw. Geef u op via www.hortusleiden.nl. 

 

Open Monumenten Dagen 

Dit jaar vallen de Open Monumenten Dagen op 

13 en 14 september. Het thema van dit jaar is 

‘Op Reis’. Rondleidingen met dit thema zijn er 

om 11.00, 14.00 en 15.30 uur. De Hortus-

gastheren en -gastvrouwen zijn weer present om 

de gidsjes uit te delen. De algemene tijden voor 

de Monumenten Dagen zijn zaterdag van 12.00 

tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur, 

maar in de Hortus kunt u beide dagen vanaf 

10.00-18.00 uur terecht. Heeft u vrienden van 

buiten de stad, sla de Hortus dan dit jaar niet 

over. Mogelijk doen we in 2015 niet mee met 

de Open Monumenten Dagen, omdat die dan 

samenvallen met een aquarium- en 

terrariumexpo in de Hortus. 

 

 

 

De eerste Hortus-

prefect Clusius op 49-

jarige leeftijd. In 2015 

is het 425 jaar geleden 

dat de Hortus werd 

gesticht 
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Nieuwe HOVO-reeks: Mensen en planten in Azië 

De Hortus start naar verwachting eind 2014 met de aanleg van een Chinese 

kruidentuin, naar ontwerp van Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. De 

nieuwe Chinese kruidentuin zal vooral de medisch-culturele betekenis van 

planten aan het publiek presenteren. De voorbereidingen leverden 

interessante verhalen, feiten en inzichten op, die de Hortus tijdens deze 

cursus graag met u deelt. Waar dat van toepassing is gaat u de tuin in om 

planten te bekijken. De colleges zijn op vier 

vrijdagochtenden: 10, 17 en 31 oktober en 14 

november, van 10.00-12.00 uur.  De lessen 

worden gegeven door Carla Teune, Dr. Paul 

Keßler, Dr. Gerda van Uffelen en Prof. dr. 

Rob Verpoorte.  

Zie voor programma en aanmelden 

www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo 

 

Winterprogramma 

Bij dit Vriendennieuws vond u een folder met de activiteiten van de 

Vrienden van de Hortus in de periode van oktober 2014 t/m maart 2015. 

Weet u een goede plek om folders voor ons 

neer te leggen? Stuur een mailtje aan 

educatie@hortus.leidenuniv.nl. 

 

 

 

 

Prof dr Rob Verpoorte 

Dendrobium virgineum 
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ORCHIDEEËN IN LEIDEN 

 

Bijenorchis 

De bijenorchis (Ophrys apifera) is een ware beauty van een welhaast 

exotische schoonheid. Het is een plant die goed gedijt op kalkrijke, door de 

mens beïnvloede grond. Een jaar of vijf geleden vonden medewerkers van 

het Herbarium (Naturalis Biodiversity Center) enkele b  ijenorchissen in de 

berm van de Einsteinweg in het Biosciencepark. Vaak zijn bijenorchissen 

pioniersplanten die plotseling op braakliggende grond verschijnen om na 

enkele jaren weer te verdwijnen. De berm van de Einsteinweg is de 

afgelopen jaren verschillende keren opengegraven voor de aanleg van 

kabels, iets dat deze soort ten goede komt. In februari 2013 moest er 

noodzakelijk onderhoud gepleegd worden aan de waterleiding en werden er 

rijplaten over de groeiplaats gelegd. Deze waren gelukkig op tijd weg en 

een enthousiaste natuurfotograaf telde later ongeveer tien wortelrozetten. 

Ook de rijplaten hebben de populatie geen schade toegebracht. Maar waar 

de planten echt niet tegen kunnen is om de twee weken maaien, zoals later 

in 2013 gebeurde, in opdracht van een van de bedrijven in de buurt. Hierbij 

werd ook de berm van de overzijde van de Einsteinweg tegenover het 

bedrijf meegenomen, die echter niet tot het eigendom van de betreffende 

firma behoorde. In 2013 was er zodoende van bijenorchissen geen sprake 

meer.  

 

Alle orchideeën in Nederland hebben een beschermde status en het bedrijf 

en/of de gemeente zijn dus strafbaar. Enkele verontruste liefhebbers hebben 

de handen ineen geslagen en zijn met de gemeente om de tafel gaan zitten 

om iets aan het maairegime te veranderen. In eerste instantie was de 

gemeente heel meegaand, maar begin 2014 leek het er op dat er weer het 

gazonritme gebruikt zou worden. Gelukkig is dat blijkbaar op tijd 

onderkend, want in mei 2014 stonden er vijf bloeiende bijenorchissen, al 

hadden zij duidelijke maaischade aan de onderste bladeren. 

 

 

 

 



30 Vriendennieuws  september  2014 

 

Brede wespenorchis 

De brede wespenorchis 

(Epipactis helleborine) begint 

in Leiden een algemene plant 

te worden. Jaarlijks duikt hij 

op diverse plekken op. 

Vindplaatsen zijn o.a. de 

Archimedesweg, 

Wassenaarseweg, 

parkeerplaats van Naturalis, 

het oude LUMC-terrein, het 

park bij De Stal (van stier 

Herman) en de M  aresingel. 

In de Hortus is de soort ook goed vertegenwoordigd. In 2013 en 2014 

stonden er tientallen exemplaren in de Systeemtuin Langs de Vijfde 

Binnenvestgracht. 

Van alle inheemse orchideeën is de brede wespenorchis de grootste 

cultuurvolger. Hoewel ik het persoonlijk een heel fraaie plant vind, vooral 

als je de bloem van dichtbij bekijkt, is niet iedereen die mening toegedaan. 

To en ik als tiener ooit mensen op wespenorchissen wees, waren deze zelfs 

teleurgesteld: dit soort onooglijke dingen konden geen orchideeën zijn! 

 

Epipactis helleborine 

Epipactis helleborine 
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Rietorchis 

Enkele jaren geleden stonden er langs de Witte Singel diverse exemplaren 

van de rietorchis (Dactylorrhiza majalis ssp. praetermissa) langs de rand 

tegenover de Hortus. In die tijd stonden er veel rietorchissen in de tuin bij 

de karpervijver, dus is het niet ondenkbaar dat er zaad is overgewaaid naar  

de overkant.  

Dactylorrhiza majalis ssp. praetermissa 

 

Ze stonden pal langs het water, in het stukje vegetatie dat doorgaans maar 

één keer per jaar gemaaid wordt, de zogenaamde baard van het talud. Twee 

jaar geleden liet de gemeente de baard echter tijdens de bloeitijd van de 

oeverplanten maaien en hierbij ve  rdwenen de orchideeën. Gelukkig trof ik 

vorig jaar langs de Zoeterwoudse Singel, iets voorbij het kruispunt met de 

Lammenschansweg, twee bloeiende exemplaren. Dit jaar heb ik de 

groeiplaats nauwlettend in de gaten gehouden. Op 10 juni stonden er in de 

baard van de Zoeterwoudse Singel vanaf het kruispunt met de Plantage tot 

aan de Lammenschansweg 18 exemplaren. Ook hier houd ik het maaien 

goed in de gaten. 10 juni is het talud van de singel gemaaid, waarbij helaas 

één orchidee gesneuveld is. Hoewel er met de gemeente geprobeerd is een 

afspraak te maken over een minimumbreedte van de baard, proberen de 

maaiers toch zo dicht mogelijk langs het water te komen.  
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Ieder jaar staan er ook grote aantallen 

aan de Rijn- en Schiekade (zie foto), 

waar de populatie goed bewaakt wordt 

door de buurtbewoners, onder wie er 

enkele grote plantenliefhebbers zijn. De 

rietorchis is erg onbestendig. Langs de 

sloot aan de Zernikedreef stonden er tot 

vorig jaar vele tientallen, maar in 2014 

heb ik er slechts één aangetroffen. Zo 

hebben er ook ooit enkele exemplaren 

gestaan bij het grand café Petterson en op 

het braakliggende stukje grond waar nu 

de kweektuin van het Singelpark is. Hier 

is een slootje gegraven en door het vele 

beroeren van de grond is de omgeving 

weer geschikt voor de soort. 

 

Grote keverorchis 

De grote keverorchis (Listera ovata) heb ik in de stad één keer gevonden. 

Op 20 juni 2013 stond een exemplaar in de Hortus botanicus ter hoogte van 

de Sterrewacht. Het is eigenlijk een onooglijke plant, die helemaal groen is, 

ook de bloemen. Helaas is het bij deze ene gebleven.  

 

Hans Adema 

 

. 
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PROGRAMMA SEPTEMBER-MAART 

 

Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandeling geldt: aanmelden via 

www.hortusleiden.nl. 

 

September 

12 en 13 sep Vriendenreis Duitsland 

13 sep-14 sep Open Monumenten Dagen 

13 sep-28 sep The Big Draw in Leiden 

14 sep  start reeks Museum Jeugd Universiteit sterrenkunde (vol) 

14 sep  Zondagrondleiding Hortushistorie 

17 en 18 sep Oerplantenatelier Rembrandts Dochters 

20 sep  Nacht van kunst en kennis         

(www.nachtvankunstenkennis.nl) 

26 sep  Botanisch Kunstenaars tekenen in de Hortus, The Big Draw 

27 sep  winnende varenfoto/slotbijeenkomst Oerplanten Atelier/ 

Big Tree Draw 

 

Oktober 

Kinderactiviteiten in de Hortus t.g.v. 35 jaar Vrienden 

3 okt  Hortus gesloten 

10 okt  Start HOVO colleges 

12 okt  attentie:  

het Cacaofestival gaat niet door! 

12 okt  Zondagrondleiding: 

Paddenstoelen 

 

 

November 

4-7 nov  Herfstcursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs 

9 nov  Zondagrondleiding: Wintersmaken 

12 nov  Vriendenlezing Rogier van Vugt in de Tropische kassen 
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December 

12 dec  Vriendenlezing Art Vogel in de Tropische kassen 

14 dec  Zondagrondleiding tropische kassen 

23 dec-1 jan Wintersluiting 

 

 

 

 

Januari 

11 jan  Zondagrondleiding: Hortusbomen 425 jaar fit 

18 jan  Workshop feestboeket binden met Carla Teune 

18 jan  Hortus Wintercollege 1: Bloementaal sinds Clusius,  

Door Renske Ek 

24 jan  Fotoworkshop Hans Clauzing: Monumentale Hortusbomen 

 

Februari 

3 feb-6 feb  Wintercursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs 

8 feb  Zondagrondleiding: Het prille begin van de Hortus 

15 feb  Fotoworkshop Hans Clauzing, orchideeën fotograferen 

15 feb  Start voorjaarsreeks Museum Jeugd Universiteit  

22 feb  Workshop Clusius-brief lezen,  door Bram Plantinga 

22 feb  Hortus Wintercollege 2: de correspondentie van Clusius,  

  door Esther van Gelder 
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Maart 

8 mrt  Zondagrondleiding: Kunst in de Hortus 

14 mrt  Fotoworkshop Hans Clauzing: vleeseters  

17-21 mrt Voorjaarscursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mrt  NL Doet  

22 mrt  Hortus Wintercollege 3  

door Marc van der Zwet, Copijn Tuin- en 

Landschapsarchitecten 

27 mrt  start HOVO voorjaarscursus, werktitel '425 jaar Hortus en 

andere Leidse musea' 
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Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus” 

 

Bestuur 

Dhr. Dr. K. Langeveld  Voorzitter 

Dhr. Mr. H. Lodder Vicevoorzitter 

Vacature Secretaris               

Dhr. A.D. van Zijp Penningmeester     071 - 5140331 

Mw. Drs. E.H. Rookhuizen Algemeen bestuurslid              

Mw. Drs. M.T. van 't Oever  Communicatie en PR 

Dhr. Dr. C.A. Wijffelman    Adoptie 

 

Contact 

E-mailadres hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl  

Postadres  Postbus 9516 2300 RA Leiden 

 

Donaties  

NL68 INGB 0003 9138 13 

bij minimaal € 20,00:  Hortusjaarkaart voor een Vriend met 1 gast 

bij minimaal € 40,00:  Hortusjaarkaart voor een Vriend met 3 gasten 

Website: www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden  

De Hortusjaarkaart is geldig van 1 mei t/m 30 april 

 

Bomenadoptie 

Voor informatie over te adopteren planten:  

kantoor van de Hortus, op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur bereikbaar op 

071 -  5275144 en via hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl 

 

Redactie “Vriendennieuws”   

Hanneke Jelles, Carla Teune, Rogier van Vugt, Kees Langeveld, 

Annemarie Broersma 

 

Hortus botanicus Leiden  Openingstijden 
Rapenburg 73,  2311 GJ 
Leiden 
hortus@hortus.leidenuniv.nl 
www.hortusleiden.nl 

1 april – 31 oktober  
   dagelijks ook feestdagen    10-18 uur 
1 november – 31 maart 
   dinsdag – zondag         10-16 uur 
   maandag gesloten                                                  
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