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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 

Beste Hortusvrienden en –vriendinnen, 

Ons eigen lustrumjaar is nog maar net achter de rug, en daar begint het 

volgende lustrum: 425 jaar Hortus botanicus in Leiden! U kon dat al zien 

aan het jubileumvignet op de voorkant van het Vriendennieuws. Alle 

afleveringen van dit jaar krijgen dit vignet, om u er steeds weer aan te 

herinneren dat de Hortus in dit bijzondere jaar ook bijzondere evenementen 

in petto heeft. Zie de agenda verderop in dit Vriendennieuws! Maar eerst 

kijk ik nog even terug op ons eigen jubileumjaar. 

 

35-jarig jubileum van de Vrienden geslaagd! 

Niet eerder heb ik een jaar meegemaakt waarin de Vrienden zó veel hebben 

ondernomen. Het hele jaar bruiste van de activiteiten. Dat begon eind april 

met de busreis naar de Koninklijke Serres in Laken (België), en in de week 

daarna met het optuigen van de praalwagen voor het Bloemencorso van de 

Bollenstreek. Het najaar was het seizoen voor de kinderen. Hanneke Jelles 

had op verzoek van de Vrienden een leuk programma voor kinderen tot 14 

jaar gemaakt. Bijna 500 kinderen hebben de vrolijke toegangskaart uit het 

vorige Vriendennieuws gebruikt.  Zij konden meedingen mee naar een 

kinderrondleiding voor een groep. Acht groepen hebben een rondleiding 

gekregen. De origineelste bestond uit maar liefst 35 scouts van 11-14 jaar, 

die een heel spel rond het bezoek aan de Hortus hadden gemaakt. Dit zijn 

misschien onze toekomstige Vrienden. Daarom is het mooi meegenomen 

dat de Hortus de kinderspeurtocht en het kinderherbarium uit ons 

herfstprogramma kan gebruiken voor toekomstige kinderactiviteiten.   

De Hoge Kas was het decor voor 

twee exclusieve bijeenkomsten 

voor de Vrienden op 12 

november en 12 december. 

Rogier van Vugt en Art Vogel 

vertelden beiden een avond lang 

over reizen naar tropische 

oorden, doorspekt met prachtige 

plaatjes van bijzondere planten, 

bloemen en mensen.  
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Die avonden waren een cadeautje voor jullie, trouwe Vrienden, om de 

vriendschap met de Hortus botanicus te bestendigen. 

 

De busreizen 

En dan zijn we er nog niet:  

in 2014 heeft Art Vogel in samenwerking met 

Hans Ladan ook nog eens drie busreizen naar 

bijzondere tuinen georganiseerd. Die waren een 

doorslaand succes.   

Over de eerste reis naar de Koninklijke Serres heeft u in het vorige 

Vriendennieuws kunnen lezen.  

De tweede reis, naar de Plantentuin in 

Meise, was minstens zo geslaagd. 

Voor een verslag van het bezoek is 

hier geen ruimte, maar misschien 

vinden we in een van de komende 

afleveringen van het Vriendennieuws 

wel een plekje voor een artikel over 

Plantentuin Meise.   

De derde reis, begin september, ging naar de Herrenhäuser Gärten in 

Hannover en het vogelpark in het nabijgelegen Walsrode. Aan deze 

tweedaagse reis nam een wat kleinere groep deel, maar het enthousiasme 

was er niet minder om. We keken onze ogen uit bij de orchideeënshow in 

Herrenhausen. Daar is een kas waar louter bloeiende orchideeën worden 

tentoongesteld. Wij konden ons vergapen aan geurende Stanhopea’s, de 

bizarre bloemen van Gongora’s, elegante Dendrobiums en Oncidiums, 

teveel om op te noemen. 

De tweede dag bezochten 

we het grootste vogelpark 

van Europa. Daar vielen 

de meest doorgewinterde 

plantenliefhebbers als een 

blok voor de kleuren en de 

charmes van de vogels. 
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Woord van dank 

Zo’n bruisend lustrumjaar komt er natuurlijk niet vanzelf. Het bestuur van 

de Vrienden had dit nooit op eigen kracht kunnen organiseren. Twee 

mensen hebben zich dit jaar als vrijwilliger en adviseur ingezet om alle 

evenementen te bedenken en te realiseren: Art Vogel en Gerard de Wagt. 

Wij mogen deze twee heren wel bijzonder dankbaar zijn voor al het werk 

dat zij hebben verzet. Daarom wil ik vanaf deze plaats Art en Gerard heel 

hartelijk danken voor hun inzet. Als papier geluid kon maken, dan zou hier 

een luid applaus weerklinken! 

 

Veel publiciteit voor de Leidse Hortus 

Onze lustrumactiviteiten waren bedoeld om meer publiciteit voor de Hortus 

te krijgen, nieuwe bezoekers naar de Hortus te trekken en meer Vrienden te 

werven. 

Meer publiciteit en nieuwe bezoekers, dat is ruimschoots gelukt. Paul 

Kessler, de prefect van de Hortus, toonde zich heel tevreden over onze 

activiteiten: “Ook de bollensector 

weet ons nu te vinden”. De 

zichtbaarheid van de Leidse 

Hortus bij het Bloemencorso 

heeft daar zeker aan bijgedragen. 

En bij het Midzomernachtfeest 

was er zoveel belangstelling voor 

het traditionele fotograferen van 

baby’s op de bladeren van 

Victoria amazonica, dat later in 

de zomer nóg twee fotosessies 

werden gehouden. Het effect van 

publiciteit laat zich meten in 

bezoekersaantallen. Die liegen er 

niet om: in 2014 hebben meer 

dan 130.000 mensen de Leidse 

Hortus bezocht, waarmee het 

record van 2013 is geëvenaard. 
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Blijf goede Vrienden met de Hortus! 

Of we dat laatste doel – meer Vrienden –bereikt hebben, weten we pas eind 

april, als onze penningmeester de betalingen van de jaarlijkse donaties 

binnen heeft. Dan kan hij zien wie er Vriend of Vriendin willen blijven. En 

dat wilt u toch allemaal? Bij dit Vriendennieuws vindt u een 

betalingsverzoek. Mag ik 

u vragen om de donatie 

meteen maar over te 

maken? Dan kunt u het 

niet meer vergeten en 

weten de mensen van de 

Hortus waar zij op 

mogen rekenen. 

 

 

 

 

 

Legaat en schenking 

In het najaar van 2014 mocht de Hortus onverwachts een legaat van €1000 

ontvangen van mevrouw  M.A.J. Prummel- van Vrijberghe de Coningh, die 

afgelopen zomer op 93-jarige leeftijd is overleden. Zij is op Gerecht 10 

geboren en heeft daar als studente opnieuw gewoond. Op hoogbejaarde 

leeftijd is zij teruggekeerd naar Leiden, de stad die altijd haar stad gebleven 

is. Het bestuur van de Vrienden heeft het legaat dankbaar aanvaard en 

bestemd voor een bijdrage aan de zintuigenworkshops voor ouderen in 

2015. Tot slot wil ik graag vermelden dat een echtpaar dat dit jaar Vrienden 

van de Hortus geworden is, een groot aantal Cyclamens aan de Hortus 

geschonken heeft. Zo zien we op verrassende manieren dat mensen de 

Hortus een warm hart toedragen. 

Alles bij elkaar genomen kunnen wij allemaal, Hortus botanicus én 

Vrienden van de Hortus, terugkijken op een bijzonder geslaagd jaar. Ik 

hoop van harte dat ook 2015 een fantastisch jaar gaat worden. 

 

Kees Langeveld 
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FINANCIËLE TERUGBLIK 

Geldzaken: een toelichting op de financiën van de Stichting in 2014 

 

De Stichting Vrienden van de Leidse Hortus is een zogenoemde Culturele 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De regels vereisen dat een 

ANBI transparant is over de financiën en daarom leggen wij hier graag 

verantwoording af over het beheer van het geld dat de Vrienden ten bate 

van de Hortus bijeenbrengen. 

De jaarrekening van 2014 is nog niet gereed, maar ik kan u wel alvast een 

overzicht geven van de inkomsten en de bedragen die wij in 2014 

uitgegeven hebben. Over de inkomsten kan ik kort zijn: aan donaties en 

rente ontvingen wij tot eind augustus circa €52.000 (dat is de laatste stand 

op het moment dat ik dit schrijf) en onverwacht kregen wij in oktober nog 

een legaat van €1000. 

 

De basisgedachte achter de uitgaven 

Achter de uitgaven zit een 'filosofie'. Voor de onderwijs- en onderzoekstaak 

en de dagelijkse bedrijfsvoering ontvangt de Hortus financiering van 

Universiteit Leiden, aangevuld met verdiensten uit bijvoorbeeld de verkoop 

van toegangskaartjes en de verhuur van de Oranjerie in de zomer. Maar 

naast de twee genoemde taken vervult de Leidse Hortus ook een 

belangrijke publieksfunctie. Het ligt minder op de weg van de universiteit 

om publieksactiviteiten te financieren. Toch zijn bezoekers zoals u en ik 

onontbeerlijk voor het voortbestaan van de Hortus. En daar komen de 

Vrienden om de hoek kijken. Wij zijn er voor het bevorderen van 

Hortusbezoek en het ondersteunen van 'de museale uitstraling', zoals dat 

heet. Die basisgedachte vindt u terug in onze uitgaven voor de Hortus.  

 

Uitgaven ter promotie van de Hortus 

Er zijn opnames gemaakt voor een promotiefilm van de Hortus, die in het 

jubileumjaar 2015 in de Hortus zelf en op diverse andere plaatsen vertoond 

zal worden. Verder zijn 50.000 'corporate flyers' gedrukt, folders die bij 

verschillende gelegenheden zijn verspreid,. Ook zijn de Clusius-

wandelboekjes op kosten van de Vrienden in het Engels vertaald en 

gedrukt, in een oplage van 10.000 exemplaren. En tot slot is geld 

gereserveerd om 6 informatieborden bij de biotoopbakken in de 
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Sterrenwachttuin te maken. Met deze 'promotionele activiteiten' is een 

bedrag van bij elkaar €15.150 gemoeid. Daarnaast mogen ook onze 

bijdragen aan de plantenmarkt in mei (tegelijk met de Vriendendag) en aan 

het Midzomernachtfeest tot de promotionele activiteiten gerekend worden. 

 

Bomenonderhoud en Chinese kruidentuin 

Voor het onderhoud van de monumentale bomen in de Hortus geven de 

Vrienden jaarlijks €13.000; zo ook in 2014. In 2015 maakt de Hortus een 

nieuw meerjarenplan. Dan 

zal de Hortus laten weten 

of het bedrag voor 

bomenonderhoud 

aangepast moet worden. 

We zullen in elk geval het 

kostbare onderhoud van 

de monumentale bomen 

blijven steunen.  

Verder hebben de 

Vrienden in het afgelopen 

jaar €20.000 geschonken 

voor het inrichten van de Chinese kruidentuin bij de Singel. Daarmee is een 

oude belofte ingelost. Toen de Vereniging Vrienden van de Leidse Hortus 

overging in de gelijknamige Stichting werd het kapitaal van de Vereniging 

namelijk bestemd voor het ontwerp en de inrichting van de Chinese 

kruidentuin. Dit geoormerkte bedrag heeft sinds 2009 op onze rekening 

gestaan, maar is nu in zijn geheel uitgegeven. 

 

Afdracht Vriendenkaart 

Door het verlenen van gratis toegang aan de Vrienden loopt de Hortus 

natuurlijk inkomsten mis (tenzij u gebruik maakt van uw 

Museumjaarkaart). Vandaar dat het bestuur van de Vrienden aan de Hortus 

jaarlijks voor elke Vriendenkaart het bedrag geeft van een toegangskaartje 

voor een volwassene. Dit beliep in 2014 in totaal circa €13.000. De Hortus 

kan deze afdracht naar eigen inzicht besteden. 
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Lustrumactiviteiten 

Dankzij een legaat en het uitstekende financiële beheer van onze 

penningmeester viel de balans in 2013 zeer positief uit: er bleef €30.000 

over. Omdat wij als Stichting geen winst maken, werd besloten met dit 

bedrag de lustrumactiviteiten in 2014 te bekostigen, waarbij de eis was dat 

vooral de Hortus moest profiteren van de activiteiten. Dat is goed gelukt, 

getuige de vele publiciteit rond de praalwagen van de Hortus bij het 

Bloemencorso en de geslaagde kinderactiviteiten in oktober. Ook onze 

financiële bijdrage aan het Midzomernachtfeest kwam uit dit 

lustrumbudget. De busreizen werden door de deelnemers zelf betaald.  

 

Vriendennieuws en bestuurskosten 

Op het moment dat ik deze toelichting schrijf zijn de kosten voor het 

Vriendennieuws nog niet exact bekend, maar waarschijnlijk belopen de 

druk- en portokosten over 2014 in totaal ongeveer €12.500. Voeg hierbij de 

bestuurskosten en bijkomende zaken als vriendenpasjes, dan zijn alle 

inkomsten van 2014 in het hetzelfde jaar weer uitgegeven. 

 

Toezeggingen voor 2015 

Zodra de cijfers over 2014 zijn gecontroleerd en in orde bevonden, zullen 

die op de Vriendenpagina van de website van de Leidse Hortus geplaatst 

worden. Graag dus nog even uw geduld. 

Met een kort overzichtje van de toezeggingen wil ik deze financiële 

verantwoording eindigen. We dragen €10.000 bij aan de jubileumgids, die 

binnenkort aan bezoekers van de Hortus verstrekt zal worden. Verder 

leveren we samen met andere fondsen een bijdrage aan een 

zintuigenworkshop voor ouderen. Ook het legaat van mw. Prummel- van 

Vrijberghe de Coningh dat wij in 2014 ontvingen zal hieraan besteed 

worden. Ook steunen we de grote tentoonstelling Aqua Hortus, in het 

bijzonder het kinderprogramma.  

 

Tot zover de toelichting op de financiën in 2014. Ik hoop dat ik u hiermee 

het vertrouwen heb gegeven dat het bestuur de bijdragen van de Vrienden 

zorgvuldig beheert en verantwoord uitgeeft. 

Kees Langeveld 
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ALSTONIA SCHOLARIS 

Alstonia scholaris (L.) R.Br. 

 

Wie voor het eerst in de Hortus Botanicus in Leiden komt, kijkt zijn 

ogen uit. Duizenden soorten planten, variërend van enorme bomen 

tot minuscule varentjes, en van felgekleurde bloemen tot weelderige 

bladeren. Het is gemakkelijk om Alstonia scholaris over het hoofd te 

zien, een op het eerste gezicht saaie boom met onopvallende 

bladeren, die verlegen in een hoekje van de kas staat. Toch is deze 

boom ontzettend interessant om te onderzoeken. Hij behoort tot de 

familie van de Apocynaceae, ook wel bekend als de 

maagdenpalmfamilie. Kenmerkend aan de planten binnen deze 

familie is de productie van melksap, ook wel latex genoemd. 

Latex van Alstonia scholaris staat al lang bekend als giftig of, in lage 

concentraties, medicinaal en wordt al eeuwen gebruikt als medicijn 

voor uiteenlopende aandoeningen en infecties, zoals maagzweren, 

koorts, tumoren en zelfs malaria. Reden genoeg om te geloven dat er 

interessante chemische 

componenten in aanwezig kunnen 

zijn, die toegepast zouden kunnen 

worden bij aandoeningen van de 

mens of bij de bestrijding van 

(micro)organismen. Dat is in de 

onderzoeksgroep NPL (Natural 

Products Lab) van de Faculteit 

Wiskunde en Natuurwetenschappen 

van de Universiteit Leiden 

afgelopen zomer onderzocht. Het 

doel was om meer inzicht te krijgen 

in de chemische compositie van 

latex door middel van analytische 

methodes, en in wat voor 

biologische activiteit de latex 

vertoont.  
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Laboratoriumonderzoek 

De latex van de Alstonia werd in het lab bewerkt tot een extract, 

waarna het geanalyseerd werd met biochemische technieken zoals 

NMR (‘nuclear magnetic resonance’)-spectroscopie en 

gaschromatografie-massaspectrometrie. Met NMR wordt de 

koolstof-waterstof-“ruggengraat” in kaart gebracht. Bij 

gaschromatografie-massaspectrometrie worden moleculen eerst 

gescheiden op basis van vluchtigheid en polariteit, en vervolgens 

gebombardeerd met elektronen. Daarbij ontstaat een specifiek 

patroon, vergelijkbaar met een vingerafdruk. Dat patroon wordt 

gemeten en vergeleken met een database van bekende patronen, 

waarna de moleculen geïdentificeerd kunnen worden. Ook werd 

onderzocht of de extracten gebruikt konden worden bij de bestrijding 

van bacteriële infecties of van organismen die land- en 

tuinbouwgewassen kunnen 

aantasten.  

 

Alkaloïden 

In de twee maanden dat deze 

latex is onderzocht, hebben we 

veel nieuwe inzichten verkregen 

over de compositie en 

biologische activiteit ervan. Zo 

vonden we aanwijzingen dat de 

latex alkaloïden bevat, 

moleculen die bekend staan om 

hun giftigheid, maar die ook 

wenselijke farmacologische 

effecten kunnen hebben. 

Voorbeelden van alkaloïden in 

planten zijn nicotine, morfine, cafeïne en mescaline. De effecten van 

deze stoffen zijn breed, van oppeppend of juist kalmerend tot het 

veroorzaken van hallucinaties. De precieze soort alkaloïden in 

Alstonia-latex is nog niet geïdentificeerd, omdat het erg lastig bleek 

om de exacte moleculaire structuur te bepalen. 
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Biologische activiteit 

Ook leken de extracten in 

lage dosering niet giftig te 

zijn voor mensen. Wel 

zouden ze giftig kunnen zijn 

voor trips. Dat zijn insecten 

die gewassen aantasten en 

die een plaag zijn in de land- 

en tuinbouw en de 

voedselindustrie.  

 

Vervolgonderzoek 

Tijdens vervolgonderzoek 

wordt geprobeerd de exacte 

samenstelling van de latex 

vast te stellen. Ook wordt 

onderzocht welke component de biologische activiteit tegen trips 

veroorzaakt, en of de geïdentificeerde componenten ook activiteit 

vertonen tegen andere organismen. Verder moet uitgesloten worden 

dat het latex giftig is voor mensen.  

 

Mogelijke toepassingen 

Als de latex inderdaad giftig blijkt te zijn voor trips en de actieve 

component geïdentificeerd en geïsoleerd kan worden, zou dit tot de 

ontwikkeling van een nieuwe, biologische pesticide kunnen leiden. 

Hiermee kunnen gewassen beschermd worden zonder het gebruik 

van synthetische gifstoffen. Wel zal daarvoor eerst uitgebreid 

onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten op planten, de 

giftigheid voor mensen en ecologische gevolgen. Ook kan de latex 

verder onderzocht worden op effectiviteit tegen micro-organismen 

als bacteriën en parasieten. Dat zou eventueel kunnen leiden tot de 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen.  
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De functie van latex 

Nog steeds is er weinig bekend over de reden dat sommige planten 

latex produceren. Als we daar inzicht in krijgen, kan dat helpen om 

meer gerichte toepassingen te ontwikkelen. Daarom is er nog veel 

onderzoek te doen naar latex. Als planten immers actief een giftig 

sap produceren, moet daar een reden voor zijn. Zodra die reden 

ontdekt wordt, kan de wetenschap daarop inspelen en dit 

plantenmechanisme gebruiken in de gezondheidszorg of andere 

toepassingen. 

 

Het belang van de Hortus voor de wetenschap 

De Hortus wordt niet voor niets de groene schatkist van de 

Universiteit van Leiden genoemd; de uitgebreide collectie is van 

onschatbare waarde voor veel onderzoeksgroepen binnen de 

universiteit. Nog steeds worden er elke dag nieuwe dingen ontdekt 

over planten in verschillende velden van de wetenschap. Het publiek 

is zich er misschien niet direct van bewust, maar naast een heerlijke 

plek om doorheen te struinen en kennis te maken met de diversiteit 

van de plantenwereld, een plek om luie zondagen in de zon door te 

brengen of warmte te zoeken in de winter, is de Hortus ook een 

voorziening voor wetenschappelijk onderzoek. Achter de schermen 

spelen zich allerlei projecten af waarbij de wetenschap zich blijft 

ontwikkelen en de kennis over de wereld van de planten continu 

blijft groeien. 

 

Merel van Dijke 

Derdejaars studente 

Biologisch & Medisch laboratoriumonderzoek 

Hogeschool Leiden 
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VAN STAGIAIR TOT VAKANTIEKRACHT TOT TIJDELIJKE TUINMAN 

Léon van Dijk 

 

Het is nu het vierde jaar dat Léon van Dijk in de Hortus werkt. Hij begon in 

2011 als stagiair vanwege zijn opleiding MBO Tuin, Park en Landschap. 

Het beviel hem kennelijk zo goed in de Hortus dat hij in 2012 en 2013 een 

maand als vakantiekracht kwam werken.  

Dit jaar was hij als tijdelijke tuinman bij ons werkzaam. Hij heeft in 

september geholpen bij de voorbereidingen voor de Chinese Kruidentuin: 

het slopen van oude bakstenen muurtjes, het verwijderen van planten en 

grond, enzovoorts. Ook hielp hij met het graven van een diepe sleuf voor 

een nieuwe waterleidingpijp op de Hortuskwekerij.   

Léon is inmiddels klaar met zijn opleiding en heeft met Niveau 4 (het 

hoogst haalbare) zijn studie afgerond. Niet dat het daarbij ophoudt, zeker 

niet, want Léon wil graag verder als boomverzorger en in dienst bij een 

goed bedrijf. Heeft hij een baan, dan wil hij gelijktijdig een 

vervolgopleiding op dat vakgebied volgen, de kostbare BBS-opleiding. 

Het liefst zou hij bij de grootste 

boomverzorger in ons land, het 

bedrijf van de in de Hortus 

welbekende Pius Floris, willen 

werken en dan in Eindhoven zijn 

studie vervolgen. Léon komt uit 

Helmond, is daar in 1992 

geboren, naar school gegaan en 

opgegroeid. Het zou leuk zijn 

Léon nog eens in de Hortus terug 

te zien als boomverzorger! 

 

Zijn interesse in groen, de natuur, 

bomen werd gewekt door zijn 

opa, Dr. Wim van Heel, die 

gedurende vele jaren bij het 

Rijksherbarium werkzaam was en 

zijn kleinzoon tijdens 

logeerpartijen in de vakanties 
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meenam de natuur in en hem daar opmerkzaam maakte op alles wat daar 

groeit. Elke vakantie was een bezoek aan de Hortus vaste prik. Daar raakte 

Léon geboeid door de mooie, oude, grote bomen. Welke boom hem het 

liefst is? De Ginkgo biloba uit 1785, want dat was de eerste boom die Opa 

van Heel hem leerde kennen.  

Maar ook de andere grote bomen hebben hem op het idee gebracht om 

werk te zoeken bij het verzorgen en behouden van eerbiedwaardige, grote 

bomen. 

 

Léon heeft het naar zijn zin in de Hortus, vandaar dat hij nu al voor de 

vierde keer in de Hortus werkt. Hoewel hij op 30 september als tijdelijke 

tuinman gestopt was, bleef hij nog tot en met 3 oktober in Leiden. In zijn 

eerste stagejaar heeft hij 3 oktober meegevierd en de smaak zo te pakken 

gekregen, dat hij ook dit jaar weer mee wilde feesten. 

 

Wat Léon als hobby's heeft: hij heeft 

thuis twee slangen: een rattenslang 

en een koningsslang (beide 

ongevaarlijk), vogeltjes in een 

volière (want hij houdt van een beetje 

geluid in de tuin) en dan doet hij ook 

nog aan fitness (dat is aan zijn 

stevige, gespierde gestalte wel te 

zien). Hij loopt met veel plezier 

diverse hardcore festivals af, en dan 

speciaal het jaarlijkse festival 

Dominator in Eersel, een van de 

grootste ter wereld. 

 

Wij wensen Léon veel succes met 

zijn carrière als boomverzorger en 

hopen hem nog regelmatig in de 

Hortus te zien. 

 

Carla Teune 
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VERZORGDE TUIN VOOR GEBRUIKSPLANTEN 

De Kruidhof in Buitenpost 

 

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen telt 22 leden, die op 

allerlei manieren met elkaar samenwerken. Zo kreeg de Hortus een aantal 

verfplanten van botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost, om de collectie 

aan te vullen in de aanloop naar het Textielfestival in 2015. Wie je ook 

hoort over De Kruidhof, bezoekers zijn altijd positief verrast over de 

uitgebreide collectie en de goede staat van onderhoud van deze tuin waar 

cultuurhistorische waarde centraal staat. 

 

Vanaf april 2015 opent botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost het hek 

voor het nieuwe tuinseizoen. Voor plantenliefhebbers is het er goed toeven. 

Zoals bij de meeste botanische tuinen zijn de planten ruim van naambordjes 

voorzien, zodat u bij uw zwerftocht door de 17 thematuinen kunt noteren 

wat uw aandacht trok. Laat u verrassen in deze 3,5 hectare grote, goed 

verzorgde tuin. Dat de tuin er zo mooi verzorgd bijligt is te danken aan de 

extra handen van de reïntegratie-kandidaten, die hier een plezierige 

werkplek hebben.  

 

Museum 

De Kruidhof, met een collectie van ruim tweeduizend verschillende 

planten, is een geregistreerd museum en een belangrijke trekpleister in de 

regio. Het verhaal van De Kruidhof begint in 1929. Dat jaar werd de tuin 

als proeftuin opgericht. In 1928 was een vereniging opgericht met het doel 

het ondersteunen van de tuinbouw in de omgeving. Na een lange reeks 

succesvolle jaren stagneerde de groei rond 1960 en ontstonden financiële 
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problemen. Gelukkig had de Rijksuniversiteit Groningen behoefte aan 

kruiden voor farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek, en sprong bij. De 

Kruidhof kreeg een uitgebreide collectie eigentijdse en historische West-

Europese geneeskruiden, de grootste collectie botanische geneeskruiden in 

Europa. Sinds 1977 is de tuin open voor bezoekers. Sinds 1996 heeft de 

gemeente Achtkarspelen het roer in handen.  

 

Middeleeuwse kloostertuin 

Een opvallend tuindeel is de Middeleeuwse kloostertuin. De keuze van de 

planten is bepaald door Karel de Grote (rond 747-814). Hij trok rond door 

zijn enorme rijk, van veldslag naar veldslag. Om het grote grondgebied 

bestuurbaar te houden liet hij in 812 allerlei verordeningen opstellen. Deze 

werden ‘capitularia’ genoemd, omdat ze waren opgesteld in de vorm van 

een lange reeks kleine hoofdstukjes (Capitula in het Latijn). Een van de 

meer praktische verordeningen was de Capitulare de Villis. Deze 

verordening gaat over het beheer van alle verspreid liggende 

kroondomeinen van Karel de Grote. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 70, 

van de Capitulare de Villis bevat een lijst van planten en bomen waarvan 

Karel de Grote verlangde dat ze in alle kroondomeinen aanwezig waren. 

Het gaat om 73 planten en 16 bomen; vermoedelijk is de lijst samengesteld 

door een Benedictijner monnik. De lijst vormt waardevolle informatie, 

want er zijn op het gebied van indertijd gebruikte soorten en rassen maar 

weinig bronnen beschikbaar. Recent kreeg de kloostertuin een stukje muur, 

gemaakt van authentieke kloostermoppen uit een voormalig klooster bij 

Dokkum. 

 

Geneeskruidentuin 

In de Geneeskruidentuin staan 

planten bij elkaar die in de natuur 

niet bij elkaar groeien. Planten uit 

Zuid-Europa vinden het bijvoorbeeld 

vaak wat aan de koude kant. De 

Kruidhof zaait veel ter plekke in de 

volle grond, maar er is ook een ruime 

kwekerij met kas. Als een exemplaar het in de Geneeskruidentuin opgeeft 
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omdat hij bijvoorbeeld niet zo 

zonnig staat als hij prettig vindt, 

wordt het zo gemakkelijk 

vervangen. Doet een plant het wel 

goed, dan is de ‘achterwacht’ 

beschikbaar voor de verkoop. Er is 

een uitgebreide plantenwinkel in De 

Kruidhof en de planten zijn zelf 

opgekweekt: zo’n 50% is gezaaid, 

de rest als klein plantje ingekocht.  

Zo zijn er nog 15 tuindelen waar veel over te vertellen is. Overal staat het 

gebruik van de planten centraal. De  Kruidhof krijgt steeds meer bezoekers. 

Er is in de maatschappij momenteel veel belangstelling voor natuurlijk eten 

en genezen, en voor historische cultuurgewassen. Als u toch uit Leiden naar 

Buitenpost reist: maak er een dagje, of nog beter een weekeindje van, want 

in de omgeving is nog meer te ontdekken voor plantenliefhebbers. 

 

Hanneke Jelles 

 

Andere interessante adressen in de buurt zijn bijvoorbeeld:  

• Kwekerij Brian Kabbes, Jelke Sjoerdslaan 4, Suameer, www.kabbes.nl;  

• Domies Toen, Hoofdstraat 76, Pieterburen, www.domiestoen.nl;  

• De Tropische Kas in de Overtuin van het Lycklamahûs aan de 

Hoofdstraat te Beetsterzwaag, www.tropischekas.nl; 

• De Kleine Plantage, Handerweg 1, Eenrum, www.dekleineplantage.nl. 

Botanische Tuin De Kruidhof 

Schoolstraat 29B 

9285 NE Buitenpost 

T + 31 (0) 511 54 12 53 

www.dekruidhof.nl 

 

Van april tot oktober open op  

dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur  

zondag van 12.00-17.00 uur  

maandag gesloten, behalve Pinkster- en paasmaandag van 10.00-17.00 uur. 
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WETENSCHAP:  GRANEN  VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Het kweken van emmertarwe (Triticum dicoccum Schübl.) en gerst 

(Hordeum vulgare L.) voor archeologisch onderzoek. 

 

Werden in de prehistorie akkers al bemest? Die vraag is sneller gesteld dan 

beantwoord. De prehistorie is de tijd waarin het schrift nog niet bestond en 

waaruit dus ook geen kronieken overgeleverd zijn. Het antwoord moet uit 

de archeologie komen. 

 

Lange tijd 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. In Nederland zijn er bijvoorbeeld heel wat streken 

waar de akkers veel langer in gebruik moeten zijn geweest, al was het 

alleen maar omdat de bevolkingsdichtheid dit ruimtevretende systeem niet 

toeliet. Als de grond niet van nature heel rijk aan voedingsstoffen was 

moeten deze akkers bemest zijn. Maar waarmee? Onderzoek aan 

prehistorische akkerlagen heeft aangetoond dat er soms prut uit 

aangrenzende greppels en sloten op het land werd gebracht, maar zulke prut 

was lang niet overal voorhanden. Het meest aannemelijke is dat gebruik is 

gemaakt van dierlijke mest. Alle boeren hielden vee. Het eenvoudigste 

scenario is dat vee werd ingeschaard op stoppelvelden en daar mest liet 

vallen. Die mest zou dan uitgespreid moeten worden over het land voor een 

optimaal resultaat. Vanaf de tijd dat boeren een deel van hun vee op stal 

hielden, en dat is zeker vanaf de Bronstijd, zou de mest vanuit de stal, 

misschien via een verblijf op een mesthoop op het erf,  op het land gebracht 

kunnen zijn. Maar hoe toon je het gebruik van dierlijke mest aan?  

 

Mest bevat onder andere stikstof (N). Die stikstof komt voor in de vorm 

van twee stabiele, dus niet radioactieve, isotopen: stikstof 14 (
14

N) en 

stikstof 15 (
15

N). 
15

N is wat zwaarder dan 
14

N en de verhouding tussen die 

twee is afhankelijk van de processen waarin zij een rol spelen. Het blijkt 

dat planten die vaste dierlijke mest krijgen relatief méér 
15

N opnemen dan 
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planten die op vloeimest of kunstmest worden gekweekt of helemaal geen 

mest krijgen toegediend. 

We nemen aan dat in de prehistorie vaste mest is gebruikt en dat de 

gewassen dus een relatief hoog aandeel 
15

N moeten vertonen. Als we dat in 

prehistorisch graan kunnen aantonen zou dat een bewijs opleveren. 

 

Die gewassen kennen we uit opgravingen. Graan, het voornaamste product, 

is gewoonlijk te vinden in de vorm van verkoolde graankorrels (figuur 1). 

Die worden niet aangetast door bacteriën en schimmels. Gelukkig voor ons 

zijn die korrels niet voor 100% verkoold. Er zit nog iets organische stof in 

opgesloten. Een gespecialiseerd laboratorium, zoals het Centrum voor 

Isotopenonderzoek van de 

Rijksuniversiteit 

Groningen, kan uit die 

korrels nog de verhouding 
15

N – 
14

N bepalen. Maar 

zelfs als die verhouding 

een hoge waarde heeft is 

nog niet bewezen dat er 

mest is gebruikt. De 

grond kan ook van nature 

rijk aan voedingsstoffen 

zijn geweest. 

 

Hier komt het project in de Hortus in beeld. Wat ik daar samen met de 

mensen van de Hortus doe is het kweken van graan zonder mest. Van de 

oogst wordt de 
15

N – 
14

N  verhouding bepaald en deze levert de ‘nulwaarde’ 

voor het prehistorische graan. Omdat elke grondsoort zijn eigen nulwaarde 

levert en elke graansoort een andere N-stofwisseling heeft,  hebben we 

keuzes moeten maken. De keuzes zijn ingegeven door projecten van de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden die zich bezig houden 

met het reilen en zeilen van boeren in de Bronstijd (2000-800 v. Chr.)  in 

Westfriesland en op de Veluwe. In ons experiment werken we dus met 

Westfriese klei en met Veluws zand. En met de hoofdgranen uit de 

Bronstijd, emmertarwe en gerst. 

 

Fig 1 verkoolde gerst uit de Bronstijd 
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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 (figuur 2).  

 

De eerste zaai, met 

zomergraan, vond in het voorjaar 2014 plaats. De oogst is binnen en nu is 

het wachten op de laboratoriumuitslagen. Half oktober zaaiden we de 

winterversies van emmertarwe en gerst. Misschien gedraagt zomergraan 

zich wel anders dan wintergraan en we weten niet precies wat de boeren in 

de Bronstijd deden, al denken we op grond van de eveneens opgegraven 

akkeronkruiden dat het zomergraan was. Hierna gaan we dit experiment 

nog één keer herhalen, met zowel zomergraan als wintergraan. Wie weet is 

er ook nog een verschil tussen jaren. 

 

Al met al is dit een mooi samenwerkingsproject tussen de Hortus en de 

Faculteit. Wij zorgen voor grond, zaaigoed en oogsten, en de mensen van 

de Hortus doen de rest, zoals watergeven bij langdurige droogte.  

 

Prof. Corrie Bakels 

Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden 

 

Fig 2 de situatie in april 2014 
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GEEF EEN CADEAUTJE, ADOPTEER EEN BOOM! 

 

Zoekt u een mooi cadeau voor een verjaarsfeest, jubileum of ander 

gedenkwaardig moment, denk dan eens aan een adoptieboom. Wat is er 

mooier dan te vieren of te gedenken in de Hortus, en dan naar uw ‘eigen’ 

Hortusboom toe te kunnen lopen? Hieronder vindt u vier kandidaten, maar 

de lijst vrije bomen is veel langer. Laat ons weten wat de aanleiding is om 

een boom te willen adopteren, en wij doen u suggesties voor een 

toepasselijke boom! 

 

Clivia miniata, € 100,- 

Als in de Wintertuin de Clivia’s 

bloeien, of later als ze hun bessen 

ontwikkelen, blijven er heel wat 

bezoekers staan: zij hadden die plant 

vroeger zelf ook, of hun ouders 

hadden een mooi exemplaar. In 

moderne centraal verwarmde huizen 

doet de Clivia het minder goed dan in de koelere woningen van vroeger, 

maar in de Hortus doen ze het geweldig. Adopteer er een, en kom bij uw 

eigen exemplaar herinneringen ophalen aan vroeger (of aan uw vakanties in 

Zuid-Afrika, waar de plant vandaan komt). 

 

Orixa japonica, € 250,-  

Het exemplaar in de vijvertuin, schuin tegenover tuinhuis, was tot voor kort 

lastig te vinden maar nu er rondom flink opgeruimd is, is het grote grijze 

bord niet te missen. Dat wil zeggen dat u hier met een origineel, door Von 

Siebold geïntroduceerd exemplaar te maken hebt! Adoptie van deze struik 

is dus een extra goede keuze als u een band met Japan heeft.  

 

Diospyros lotus, € 750,- 

Kleine kinderen speuren soms naar kabouters bij 

deze dadelpruim uit 1740, die bij de tropische 

kassen staat. De gaten in de stam doen denken 

aan een gezicht en maken er helemaal een 

sprookjesboom van. In juni en juli kunt u met 

een beetje speuren de bloemetjes ontdekken 

tussen het donkergroene blad. Vrucht dragen 

doet dit exemplaar niet: daarvoor heeft u een 
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vrouwelijke boom nodig, zoals de boom uit 2002 die bij het hek van de 

Sterrewacht staat. Niet erg, want de vruchtjes zijn niet smakelijk. Echt een 

boom om een familielid op leeftijd én de kleinkinderen een plezier mee te 

doen, en om veel samen naar te gaan kijken. 

 

Liriodendron tulipifera, € 1.500,- 

Als u op weg bent naar de ingang van de Hortus en door het poortje bij het 

academiegebouw doorloopt, ziet u links van het poortje de monumentale 

tulpenboom uit 1715. Het hele jaar door valt 

er veel te genieten aan deze boom: in de 

winter het gekromde silhouet en de 

paarsbruine knoppen, die aan eendenbekken 

doen denken. In het voorjaar loopt de boom 

elegant uit en verschijnen de grappig 

gevormde bladen. In mei/juni verstoppen 

zich tussen de bladeren de grote groenwitte 

bloemen met een 

sinaasappel-oranje 

hart. Vaak is de 

herfstkleur van het 

blad spectaculair 

geel, en met het vallen van de bladeren ontdekt u 

de vruchten, die uit langwerpige schubvormige 

zaden bestaan. Als u iets bijzonders te vieren of te 

gedenken heeft, dan is dit een werkelijk prachtige 

boom.  

 

Goed om te weten 

* U kunt een boom adopteren vanaf 100 euro. 

* U kunt elk jaar beslissen dat u uw adoptie stop wilt zetten, of u kunt een 

boom adopteren voor een afgesproken periode. 

* Adoptanten krijgen een toegangskaart voor de Hortus voor vier 

personen. 

* Wilt u uitleg over adoptie, of wilt u dat iemand even meeloopt in de tuin 

om aan te wijzen welke bomen en struiken voor adoptie in aanmerking 

komen, bel dan Paul Keßler: tel. 071-5275144, of e-mail: 

p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl. 
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EVEN VOORSTELLEN: KEES OLSTHOORN 

 

Waarom zit een vrijwilliger van de Vrienden op een zonovergoten dag 

binnen in plaats van in de tuin? Dat was de eerste vraag die bij mij opkwam 

toen ik aanbelde bij het Hortus-kantoor op de 5e Binnenvestgracht. Het was 

half oktober, een van die vele herfstdagen van dit jaar waarop het wel 

zomer leek. De vrijwilliger waar het om gaat is Kees Olsthoorn, die sinds 

april 2014 de administratie van de Vrienden van de Leidse Hortus bijhoudt. 

Hij verricht zijn 

vrijwilligerswerk 

achter de schermen 

en hoeft niet zo 

nodig in de 

schijnwerpers te 

staan, maar voor de 

Vrienden van de 

Leidse Hortus wil 

hij best iets over 

zichzelf vertellen. 

 

Mest en milieu 

Kees is 66 jaar, werd geboren in Leidschendam en woont in Leiden. Hij is 

nu met pensioen, wat hem in de gelegenheid stelt om dit vrijwilligerswerk 

voor de Vrienden te doen. Voor dit werk was hij gepolst door de secretaris 

van de Vrienden, Lies Rookhuizen, die hij al vele jaren eerder had leren 

kennen bij zijn werkgever, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Hoe was hij daar terechtgekomen?   

"Ik heb in Leiden scheikunde gestudeerd en in 1981 ben ik gepromoveerd. 

Tot een jaar na mijn promotie was ik als vrijwilliger actief voor de 

Wetenschapswinkel in Leiden . Maar in 1982 kon ik bij het CBS beginnen, 

en daar heb ik ruim 30 jaar gewerkt aan de milieustatistieken. Ik had ook 

eigenlijk wel genoeg van  al die gevaarlijke stoffen waar je in het lab mee 

werkt." 

Bij het CBS hield hij zich bezig met allerlei onderwerpen, waaronder de 

mesthuishouding. "Als boerenzoon sprak dat onderwerp mij wel aan". En 

zodoende kwam hij in contact met Lies Rookhuizen, die destijds bij het 
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CBS werkte aan de meststatistieken. Hoewel de loopbanen van Kees en 

Lies heel verschillend verliepen, bleven zij contact houden. Zo kon het 

gebeuren dat iemand die in zijn carrière meer een milieuman dan een 

plantenfanaat was, uiteindelijk toch bij de Hortus botanicus belandde. 

 

Fervent schaatser 

Is Kees in zijn vrije tijd soms actief met planten of tuinieren? Nee, dat ook 

niet. Zijn favoriete sport ligt op een heel ander terrein: schaatsen, bij uitstek 

een activiteit voor de periode waarin de plantenwereld in rust is. 

Momenteel schaatst hij twee keer per week. "Ik train op de Uithof, daar doe 

ik mee aan de marathontraining." Hij schaatst al jaren marathons voor 

ouderen, en heeft maar liefst drie Elfstedentochten gereden. "En nog een 

paar in Oostenrijk, in jaren dat er in Nederland geen Elfstedentocht was." 

Toch heeft hij wel oog voor de natuur. "Ik werkte bij de afdeling Natuurlijk 

Milieu van het CBS. Daar werkten ook vogeltellers, floristen en 

vegetatiekundigen. Onze afdelingsuitjes hadden dus altijd iets met de 

natuur. Sinds we een uitstapje naar Texel gemaakt hebben om vogels te 

kijken, neem ik altijd een verrekijker mee, ook op vakanties."  

 

Favoriete plekjes 

Als Vriend van de Hortus komt hij zo'n 

tien keer per jaar met echtgenote of 

vrienden in de Leidse Hortus, onder andere 

om de HortusFestival-concerten in de 

zomer te bezoeken. Zijn voorkeur gaat uit 

naar de tropische kassen. "Ik vind de 

Victoria amazonica erg mooi, maar er ligt 

ook een prachtig stukje langs de Singel. 

Vanaf de weg aan de overkant van de 

Singel is de Hortus ook mooi om te zien." 

Maar zijn werkzaamheden voor de 

Vrienden binden hem vooral aan de 

computer in het kantoor op de 5e 

Binnenvestgracht. " Maar als ik pauze neem kom ik wel in de Hortus, hoor. 

Koffiedrinken met de tuinmannen in het Tuinhuis." 
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Administrateur van de Vrienden 

De donderdag is voor Kees de 'werkdag' voor de Vrienden. Hij schrijft de 

nieuwe Vrienden in in het computersysteem van de Hortus, geeft 

vriendenpasjes uit en houdt mutaties zoals adreswijzigingen bij. "Dat kost 

hooguit één middag in de week, soms maar een uurtje." Hij is ook 

betrokken bij mailings aan de Vrienden, bijvoorbeeld als de adresstickers 

voor de verzending van het Vriendennieuws gemaakt moeten worden. 

"Maar op dit moment heb ik toevallig weinig omhanden, omdat het 

computersysteem een tijdje platligt. De verwachting is dat het binnenkort 

weer gaat draaien. Er wordt namelijk een nieuwe versie van het systeem 

ingevoerd. Met het oude systeem werkten de pasjes van veel mensen niet, 

dat is natuurlijk frustrerend." Tegen de tijd dat u dit leest zijn die 

problemen dus hopelijk verholpen. 

 

Veel belangstelling voor activiteiten in de Hortus 

Als ik Kees naar het Vriendennieuws vraag, lacht hij verontschuldigend: 

"Ik kijk er wel eens in, maar het is vooral mijn vrouw die kijkt wat er in de 

Hortus te doen is." Maar dankzij zijn vrijwilligerswerk op het 

Hortuskantoor ziet hij natuurlijk wel goed wat de Hortus aan activiteiten 

ontplooit. "Het verbaast me hoeveel aanvragen er binnenkomen voor 

activiteiten: van scholen, van mensen 

die rondleidingen willen, noem maar 

op." De Vrienden van de Leidse 

Hortus geven financiële ondersteuning 

voor bepaalde publieksactiviteiten; 

Kees ziet het belang van de Vrienden 

ook op andere punten. "Het is 

belangrijk dat er fondsen zijn voor 

bijvoorbeeld het onderhoud van 

bomen. En de mensen nemen familie 

en kennissen mee. Zo’n vriendenkring geeft ook bekendheid aan de 

Hortus." Met die boodschap neem ik afscheid, in de wetenschap dat onze 

administratie in toegewijde handen is. 

 

Kees Langeveld 
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NIEUWS 

 

Mooi cadeau 

Hortusvriend Jan Boon had in zijn ouderlijk huis een oude  ‘Flora’ 

gevonden. Een groot en zwaar boekwerk uit 1868. De ‘Flora’ is geschreven 

door H. Witte, ‘hortulanus aan 's Rijks Academietuin te Leiden’. Het 

bindwerk is in matige staat maar de 79 grote platen zijn stralend van kleur. 

Jan Boon bood de Hortus dit boek om niet aan. Daar is men erg blij met het 

31 x 24 cm metende boekwerk; juist 

door de losse band is het mogelijk de 

platen gemakkelijk te scannen, en daar 

zijn veel kenmerkende Hortusplanten 

bij. Vindt u het leuk om het boek te 

bekijken, laat dat dan weten: 

educatie@hortus.leidenuniv.nl. Tot 1 

maart is het boek ter inzage op het 

Hortuskantoor aanwezig, op afspraak. 

 

Handige nieuwe site over botanische tuinen 

De Hortus is lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen. 

Een actieve club waarin veel informatie wordt uitgewisseld en materiaal en 

kennis worden gedeeld. De tuinen trekken ook meer en meer gezamenlijk 

op als het gaat om promotie. Op de website www.botanischetuinen.nl vindt 

u meer informatie over de leden, inclusief een actueel overzicht van de 

activiteiten die overal plaatsvinden. Bent u ergens met vakantie of voor een 

afspraak, kijk dan even wat er in de botanische tuin in die buurt te doen is. 

De leden zijn door het land verspreid, van Limburg tot Friesland en 

Groningen. 

 

425 jaar: HOVO in de Hortus 

Voor de derde keer organiseert de Hortus een Hovo-cursus. Vanwege het 

jubileum moest dat iets bijzonders worden. De titel is ‘Verzamelingen van 

nieuwsgierige reizigers - 425 jaar Hortus botanicus Leiden. In deze reeks 

van vier colleges ontdekt u wat de Leidse musea met elkaar te maken 

hebben en welke schatten er te vinden zijn.   
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De colleges zijn bedoeld voor 50-plussers. Elk college wordt kort ingeleid 

door dr Paul Keßler, directeur van de Hortus botanicus Leiden. Waar van 

toepassing eindigt het college met een rondleiding door de tuin. 

Steeds van 10.00-12.00 uur. Zie www.hortusleiden.nl onder Programma 

voor meer informatie. 

 

425 jaar: Leiden Tulpenstad 

Het jubileumjaar heeft de organisatie Leiden 

Marketing geïnspireerd om in 2015 het thema 

Leiden Tulpenstad mee te geven. Op 11 maart is de 

‘aftrap’. Een van de onderdelen is een lint van 100 

met tulpen beplante gemeentelijke hangbakken, dat 

vanaf het station naar de Hortus leidt. 

[VN1501-nieuws-04-tulpje]   

 

425 jaar: jubileumboekje 

Dankzij steun van de Vrienden kon het jubileumboekje dat op 9 februari 

verschijnt een iets groter formaat en een soepeler bindwijze krijgen, 

waardoor het boekje prettiger in de hand zal 

liggen en beter openvalt. Het boekje 

verschijnt in een Nederlandse en een Engelse 

editie. Vanwege de steeds nauwere banden 

met China en Indonesië wordt er zelfs 

gedacht over vertaling in die landstalen.   

 

425 jaar: Beelden In Leiden 

De Stichting Beelden in Leiden heeft het 

jubileum van de Hortus als thema 

aangewezen voor hun jaarlijkse tentoonstelling aan de Hooglandse 

Kerkgracht. Bovendien komt een kunstwerk in de Leidse Hortus. De 

tentoonstelling loopt van 13 mei tot 2 augustus 2015. 

 

Chinese kruidentuin 

We hopen dat de Chinese kruidentuin al een beetje vorm begint te krijgen 

als u dit leest. In november werd een proefstukje bestrating aangelegd en 

werden enkele bamboe palen neergezet om uit te proberen hoe die zich 
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houden. Een delegatie van de universiteit op werkbezoek in China kreeg 

zelfs een folder in het Engels en Chinees mee, waarin de aanleg van de 

kruidentuin werd aangekondigd.  

 

Wandelende takken 

 De komst van een aantal spectaculair 

ogende wandelende takken in de 

tropische kassen was een 

veelbesproken onderwerp op 

Facebook. Foto’s die Jan Meijvogel 

maakte werden duizenden keren 

bekeken. De forse wandelende takken 

zijn tamelijk honkvast; u kunt ze 

vermoedelijk wel ontdekken in de 

corridor van de tropische kassen, op de 

Eucalyptus.  

 

Draagmandjes van Ed 

Bioloog Ed de Vogel trekt altijd veel bekijks in 

de tuin als hij met een rieten mandje passeert, 

met daarin z’n laptop. Ed heeft een grote 

verzameling van zulke mandjes; een aantal zijn 

nu te zien in de vitrines op het tropisch terras. De 

mandjes zijn nog tot 1 april 2015 te bewonderen. 

 

425 jaar: Clusiushoning 

De potjes echte 

Hortushoning zijn 

ter ere van het 

jubileumjaar voorzien van een fris etiket. 

Zoekt u een leuk klein cadeautje waarmee u 

tegelijk de Hortus steunt, ga dan eens bij de 

honingpotjes in de Hortuswinkel kijken. 

 

 

Foto M. Loranger 
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JAAROVERZICHT DOOR HANS ADEMA 

 

2014 mager jaar in de Hortus 

Bijzondere waarnemingen in de stad 

 

Normaliter geef ik aan het eind van het jaar een overzicht van 

bijzondere zaken die ik in de Hortus heb gezien, maar eigenlijk is er 

dit jaar niet veel te melden. De paddenstoelen hebben het grotendeels 

laten afweten, er waren geen invasies van bijzondere vogels of 

andere spectaculaire zaken. 

Eigenlijk heb ik in de Hortus alleen een negatieve waarneming 

gedaan. De begroeiing met korstmossen op de plataan – de 

biologenboom – en op bomen elders langs de singels begint weer 

minder te worden. Ik vermoed dat de vele uitstoot van fijnstof door 

bromscooters hier debet aan is. Volgens een bericht in het Leidsch 

Dagblad vervuilt één bromscooter evenveel als 1400 bestelauto’s. 

Een klein rekensommetje wijst uit dat er per dag meer dan een 

miljoen ‘bestelautootjes’ de Hortus langs de Witte Singel passeren. 

 

Lantaarnzwam 

Ronduit spectaculair was de vondst van de lantaarnzwam (genus 

Omphalotes) in een kuip met een olijfboom bij partycentrum La 

France in Oegstgeest. 

Daar ontdekte een 

collega van Naturalis 

deze soort op 10 

september. De vondst 

gaf aanleiding tot een 

fikse discussie binnen 

de Nederlandse 

Mycologische 

Vereniging. Er is een 

Noord-Amerikaanse 

soort, O. illudens, die 

op Amerikaanse eik 

groeit.  

Lantaarnzwam in Oegstgeest.  

Foto Ans Molenkamp 



Vriendennieuws  januari 2015    31 

Deze is acht keer in ons land aangetroffen. In Zuid-Europa komt de 

zuidelijke lantaarnzwam voor, O. olearius die op olijfbomen groeit. 

Deze was nog niet eerder in ons land gevonden.   

Het probleem is dat in laboratoriumomstandigheden beide soorten 

met elkaar kruisen. De vraag is dus of het echt twee verschillende 

soorten zijn. DNA-onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat ze 

inderdaad verschillen. Helaas wist ik dit niet toen ik de soort ging 

fotograferen, ik ging uit van één soort. Ik heb geen materiaal voor 

DNA-onderzoek verzameld, dat moet ik volgend jaar doen. 

Voorlopig hebben we de conclusie getrokken dat de vondst in 

Oegstgeest de eerste vondst van de zuidelijke lantaarnzwam in ons 

land is. 

 

Muurvarens in de Burgemeesters- en Professorenwijk 

Eind februari 2014 zag ik vanuit mijn ooghoek een tongvaren op een 

muurtje in de Cobetstraat. Voor zover ik weet is tongvaren verre van 

algemeen en is deze soort in de binnenstad zo goed als verdwenen 

door restauratiewerkzaamheden. De vondst intrigeerde me en ik heb 

de volgende weken alle straten in de wijk onderzocht op muurvarens. 

De gewone muurvaren (Asplenium ruta-muraria) heb ik hierbij 

buiten beschouwing gelaten. Deze soort is heel algemeen en ik zag er 

tegen op om alle vindplaatsen te noteren. Door een verkeersongeluk 

was mijn rechterarm volledig verlamd en kon ik niet schrijven. 

Aangezien ik alleen die plekken onderzocht heb die van de openbare 

weg zichtbaar zijn, zal het resultaat van mijn onderzoekje het topje 

van de ijsberg zijn. Ik heb alleen exemplaren genoteerd waarvan ik 

overtuigd ben dat het wilde planten zijn. 

 

1 Eikvaren (Polypodium vulgare) 

De eikvaren is als cultivar wijd verspreid in de wijk, maar ik heb één 

wild exemplaar gezien. Eind maart stond er een flink uit de kluiten 

gewassen plant in een brandgang in de Van ’t Hofstraat. Helaas is het 

muurtje helemaal schoongepoetst, maar op 28 augustus bleek de 

varen het toch overleefd te hebben en was er al weer een blad 

zichtbaar. 
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2 Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) 

De steenbreekvaren is een kleine varen met ronde blaadjes en een 

zwarte steel. In totaal heb ik deze soort op vier plekken gevonden. 

Op de Lorenzkade (twee plekken) en in de Van der Hoevenstraat 

staan enkele fraaie exemplaren. Het linker muurtje bij de 

Burggravenlaan 71/91 is volledig begroeid met deze varen. In het 

voortuintje heeft helaas de tegelrage toegeslagen. 

 

3 Tongvaren (Asplenium scolopendrium) 

De tongvaren is na de gewone muurvaren de meest voorkomende 

soort. Hoewel deze soort veel als tuinplant wordt aangeplant, zijn de 

op de muurtjes groeiende planten ongetwijfeld wild. De tuinvormen 

zijn meestal veel groter en hebben gekroesde of gegolfde randen. In 

de Van der Hoevenstraat is een fraaie muur met tongvarens en enkele 

steenbreekvarens. De bewoonster van het bijbehorende huis is erg 

trots op haar muur.  

 

Muur in de Van der Hoevenstraat met tongvaren en 

steenbreekvaren. Foto Hans Adema 
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Verder staan er bijzonder veel varens op muren die vrijwel zeker tot 

de groep van de niervarens behoren. Die zijn alleen te determineren 

als er aan de onderzijde van de bladeren sporenhoopjes zitten. 

Sporulerende niervarens heb ik nog niet aangetroffen. Een soort die 

de laatste jaren in het stedelijk milieu toeneemt, is de zwartsteelvaren 

(Asplenium adiantum-nigrum). Deze heb ik in de Burgemeesters- en 

Professorenwijk nog niet aangetroffen. 

 

Al met al is de Burgemeesters- en Professorenwijk bijzonder rijk aan 

varens op muren. Laten we daar zuinig op zijn. Niet alleen op de 

varens, maar ook op de vele andere muurplanten, zoals de 

muurleeuwenbekjes. Stadswijken zijn van groot belang voor het in 

stand houden van de biodiversiteit, hoewel dat besef nu pas in 

bredere kring begint door te dringen. 

 

Hans Adema 

 

Naschrift 

Wie een complete lijst van de vindplaatsen wil hebben kan met mij 

contact opnemen via de redactie van het Vriendennieuws. 

 
 

Het muurleeuwenbekje, een sierlijke en veelvuldig 

voorkomende plant. Foto Hans Adema 
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PROGRAMMA FEBRUARI-APRIL  

 

Jaarprogramma 2015 

Kijk voor de uitgebreide actuele agenda op www.hortusleiden.nl 

 

Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandelingen geldt: 

aanmelden via www.hortusleiden.nl, tenzij anders aangegeven. Voor de 

Zondagwandelingen hoeft u zich niet aan te melden. 

 

Februari 

3 feb-6 feb Wintercursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs, 

informatie en aanmelden www.anitawalsmitsachs.nl 

8 feb  Zondagwandeling Het prille begin door  Gerda van Uffelen 

en Michèle Hamann, start 12.00 uur 

15 feb  Fotoworkshop Hans Clauzing, orchideeën fotograferen 

15 feb  Start nieuwe serie Museum Jeugd Universiteit, van 14.00-

15.00 uur 

22 feb  Workshop Clusius-brief lezen door Bram Plantinga 

22 feb  Hortus Wintercollege 2: Esther van Gelder, de 

correspondentie van Clusius 
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Maart 

8 maart  Zondagwandeling Vroege voorjaarsbloeiers door Carla 

Teune en Tonny Meelis-Voorma, start 12.00 uur 

13 maart Start serie colleges Hovo in de Hortus, van 10.00-12.00 

uur, zie elders in dit Vriendennieuws 

14 maart  Fotoworkshop Hans Clauzing: vleeseters 

17-21 maart Voorjaarscursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs, 

informatie en aanmelden www.anitawalsmitsachs.nl 

22 maart Hortus Wintercollege ‘Ontwerpen voor de Hortus’ door 

Marc van der Zwet, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 

 

April 

1 apr-1 mei Presentatie/kruiwagenexpositie van Clusius tot Zwarte tulp 

1 apr  Zomertijd in de Hortus 

12 apr  Zondagwandeling Historische Hortusbollen door Kees 

Langeveld, start 12.00 uur. 

12-16 apr  Engelstalige cursus botanisch tekenen, informatie en 

aanmelden www.anitawalsmitsachs.nl 

17-18 apr  Engelstalig Symposium ‘De toekomst van botanische 

tuinen’ 

 

 

Noteer alvast: 

8, 9 mei Plantenmarkt 

9 mei   Vriendendag  
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Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus” 

Bestuur 

Dhr. Dr. K. Langeveld  Voorzitter 

Dhr. Mr. H. Lodder Vicevoorzitter 

Dhr. Dr. K. Olsthoorn 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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