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Voorwoord

Het jaar 2015 vormt een bijzondere mijlpaal in het 

bestaan van de Hortus botanicus Leiden. Niet alleen 

bestond de oudste botanische tuin van Nederland  

425 jaar, ook is er weer een bezoekersrecord gevestigd.  

Met bijna 150.000 bezoekers (147.979) is de Hortus weer 

20.000 bezoekers hoger uitgekomen dan in 2014. Een 

stijging die nu al meer dan vijf jaar wordt volgehouden. 

Dit heeft voornamelijk te maken met de vele activiteiten 

die zijn ontplooid in de loop van de jaren. HOVO-cursussen, 

fotoworkshops, tekenlessen, MuseumJeugdUniversiteit-

lezingen en vele andere activiteiten worden in 

samenwerking met derden georganiseerd. Een van de 

meest in het oog springende van 2015 was wellicht de 

AquaHortus tentoonstelling. Deze tentoonstelling die  

in samenwerkingen de Leidse Aquarium en Terrarium 

Vereniging ‘De Natuurvriend’ werd georganiseerd,  

trok in slechts drie weken meer dan 22.000 bezoekers. 

Naast alle publieksactiviteiten speelde de Hortus ook  

in 2015 weer een belangrijke rol in wetenschappelijk 

onderzoek. Niet alleen maar het Institute of Biology 

Leiden (IBL) en het Institute of Environmental Sciences 

(CML), maar ook de faculteit Archeologie hadden 

onderzoeksprojecten uitgevoerd in de tuin. Daarnaast is 

sinds 2004 al een project bezig in samenwerkingen met 

het Scaliger Instituut om de correspondentie van Clusius 

te digitaliseren en online beschikbaar te maken. Sinds 

december 2015 is dat allemaal online in te zien. 

De universiteit speelt natuurlijk een bijzonder belangrijke 

rol in het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt  

in de Hortus. Zo faciliteerde de tropische kassen dit jaar 

weer drie PhD-onderzoeken van Adam Karremans, 

Roderick Bouman en Richa Kusuma Wati. Daarnaast 

organiseerde de Hortus voor het eerst in de geschiedenis 

een wetenschappelijk symposium. ‘Botanical Gardens in a 

changing world’ dat plaatsvond op 17 en 18 april was een 

bijzonder groot succes. 

Tot slot mag een passende kroon niet onvermeld blijven  

in het jubileumjaar. Extra trots zijn we vanwege het 

toekennen van de Tulip Garden of the Year award aan  

de Hortus. Een bijzondere prestatie en een uiterst goed 

einde van een prachtig jubileumjaar.

Paul J.A. Keßler en het Hortusteam
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JANUARI
•  Zondagwandeling ‘Hortusbomen’ door tuinchef  

Theo Houthoff

•   Nieuwe gratis audiogids, in samenwerking met izi.

TRAVEL, beschikbaar voor de smartphone

•  Lezing door Renske Ek over de rol van boeketten in 

paleis Het Loo en over de taal van bloemen sinds Clusius

•  Fotoworkshop ‘Bomen Fotograferen’  

door Hans Clauzing

•  Inschrijving nieuwe reeks MuseumJeugdUniversiteit 

van start

•  Nieuw wandelgidsje Japan verkrijgbaar

•  Ter gelegenheid van het jubileum publiceren Ester van 

Gelder en verschillende gastschrijvers een maandelijkse 

blog over de brieven van Carolus Clusius. Deze maand 

staat de eerste Clusiusblog online. 

FEBRUARI
•  Fotoworkshop ‘Orchideeën Fotograferen’  

door Hans Clauzing

•  Nakomelingen Leidse Victoria amazonica floreren  

in Mexico

•  Workshop Clusius’ handschrift ontcijferen  

door Bram Plantinga

•  Wintercollege ‘De Correspondentie van Clusius’  

door cultuurhistorica Esther van Gelder

•  Eerste lesdag wetenschappelijk tekenen in de Hortus, 

georganiseerd door het Netwerk Wetenschappelijk 

Tekenen

•  Ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan ontwikkelde 

Nils Hendrikse van Soetenso een jubileumgebakje in de 

vorm van een cacaoboon

•  Huib Zuidervaart verzorgt de Kaiser Lentelezing in de 

Oude Sterrewacht

•  Op 9 februari wordt het nieuwe jubileumboekje 

gepresenteerd

•  Tweede Clusiusblog door Lisanne Snippe online. 

MAART
•  Zondagwandeling ‘Vroege Voorjaarsbloeiers’  

door Carla Teune en Tonny Meelis-Voorma

•  Paul Keßler ontvangt Universiteitspenning van  

de Universiteit Leiden voor zijn rol als prefect

•  Fotoworkshop ‘Vleeseetende Planten’  

door Hans Clauzing

•  Harm Beukers geeft het college ‘De directeur die  

niets voor waar aannam’ in de nieuwe reeks HOVO

•  De jaarlijkse serie lezingen in de Sterrewacht gaan  

van start

•  Aftrap van ‘Leiden Tulpenstad’

•  Docente Anita Walsmit Sachs geeft de  

voorjaarscursus botanisch tekenen

•  Laatste Wintercollege van dit seizoen door  

Marc van der Zwet

•  Minibieb1818 is in de Hortus in gebruik genomen

•  Het boekje ‘Gewortelde Liefde’, dat belangeloos  

door drie Hortusvrienden gemaakt is, wordt vanaf  

deze maand aangeboden in de Hortuswinkel

•  Derde Clusiusblog door Lisanne Snippe online
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“Die wijtloopende fame van u.E. ervarentheidt 
int stuck van cruyden ende planten, heeft my 
sonder ander breeder kennisse van u.E. persoone, 
zeer verblijdt, verstaende u.E. haere residentie  
in onsen Nederlande heeft genomen…”. 

Willem Jasperse Parduyn uit Middelburg aan Carolus Clusius in Leiden, 27 november 1593
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Jubileumjaar 2015

In 2015 bestond de Hortus botanicus 425 jaar.  

Een jubileum om trots op te zijn wat nog eens versterkt 

werd door het feit dat er in het kader hiervan een 

bijzondere hoeveelheid activiteiten werd georganiseerd. 

AquaHortus
Wat al tientallen jaren een traditie is, groeide in het 

jubileumjaar 2015 uit tot een waar evenement:  

de tentoon stelling ‘AquaHortus’ bestond uit meer dan 

vierhonderd aquaria en terraria, verspreid over tuin en 

kassen. Tientallen verenigingen en zo’n 80 vrijwilligers 

zetten zich in om de tentoonstelling tot een succes te 

maken. Niet alleen gedurende de drie weken van de 

show, de voorbereiding heeft letterlijk jaren geduurd. 

Daardoor was het mogelijk veel materialen die elders 

overtollig waren te verzamelen en te restaureren, en 

bleef het budget overzichtelijk.

Voor de Hortus was deze tentoonstelling een geweldige 

gelegenheid om nieuwe groepen bezoekers aan te 

spreken. Families, grootouders met kleinkinderen, 

liefhebbers uit heel Nederland en inwoners van Leiden 

met allerlei achter grond en opleiding mengden zich 

tussen het reguliere Hortuspubliek. Schoolklassen 

mochten de tentoonstelling kosteloos bezoeken en 

basisscholen konden een aangepaste les meemaken in 

het ‘Museum en School’ programma.

Tijdens ‘Aquahortus’ zijn er 22.701 bezoekers in de  

Hortus geweest. Dit is 6.000 meer dan in een reguliere 

september maand.
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Symposium
Op 17 en 18 april organiseerde de Hortus het 

internationaal symposium ‘Botanical gardens in a 

changing world’. In dit weekend kwamen meer dan 

twintig botanici uit de hele wereld bij elkaar om te 

spreken over de rol van botanische tuinen in de  

21ste eeuw. 

Garden of Clusius tulp
Een absolute kroon op het werk van 2015 was de 

presentatie van de Garden of Clusius tulp. Een tulp 

vernoemd naar de eerste prefect van de Hortus, en 

aangeboden door De Bollenstreek. Op 7 mei nam  

Paul Keßler in de Hortus deze tulp in ontvangst van 

Bloemkwekerij W. van Lierop uit Anna Paulowna.  

De plant is ongeveer 15 tot 20 centimeter hoog, en bloeit 

rond 10 mei. Hij bloeit zeer rijk met roze bloemen met 

een geel hart, en heeft slanke, grillige bladeren. In eerste 

instantie is de tulp alleen in de Hortus te bezichtigen, 

maar kwekerij Van Lierop denk de plant binnen vijf jaar 

op de markt te kunnen hebben. 

Speciaal voor het 425-jarig bestaan publiceerde de  

Hortus een jubileumboekje. Deze werd gratis uitgedeeld 

aan bezoekers tijdens het jubileumjaar. Het boekje is 

gefinancierd door de Vrienden van de Hortus en 

geschreven door collectiebeheerder Gerda van Uffelen. 

Het telt 96 pagina’s en staat boordevol met informatie 

over de geschiedenis van de Hortus van 1590 tot 2015. 

Hoewel ze niet meer te krijgen zijn, stelt de Hortus de 

publicatie online beschikbaar. 
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Buitenreclame
Voor het jubileumjaar pakte de Hortus voor het eerst 

groots uit met een reclamecampagne. Vanaf de opening 

van het seizoen (april) hingen er in de hele randstad 

posters van het jubileumjaar op NS stations en in en om 

Leiden. Tevens reed er een bus rond met een grote uiting 

van het 425-jarig bestaan. 

Beelden in Leiden
Beelden in Leiden is een moderne beeldhouwkunst-

manifestatie op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden dat 

sinds 2012 plaatsvindt. Deze openluchttentoonstelling is 

gratis te bezoeken. Ieder jaar kiest de jury een aantal 

kunstenaars om in een bepaald thema werk te maken. 

Iedereen die meedoet dingt mee naar de prestigeuze 

Frans de Wit prijs. Daarnaast organiseert de stichting een 

veiling aan het einde van de looptijd. Werken die ooit op 

de Hooglandse kerkgracht pronkten, staan tegenwoordig 

in museum Beelden aan Zee, De Fundatie en zelfs op 

kantoren van enkele grote banken. In 2015 was het thema 

gelinkt aan het jubileum van de Hortus botanicus: Botanica. 

De groene schatkamer –  
425 jaar Hortus botanicus Leiden
Van 12 juni t/m 20 september was er in de universiteits-

biblio theek een tentoonstelling te zien over 425 jaar 

geschiedenis van de Hortus botanicus Leiden, samen-

gesteld door medewerkers van de Hortus en van de UB. 

Hierin waren niet alleen unieke boeken, plattegronden 

en portretten te zien uit de lange en rijke Hortus-

geschiedenis, maar ook enkele van de oudste herbaria  

ter wereld, uitgeleend door Naturalis. In zeven vitrines 

werden de vroege geschiedenis, plattegronden, catalogi, 

portretten van mensen en van planten, herbaria en flora’s 

getoond. De tentoonstelling blijft beschikbaar als 

webtentoonstelling.
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Onderzoek in de Hortus botanicus

Het ontrafelen van geheimen binnen  
het genus Phyllanthus
Sinds december 2015 doet Roderick Bouman zijn PhD bij 

Hortus botanicus, de universiteit van Leiden en Naturalis 

Biodiversity Centre. Hij doet onderzoek naar het tropisch 

plantengenus Phyllanthus welke wereldwijd voorkomt, 

behalve in Europa. In het onderzoek is aandacht voor de 

fylogenie van de groep waarbij DNA wordt geëxtraheerd 

uit de bladeren. Hiervan worden de stambomen van de 

groepen gereconstrueerd. Dit is een bijzonder lastig 

omdat de groep zo groot is (meer dan 800 soorten).  

Het DNA-onderzoek wordt vervolgens vergeleken met de 

classificatie van de subgroepen die al bestaat op basis van 

morfologie. 

Deze stamboom wordt vervolgens in een tweede deel 

van het onderzoek als uitgangspunt genomen voor de 

verspreiding van de groep; voor het achterhalen van de 

historische biogeografie. Uit voorgaand onderzoek is 

gebleken dat de groep is ontstaan in Afrika of Azië,  

maar tegenwoordig komt deze Phyllanthus ook voor in 

Zuid-Amerika en Australië. Door het dateren van de 

stamboom kunnen wellicht bepaalde belangrijke 

verspreidingsmomenten geïdentificeerd worden. 

In een derde face van het onderzoek wordt gekeken naar 

‘bioactivity screening’. Dit houdt in dat gezocht wordt 

naar stoffen in de planten die mogelijk gebruikt kunnen 

worden in medicijnen. De uitkomst hiervan is nog 

bijzonder onzeker vanwege het prille stadium van het 

onderzoek, maar om te beginnen worden de soorten 

onderzocht die nu al worden gebruikt in de traditionele 

geneeskunde. 

Slakken in de tropische kassen
Op 9 december 2015 verdedigden de twee Italiaanse 

studenten Mattia Trivellato en Luca Da Sois hun bachelor 

thesis met als onderwerp ‘Slakken in de tropische kassen 

van de Hortus botanicus Leiden’ aan de universiteit van 

Padua. Botanische tuinen spelen een belangrijke rol in  

de introductie van exotische slakken vanwege planten-

uitwisseling tussen instituten. Planten die verzameld 

worden tijdens onderzoekexpedities kunnen ook dragers 

zijn van slakken of hun eitjes en zelfs water uit aquaria of 

aarde uit potgrond kunnen een oorzaak zijn van het 

binnendringen van ongewenste soorten. Slakken kunnen 

gevaarlijk zijn aangezien ze schade toe kunnen brengen 

aan planten door middel van vraat daarnaast kunnen ze 

ziektes overbrengen. 

De studenten hebben onderzoek gedaan naar het 

voor komen van slakken in de tropische kassen door 

slakken te verzamelen en deze te identificeren. In een 

periode van drie maanden hebben ze duizenden 

individuen verzameld die tot tweeënvijftig soorten 

behoren. Zevenentwintig soorten bleken inheems en 

maar liefst vijftien soorten waren uitheemse soorten.  

In een vergelijking met andere collecties vonden ze zeven 

overeenkomstige soorten. Dit geeft aan dat deze soorten 

een hoger risico vormen om zich makkelijk te verspreiden. 

Echter, de jonge onderzoekers vonden in de literatuur  

en de Naturaliscollectie nóg zeven soorten die aan de 

risicogroep toegevoegd konden worden. Dit onderzoek 

toont aan dat kassen in ons gematigd klimaat een rijke 

slakkenfauna kunnen herbergen.  

Waar ze in de verschillende compartimenten voorkomen 

ligt waarschijnlijk aan het verschil van grondsoorten,  

van klimaat en welke planten er gekweekt worden.
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Fylogenetisch onderzoek naar orchideeën 
(Coelogyninae) uit Indonesië
Sinds 2015 loopt er in de Hortus botanicus een PhD-

onderzoek naar orchideeën uit Indonesie. Richa Kusuma 

Wati streeft er naar om de nog onopgeloste evolutionaire 

biologie omtrent de orchideeëngroep Coelogyninae aan 

het licht te brengen. De orchideeën vormen een van de 

grootste bloemdragende plantenfamilies bekend 

vanwege haar decoratieve waarde. De meeste soorten 

zijn van oudsher onderzocht vanwege hun mooie 

bloemen, maar naar de medische waarde is nog helemaal 

niet gekeken. 

Het doel van dit onderzoek, gefinancierd door de LPDP 

(Indonesia Endowment Fund for Education), is om het 

genus Glomera en zijn verwanten te onderzoeken. Dit is 

het minst bekende geslacht binnen de Coelogyninae. 

Kusuma Wati zal de orchideeënsoorten in kaart brengen 

waarbij ze kijkt naar de evolutionaire verwantschap 

tussen de soorten. Hiervoor worden technieken als 

DNA-barcoding en moleculaire fylogeniereconstructie 

gebruikt. Afsluitend wordt gekeken naar de biochemie 

om de soorten in kaart te brengen die bruikbaar kunnen 

zijn voor de geneeskunde in Indonesië. 

Orchideeën en feromonen
Adam Karremans rondde in 2015 zijn PhD-onderzoek  

af in de Hortus naar de orchideeëngeslacht Specklinia.  

Het onderzoek ging voornamelijk over de taxonomie,  

de fylogenie en de mechanismen van bestuiving. In de 

Hortus kon hij verschillende tests doen met betrekking 

tot de bestuiving van de exemplaren uit Costa Rica en de 

exemplaren uit Leiden. Een van de vele tests ging om de 

vraag of vliegen uit de Leidse Hortus aangetrokken 

werden door de Specklinia’s uit Costa Rica. Dit bleek niet 

zo te zijn, en dat betekent dat de planten dus selectief 

zijn in welke vliegen zij aantrekken. 

Ook is er in kaart gebracht hoe de bloemen bevrucht 

werden. De orchideeën produceren aggregatiefero-

monen. Dit zijn de feromonen waarmee insecten elkaar 

roepen wanneer er bijvoorbeeld voedsel is gevonden.  

De Drosophila-fruitvliegen doen hetzelfde. Ze vinden de 

nectar en scheiden de feromonen uit waardoor er andere 

vliegen op af komen. Ze lopen over de blaadjes, totdat 

een vlieg op een specifieke plek van de orchidee terecht 

komt en het pollen op zijn achterlichaam geplakt wordt.  

De vlieg bezorgt het pollen netjes bij de volgende bloem 

die hij bezoekt en zo worden de planten bestoven.
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APRIL
•  Zondagwandeling ‘Historische Hortusbollen’  

door Kees Langeveld

•  Kruiwagenexpositie ‘Van Clusius tot zwarte tulp’  

van start

•  Fotoworkshop ‘Voorjaarskleuren’ door Hans Clauzing

•  In het weekend van 18-19 april doet de Hortus Leiden 

mee aan het Museumweekend, bezoekers kunnen  

voor 5 1,- de Hortus bezoeken

•  Harm Beukers geeft een college in de  

reeks HOVO in de Hortus: ‘Verzamelingen van 

nieuwsgierige reizigers’

•  Tweedaags Engelstalig symposium ‘Botanic gardens  

in a changing world’ 

•  Singelloop 

•  Lezing over ‘Kunst en verfplanten’ door  

Karla Roseboom

•  Vierde Clusiusblog door Ingeborg van Vugt

MEI
•  Hortus Plantenmarkt

•  Zondagwandeling Verfplanten door  

Karla Roseboom en Fabiën Bruine de Bruin

•  Hortus ontvangt 5 3000,- van de Leidse Singelloop

•  De openluchttentoonstelling Beelden in Leiden van 

start met als thema ‘Botanica’. 

•  Vanwege het Textielfestival is er een tiental 

textielkunstwerken in de Hortus te zien

•  Start fietstocht in het kader van de ‘Polderdag’

•  Twee rondleidingen over verfplanten van  

Tonny Timbergen en Cisca van der Zwan

•  Fotoworkshop ‘Planten van dichtbij’  

door Hans Clauzing

•  Bezoek van Jane Goodall in het kader van  

het vernoemen van een nieuwe orchidee:  

Dendrobium goodallianum

•  Fête de la Nature: speurtocht en tekendag  

voor kinderen van 8-12 jaar

•  Leidse Hofjesconcerten

•  Engelstalig symposium ‘Other Ways of Gardening’ 

georganiseerd door de Clusius Stichting

•  Leidse Museumnacht met het thema ‘Sensatie’

•  Decaan Geert de Snoo opent de tentoonstelling 

‘Beschermde planten’ in het kader van het ‘ 

Planten voor de toekomst’ project van de NVBT

•  Vijfde Clusiusblog door Esther van Gelder

JUNI
•  Vier lessen evolutie aan de hand van de Hortuscollectie 

door Arend Wakker

•  Honingslingeren met de Hortusimker

•  In de Leidse Universiteitsbibliotheek was vanaf  

12 juni tot 20 september de tentoonstelling ‘De groene 

schatkamer, 425 jaar Hortus botanicus Leiden’ te zien

•  Rondleidingen: De Victoria amazonica en andere 

waterplanten tijdens de Nationale Tuinweek 2015

•  Lezing ‘Aquaponics’ over het duurzame systeem  

van planten en vissen

•  Zondagwandeling ‘Kunst in de Hortus’

•  Midzomernachtfeest in de Hortus

•  Zesde Clusiusblog door Esther van Gelder 
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Geteld

•  16,1 FTE medewerkers

•  11.441 studenten Universiteit Leiden

•  583 scholieren deden mee met ‘BeMused door Geuren’

•  2.154 kinderen met 626 begeleiders deden mee aan het programma  

‘Wereldreis naar plantenland’ via de Cultuur Educatiegroep 

•  73 deelnemers aan de HOVO-cursussen

•  121 vrijwilligers

•  2.511 bezoekers tijdens de Museumnacht Leiden 

•  398 geboekte rondleidingen 

•  2.000 leden van de vriendenvereniging 

•  5.844 volgers op Twitter

•  4.321 likes op Facebook 

•  147.979 bezoekers!

•  272 bordjes gegraveerd

•  160 meter labels geprint

•  698 nieuwe accessies
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Chinese kruidentuin

Sinds de jaren 1930 lag er in de Hortus een kruidentuin 

aan de Singel. Deze tuin, met een behoorlijk hoogte-

verschil en bakstenen keermuurtjes, was dringend aan 

een opknapbeurt toe. In 2015 werd besloten een nieuwe 

Chinese kruidentuin aan te leggen, met een op Oost-

Aziatische tuinen gebaseerde inrichting, en met planten 

uit China. 

Dit brengt voor- en nadelen met zich mee. Veel paden  

in Oost-Aziatische tuinen bestaan uit vastgelegde 

kiezelstenen, wat ze goed toegankelijk maakt voor 

rolstoelen en kinderwagens. Ook worden de planten 

vaak in aparte bedden gekweekt, wat het vertellen van 

één verhaal bij één bed gemakkelijker maakt. China is 

echter zo groot, en kent zoveel klimaatzones dat er 

keuzes moesten worden gemaakt. Lang niet alle planten 

zijn winterhard en deze zouden het niet overleven in de 

Hortus.  

In eerste instantie viel de keuze op de veelgebruikte 

platen in de Chinese traditionele geneeskunde. Echter, uit 

China komen niet alleen geneeskrachtige planten, ook 

veel tuinplanten zijn uit dit land afkomstig. Soms werden 

deze al duizenden jaren in Chinese tuinen gekweekt, 

zoals chrysanten, rozen, bamboe, orchideeën en allerlei 

mooi bloeiende fruitbomen zoals Prunus. Andere 

tuinplanten zijn in de loop van de negentiende en de 

twintigste eeuw tijdens verzamelexpedities door 

zogenaamde ’plant hunters’ naar Europa of Amerika 

gebracht. Veel van deze soorten zijn nog niet zo bekend 

bij een breed publiek, maar veel Nederlandse kwekerijen 

hebben deze planten inmiddels in het sortiment.

De Hortus streeft ernaar om in de bedden voornamelijk 

medicinale planten te laten zien, en aan de randen 

rondom tuinplanten, zoals winterharde palmen, 

boompioenen, Epimedium, en Liriope. Zoals bij iedere 

nieuwe tuin is het een kwestie van kijken wat het hier 

goed doet, en voor welke soorten de tuin minder geschikt 

is. Het bijeenbrengen van zo’n collectie is een kwestie  

van lange adem: een tuin moet groeien!  
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JULI
•  Zomeravond met vissenfotografe en onderzoekster  

Aaf Verkade 

•  Lezing over kuipplanten door Art Vogel

•  Lezingen en excursies ‘De Ontdekking van de Planten’ 

door Arend Wakker

•  Inlooprondleidingen Nederlands en Engels over  

de geschiedenis van de Hortus en de levende 

kroonjuwelen

•  Cursusdagen wetenschappelijk tekenen in de Hortus

•  Hortus Festival Nachtlied. Van 22 juli tot en met  

30 augustus kan men op de woensdagen in de Hortus 

terecht voor klassieke muziek

•  De Japanse walnoot werd zwaar getroffen door een 

storm

•  Zevende Clusiusblog door Gerda van Uffelen  

AUGUSTUS
•  Cursusdag wetenschappelijk tekenen door Esmée 

Winkel

•  De Hortus wordt gerepresenteerd op Bloemenfestival 

Noordwijk, in het kader van het thema Flower History

•  Lezing Citrusvruchten door Citrus-specialist  

Ben Buijnsters

•  Zondagwandeling ‘Kuipplanten en andere 

Bijzonderheden’ door Art Vogel en Carla Teune

•  Zomeravonden ‘De Ontdekking van de Planten’  

door Arend Wakker

•  Achtste Clusiusblog door Ingeborg van Vugt

SEPTEMBER 
•  AquaHortus

•  Tekenworkshop botanisch tekenen Waterplanten 

schetsen door Esmée Winkel

•  Open Monumentendagen met het thema  

‘Kunst en Ambacht’

•  Zondagwandeling ‘Japan in de Hortus’  

door Titia van der Eb

•  Nacht van Kunst en Kennis

•  Lezing ‘Wat is er aan een vis te zien?’ door biologe 

Rinny Kooi

•  Negende Clusiusblog door Florike Egmond
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Vrijwilligers in de Hortus

In de Hortus botanicus werkten in 2015 meer dan  

120 vrijwilligers. Hier zijn we als organisatie bijzonder 

trots op. De Hortus acht het belangrijk om een 

verbindende factor te zijn in de stad, niet alleen binnen 

de universiteit en tussen studenten, medewerkers en de 

bewoners van Leiden, maar ook tussen mensen in het 

algemeen.

De teams van vrijwilligers werken niet alleen maar in  

de tuinen en in de kassen, maar ook voor de vrienden-

vereniging, collectiebeheer, webredactie, achter de kassa 

of als gastvrouw of -heer bij speciale ontvangsten. Deze 

groep is onontbeerlijk voor de Hortus. Zonder deze 

mensen was het onmogelijk geweest om het jubileumjaar 

zo goed te laten slagen. Niet alleen de letterlijke inzet, de 

mankracht of het doen van klussen waar de medewerkers 

vaak geen tijd voor hebben, maar ook het meedenken,  

de enorme positieve mindset en betrouwbaarheid zorgen 

ervoor dat de Hortus heeft kunnen uitgroeien tot de 

botanische tuin zoals deze is anno 2015. 
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Fondsen en sponsoren 

Een belangrijke bezoekersgroep voor de Hortus zijn de 

ouderen. Met name de kwieke senioren komen graag  

en vaak naar onze tuin. In 2015 heeft de Hortus onder 

andere aan de opbouw van een duurzaam netwerk met 

diverse zorginstellingen voor de wat meer kwetsbare 

ouderen gewerkt. Met een aantal van deze zorg-

instellingen is een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan voor het aanbieden en organiseren van een 

ZintuigenWorkshop en ZintuigenWandeling voor 

bewoners en mantelzorgers/vrijwilligers. Het project 

vormt de eerste stap van de Hortus in het aanbieden  

van meer mogelijkheden aan kwetsbare ouderen. 

Mogelijkheden in de zin van programmering, voor-

zieningen & faciliteiten die zijn afgestemd op de wensen 

van deze bezoekersgroep. 

Fonds 1818 (Herfstpremie), Ars Donandi en Fonds 

Sluyterman van Loo hebben het initiatief omarmd  

en ons financieel ondersteund. 

AQUAHORTUS 
Sinds 1933 organiseert de Hortus samen met de Leidse 

Aquarium en Terrarium Vereniging ‘De Natuurvriend’ om 

de tien jaar de tentoonstelling AquaHortus. Afgelopen 

september heeft de vijftiende editie plaatsgevonden.  

De bezoekers hebben in de Hortus zeldzame tropische 

(zee)vissen, dieren en (water)planten van heel ver weg 

gezien, maar ook het leven dichtbij huis in de Leidse 

sloten en grachten. Een belangrijke doelgroep voor de 

tentoonstelling waren de (groot)ouders met hun (klein)

kinderen. Om deze leerzame en boeiende liefhebberij 

niet uit te laten sterven, is het belangrijk om kinderen 

kennis te laten maken met planten en dieren in aquaria 

en terraria. Het enthousiasme voor deze bijzondere 

samenwerking is door een groot aantal fondsen gedeeld. 

Stichting Zabawas, de Janivo Stichting, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Fonds Duurzaam Leiden en de Singelloop 

Leiden hebben stuk voor stuk een bijdrage geleverd  

aan het realiseren van dit bijzondere project. 

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
De Stichting Vrienden is een groep die onontbeerlijk is 

voor de Hortus. Ieder jaar ontvangt de Hortus steun van 

deze ‘vrienden’ voor het mogelijk maken van verschillende 

exceptionele activiteiten, projecten, of juist jaarlijks 

terugkerende klussen, onderhoudswerkzaamheden  

of lange termijnontwikkeling. 

De stichting Vrienden van de Leidse Hortus droeg  

in 2015 bij aan de volgende projecten: 

•  kwetsbare ouderen project 

•  een grote bijdrage aan de drukkosten van  

onze jubileumgids 

•  het jaarlijkse onderhoud aan onze eeuwen  

oude bomen

•  het tv-scherm voor de Hortusfilm

•  ontwikkeling van het strategieplan 2016-2020.

In natura
In natura zijn er duizenden bloembollen gedoneerd. 

Verder is het bijzondere boek Highgrove Florilegium  

voor langdurige bruikleen aan de Hortus gegeven. Er zijn 

diverse planten uitgewisseld met Praag, Bonn en Kew.
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OKTOBER
•  Officiële opening van de Chinese Kruidentuin  

door mevrouw Li Wenci, mevrouw Mei Wang en rector 

Carel Stolker

•  Ikebana tentoonstelling in het kader van het 55-jarig 

bestaan van de Nederlandse Ikebana vereniging

•  Lezing ‘Hyacint en Glas’ door Kees Langeveld

•  ‘Zoek het Gouden Zaad’ door de Nederlandse 

Vereniging van Botanische Tuinen

•  Extra openstelling van bezoekerscentrum Sterrewacht

•  Een nieuwe reeks van HOVO van start

•  Fotoworkshop ‘Blad, Boom en Vrucht voor de Lens’ 

door Hans Clauzing

•  Paul Keßler ontvangt de bekroning 2015 World Tulip 

Award: Tulip Garden of the Year tijdens de World Tulip 

Summit awards in Suncheon City, Zuid-Korea. Paul 

Keßler mocht toetreden tot de World Order of the Tulip

•  2000ste vriend van de Hortus!

•  Tiende Clusiusblog door Esther van Gelder

NOVEMBER
•  Engelstalig wandelboekje over Japan verkrijgbaar

•  Zondagwandeling ‘Wintersmaken’  

door Femke Frietema en Fred Weber

•  Wintercollege ‘Zaden Verzamelen’  

door Hanneke Schreiber

•  De Carla Teune-tulpen zijn weer in de Hortuswinkel 

verkrijgbaar

•  De Hortus krijgt ruim drie kuub goede bollengrond  

als jubileumcadeau van de Koninklijke Algemeene 

Vereeniging voor Bloembollencultuur

•  De Amaryllis is weer te koop in de Hortuswinkel

•  Wintercollege ‘Prehistorische Zaden’  

door Corrie Bakels

•  Elfde Clusiusblog door Sylvia van Zanen 

DECEMBER
•  Zondagwandeling ‘Wetenschap in de Kassen’ door  

Paul Keßler en Rogier van Vugt

•  De Hortus ontvangt een bruikleencollectie van  

350 unieke monografieën en 16 tijdschriften van de 

Nederlandse Orchideeën Vereniging

•  Op 9 december verdedigen de twee studenten  

Mattia Trivellato en Luca Da Sois hun bachelor thesis 

met als onderwerp ‘Slakken in de tropische kassen  

van de Hortus botanicus Leiden’ aan de universiteit  

van Padua waar de twee begeleiders  

Menno Schilthuizen en Paul Keßler als leden van de 

examencommissie aanwezig waren

•  Twaalfde en laatste Clusiusblog door Esther van Gelder 
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Hortusteam 2015 

Directie
Erik Smets - wetenschappelijk directeur

Paul Keßler - prefect

Collectie
Gerda van Uffelen - hoofd collectiebeheer

Tuin
Theo Houthoff - tuinchef

Wouter Koopman (vanaf 1 juli 2015)

Joop van Noort (tot 30 juni 2015)

Richard Schoenmaker

Mert Venselaar (vanaf 1 juli 2015)

Fred Wallaart

Kas
Rogier van Vugt - kaschef

Shirley Duivenvoorde

Jaco Kruizinga

Theo Teske

Educatie
Hanneke Jelles - hoofd educatie

PR/Communicatie
Saskia Jacobs-Beukers

Publiek
Patricia Vandecasteele - hoofd publiekszaken

Marjolein Hoogeveen

Hanneke Jellema

Gwendolyn Pronk

Anitta Silvennoinen

Vrijwilligers
Er waren in 2015 zo’n 120 vrijwilligers actief  

voor de Hortus.

MBO
Hilde Sijens, MBO Niveau 3 Natuur en leefomgeving - 

Groenhorst college Almere (tot 31.1.2015), onder 

begeleiding van Theo Houthoff, Rogier van Vugt en 

Hanneke Jelles.

Mert Venselaar, MBO Niveau 4 opleiding tot hovenier: 

BBL, Wellant College Rijnsburg (vanaf 1 juli 2015)

HBO
Irena Okoelskaja en Sarah Houterman. Tweedejaars 

studenten Reinwardt Academie, onder begeleiding van 

Hanneke Jelles en Saskia Jacobs

Anthony Pissard-Gibollet en Anatole Lasseur, L’école 

National Supérieure de la Nature et du Paysage, Blois en 

Angers, Frankrijk onder begeleiding van Theo Houthoff.

Nadine van Walsum en Hannah Stewart, Schroevers 

Hogeschool, Office management onder begeleiding  

van Gwendolyn Pronk en Patricia Vandecasteele.

Universitair
Luca da Sois en Mattia Trivellato, bachelor studenten 

biologie aan de Universiteit van Padua, deden onderzoek 

aan slakken in de tropische kassen onder begeleiding  

van Menno Schilthuizen (Naturalis) en Paul Keßler.

Tom Vorstenbosch, bachelor student biologie aan  

de Universiteit Leiden, deed onderzoek aan  

‘Gender identification and botanical garden collection 

information assessment of the genus Nepenthes’  

onder begeleiding van Barbara Gravendeel (Naturalis)  

en Paul Keßler.

Alice Bertin, Master student Universiteit Leiden, 

verbreden van  plantenkennis door inventarisatie  

van de Clusiustuin en de invasieve kasplanten onder 

begeleiding van Gerda van Uffelen.

Cursus tropische plantenfamilies en 

eerstejaarsonderzoekjes onder begeleiding van  

Gerda van Uffelen, Rogier van Vugt en Paul Keßler.
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Balans (x 1000 euro) 

Activa Ultimo 2014 Ultimo 2015 Passiva Ultimo 2014 Ultimo 2015

Vaste activa 50 51 Eigen vermogen 76 108

Voorraden 16 23 Crediteuren 54 44

Debiteuren 58 46 Waarde vakantiedagen 12 23

Kosten lopende projecten 145 134 Vooruitontvangen lopende projecten 213 136

Kas 1 1 Vooruitontvangen overig 36 36

Rekening courant universiteit 159 95 Nog te betalen 38 3

Totaal activa 429 350 Totaal passiva 429 350

Toelichting activa Toelichting passiva

Vaste activa

Investeringen boven de 5 2.500 worden geactiveerd en opgenomen met de 

boekwaarde. Inventaris en (wetenschappelijke) apparatuur wordt afgeschreven  

in 10 jaar, ICT apparatuur in 4 jaar. Ultimo 2015 bedroeg de aanschafwaarde k5 260  

en de afschrijvingen k5 209.

Voorraden

De winkelvoorraad wordt gewaardeerd op 40 % van de verkoopwaarde.

Debiteuren

Indien noodzakelijk wordt een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.

Per ultimo 2015 zijn er geen vorderingen ouder dan 3 maanden.

Kosten lopende projecten

De kosten van de (onderzoeks)projecten worden geactiveerd op basis van werkelijke 

kosten.

Eigen vermogen

De universitaire regels schrijven een weerstandsreserve van 5% voor.  

Bij een omzet in 2015 van M5 1,4 is dit k5 70. Het jaarlijkse exploitatieresultaat  

wordt hier mee verrekend. In 2015 betrof dat een winst van k5 32.

Vooruitontvangen lopende projecten

De te ontvangen bijdragen van de (onderzoeks)projecten worden  

zo spoedig mogelijk gefactureerd en hier verantwoord.
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Exploitatierekening (x 1000 euro) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Baten Realisatie Realisatie Begroot Lasten Realisatie  Realisatie Begroot

Universitaire/facultaire bijdrage 497 576 570 Personeel in loondienst 666 768 855

Entrée 358 608 450 Inhuur personeel 184 105 100

Verhuur/horeca 116 150 110 Overige personele lasten 13 20 31

Sponsering en bijdragen 59 113 75 Afschrijvingen 14 14 30

Winkelverkoop 143 150 Winkelinkoop 92 81 75

(Onderzoeks)projecten 139 72 Materiele lasten 284 434 204

Overige 24 Huisvestingslasten 72 65 60

Totale Baten 1.336 1.519 1.355 Totale lasten 1.325 1.487 1.355

Exploitatiesaldo 11 32 0

Toelichting exploitatie baten Toelichting exploitatie lasten

Universitaire/facultaire bijdrage

Wordt ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van de wetenschappelijke taken 

inclusief een facultaire bijdrage vanaf 2016 voor een promovendus.

Entrée 

De tarieven voor de entrée worden jaarlijks vastgesteld op basis van een vergelijkend 

onderzoek bij collega-vestigingen en lokale musea.

Verhuur/horeca

De tarieven voor verhuur worden jaarlijks vastgesteld op basis van ervaringscijfers  

en marktonderzoek bij commerciele partijen. De catering is uitbesteed aan een 

professionele organisatie. De opbrengsten (fee) van deze uitbesteding worden  

hier verantwoord.

Sponsoring en bijdragen

Betreft vooral bijdragen van de Stichting ‘Vrienden van de Hortus’.

Winkelverkoop

Het prijsbeleid is gericht op een maximale verkoopprijs op basis van ervaringscijfers.  

De inkoopprijs wordt minimaal verdubbeld tot de verkoopprijs.

Personeel in loondienst

Dit betreft alleen de lasten van personeel dat is aangesteld bij de Hortus. Universitair  

en facultair worden geen personeelslasten of opslagen doorberekend aan de Hortus.

Afschrijvingen

Dit betreft alleen de afschrijvingslasten van apparatuur die direct gebruikt worden  

voor de bedrijfsvoering. Afschrijvingen op onroerende goederen worden op  

universitair niveau verantwoord.

Huisvestingslasten

Dit betreft alleen de kosten van het ‘huurders’ onderhoud. Er wordt geen huur 

doorberekend aan de Hortus en regulier en groot onderhoud, verzekeringen, 

gemeentelijke- en energielasten worden op universitair niveau verantwoord.
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