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Welkom in de 
Hortus!

De Hortus botanicus Leiden is gesticht in 1590 en daarmee 
de oudste botanische tuin in West-Europa.

In 1594 aangelegd achter het Academiegebouw, in de eeuwen 
erna uitgebreid tot het huidige oppervlak van 3 ha. Al vanaf 
het begin was de Hortus er niet alleen voor studenten en 
wetenschappers, ook bezoekers waren welkom. De Hortus 
botanicus Leiden is altijd een museum geweest met een 
levende collectie. 

Elke eeuw heeft hier zijn eigen hoofdstuk, met informatie 
over de wetenschap, de tuin, de mensen en de planten.  
We kunnen hier lang niet alles vertellen, dit gidsje vertelt  
niet het complete verhaal. In elke eeuw worden steeds  
een paar plekken, mensen en planten uitgelicht.

We nodigen u uit voor een ontdekkingstocht door de tuin  
en de kassen, met behulp van de plattegrond achterin  
dit boekje.

Welkom in de Hortus! 5



20e eeuw
Reuzenaronskelk



16e eeuw

Verwondering – 
het begin van  
de botanie

Tulipa

716e eeuw



Keizerskroon
Libri Picturati A21.075, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
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Al in de 16e eeuw werd er veel per schip gereisd, naar Amerika, 
Zuid-Afrika en de Oost. Binnen Europa werden vaak grote 
afstanden te paard overbrugd. Het is verbazingwekkend hoe 
veel iemand als de eerste Hortusprefect Carolus Clusius 
(1526-1609) van Europa heeft gezien, en hoe groot zijn 
netwerk van correspondenten was. Politiek gezien was 
het geen rustige eeuw: in De Nederlanden en in de rest 
van Europa waren de gevolgen van de reformatie en van 
de 80-jarige oorlog (1568-1648) overal merkbaar. 

De uitvinding van de boekdrukkunst maakte een bredere 
verspreiding van informatie mogelijk. De eerste boeken over 
planten waren kruidboeken, geïllustreerd met houtsneden. 
Aan elke plant werd een werking toegeschreven, met het idee 
dat alles wat geschapen was ook nut had. Veel van deze 
informatie werd overgenomen uit overgeleverde vertalingen 
van De Materia Medica, in de eerste eeuw geschreven door 
de Griekse arts Dioscorides.

Plantenliefhebbers en wetenschappers

Plantenkenners, vaak artsen, gingen steeds beter naar planten 
kijken en ontdekten in hun tuinen maar ook daarbuiten dat 
hier vaak andere soorten groeiden dan in het Middellandse 
Zeegebied. Er werd naar de hele plant gekeken, niet alleen 
naar de bloemen, maar ook naar vruchten en wortels.

Voor het bestuderen van planten werden de eerste botanische 
tuinen gesticht, zoals in Pisa (1544) en Padua (1545). Uit deze 
eeuw zijn ook de eerste herbaria, verzamelingen van gedroog-
de planten, bewaard gebleven, bijvoorbeeld die van Leonhart 
Rauwolff (1560-62) en van Petrus Cadé (1566).

916e eeuw



Drakenbloedboom 
Libri Picturati A23.028,  
Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Drakenbloedboom
houtsnede, Clusius’ Rariorum Plantarum Historia, 
Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties

Dagboek van Jan van Hout
Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties
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Er kwamen steeds meer rijke plantenliefhebbers, die  
zoveel mogelijk planten en andere naturalia verzamelden.  
De aquarellen die op basis van de collectie van Karel van  
St. Omaars in Vlaanderen zijn gemaakt, waren bedoeld als 
voorbeeld voor houtsneden: enkele platen zijn inderdaad 
voor dat doel gebruikt. Men begon planten te bestuderen  
uit verwondering over wat er in de natuur te vinden was –  
en niet alleen vanwege hun nut.

Geen kruidentuin, maar een Hortus botanicus

De Universiteit Leiden werd gesticht op 8 februari 1575, en 
omvatte toen vier faculteiten: Theologie, Rechtsgeleerdheid, 
Geneeskunde en Vrije Kunsten.

Al in 1587 verzocht de universiteit aan de gemeente Leiden 
om ‘de ledige plaetse’ achter de universiteit ter beschikking  
te stellen voor de aanleg van een ‘hoff’. Omdat veel medicijnen 
in die tijd uit planten werden gemaakt, was het van belang 
dat studenten in de geneeskunde dergelijke planten goed 
leerden kennen. Pas op 9 februari 1590 is het principebesluit 
genomen. Toen werd het stuk grond achter het gebouw van 
het Witte Nonnenklooster, nu het Academiegebouw aan het 
Rapenburg, eigendom van de universiteit. Het terrein mat 
ongeveer 35 bij 40 meter, en moest helemaal op de schop.

De eerste zorg was om iemand te vinden die veel van planten 
wist, en ook een plantenverzameling kon inbrengen. Tot de 
Hortus klaar was, werden de privétuinen van professoren  
als Justus Lipsius en Pieter Pauw voor onderwijs gebruikt. 
Toen in 1594 Clusius en Cluyt aan de slag gingen, werd in  
één seizoen de complete tuin aangelegd en beplant.

1116e eeuw



De Clusiustuin in de Voortuin
foto Hortus botanicus Leiden





De eerste Hortusplattegrond
Index Stirpium, Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties
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De eerste aanleg van de Hortus

De tuin was, als een echte renaissancetuin, in vier kwadranten 
(‘quadrae’) verdeeld; elk kwadrant weer in een aantal lange 
smalle bedden (‘areae’), met in elk bed genummerde vakjes 
(‘areolae’). In de eerste aanleg waren ruim 1500 van deze 
vakjes beplant, maar de tuin was nog lang niet vol.

In de Leidse universiteitsbiliotheek is de eerste getekende 
plattegrond bewaard gebleven, met de lijst van de planten  
die in elk van de genummerde vakjes stonden. Uit deze lijst 
kunnen we opmaken dat er niet alleen geneeskrachtige 
planten waren geplant, maar alles wat Clusius en Cluyt te 
pakken konden krijgen: strikt gezien geen Hortus medicus, 
maar een echte Hortus botanicus. Daar komt nog bij dat de 
gemeente Leiden bij de overdracht van de grond had bepaald 
dat de tuin ook toegankelijk moest zijn voor bezoekers van 
buiten de Universiteit. Net als nu werd ook toen de tuin  
al gebruikt voor onderwijs en onderzoek, én was hij toe-
gankelijk voor publiek. 

Charles de l’Écluse (Carolus Clusius) 
Clusius werd in 1526 in Arras (Atrecht) geboren. Hij studeerde 
eerst rechten en daarna medicijnen. Zo kon hij zich bezig-
houden met zijn echte passie: de plantkunde. Hij reisde  
door heel Europa, en woonde en werkte op veel verschillende 
plaatsen. Hij schreef de eerste flora’s, zoals die van Spanje  
en Portugal, vertaalde vele boeken, en woonde van 1573  
tot 1588 in Wenen, waar hij een tuin aanlegde voor keizer 
Maximiliaan II. Hij bouwde een enorm netwerk op waarin 
niet alleen kennis en nieuwtjes, maar ook materiaal van  
allerlei planten werden uitgewisseld. 

1516e eeuw



Carolus Clusius
archief Hortus botanicus Leiden
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In 1593 verhuisde Clusius naar Leiden, waar hij prefect 
(directeur) werd van de nieuwe Hortus. In 1592 stuurde hij 
al zaden, bollen en knollen van 268 planten vooruit. Hij was 
nauw betrokken bij de aanleg van de Hortus, maar zijn 
rechterhand, Dirck Cluyt, deed het werk en hield de inventaris 
bij. Na diens dood in 1598 trok Clusius zich steeds meer uit 
de Hortus terug en wijdde zich aan het schrijven van zijn 
verzamelde werk: Plantarum Rariorum Historia (1601)  
en Exoticorum Libri Decem (1605). Hij overleed in Leiden  
in 1609, op 83-jarige leeftijd.

Dirck Outgaertsz. Cluyt (Theodorus Clutius)

Van deze apotheker is minder bekend. Hij werd in 1546  
geboren, en had een grote tuin en een apotheek in Delft,  
In de Granaetappel. Toen de aanleg van de nieuwe Hortus  
na de komst van Clusius niet erg opschoot, werd hij op 8 mei 
1594 aangesteld, op voorwaarde dat hij zijn plantenverzame-
ling zou meenemen. Als plantenliefhebbers hadden Cluyt en 
Clusius al met elkaar gecorrespondeerd. Hun goede samen-
werking is te zien in het werk dat Cluyt in 1597 publiceerde: 
Van de Bijen, het eerste Nederlandstalige boek over de 
imkerij, opgezet als dialoog tussen de heren Cluyt en Clusius. 

Al in het najaar van 1594 was de tuin klaar. Die winter maakte 
Cluyt een plattegrond met plantlijsten, de Index Stirpium, 
die hij op 8 februari 1595 aanbood aan de curatoren van de 
Universiteit. Gelukkig gebruikte hij voor het schrijven in het 
Latijn een goed leesbaar blokschrift. Aan het vertalen van 
deze oude namen naar de nu gebruikte wetenschappelijke 
namen wordt nog steeds gewerkt.

1716e eeuw



Tulpen
Libri Picturati A30.056, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
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Van tulpen, aardappelen en tomaten

De eerste collectie was een ratjetoe. Clusius stuurde in 1592 
al 268 soorten naar Leiden, en bracht in 1594 zelf ook nog 
veel mee. Ook leverde Cluyt de nodige planten uit zijn eigen 
tuin. Clusius bracht meest knollen, bollen en zaden in, want 
die waren makkelijk over lange afstanden te vervoeren. 
Onder de 1585 namen op de lijst van 1594 stonden genees-
kruiden als vingerhoedskruid en alruin, maar geen slaapbol. 
Verder veel tuinplanten als anjers en sleutelbloemen, en 
keukenkruiden als rozemarijn en tijm. Ook een uitgebreide 
collectie bol- en knolgewassen zoals tulpen, narcissen en 
hyacinten. Exotische planten waren er ook: gember  
en suikerriet, en uit Amerika tomaat, tabak en klimkers.  
Er stonden bijna 60 soorten in potten, waaronder de vijg-
cactus uit Mexico. 

Wist u dat de aardappel in 1594 niet in de Hortus groeide?
Clusius kende deze plant wel, hij ontving er in 1588 al een 
afbeelding van. De aardappel stond als Papas americanorum  
op de lijst van planten die nog aan de collectie ontbraken.

Van de tulp (Tulipa) wordt gezegd dat Clusius deze plant naar 
Nederland bracht. Hij bracht in elk geval een hele verzameling 
mee toen hij in 1593 vanuit Frankfurt naar Nederland kwam, 
maar de tulp was toen hier ook al in een paar particuliere 
tuinen te vinden. Clusius had door zijn werk in Wenen een 
grote collectie opgebouwd: hij had goede contacten met 
Turkije, waar de tulp al eeuwenlang een geliefde tuinplant 
was. In de Hortus waren twee bedden helemaal aan de tulp 
gewijd, maar er stonden ook nog rijtjes in andere bedden.  
Op een gravure uit 1610 is een groot hek afgebeeld, om de 
kostbare tulpen tegen diefstal te beschermen.

1916e eeuw



Tomaten
Libri Picturati A28.080v, Biblioteka Jagiellońska, Kraków

20



De tomaat is oorspronkelijk afkomstig uit de Andes en was  
al in 1544 in Europa bekend. Veel planten uit Amerika 
kwamen in de loop van de 16e eeuw via Spanje naar Europa. 
Eerst wist men niet precies wat de mogelijkheden van al die 
nieuwe gewassen waren, en de eerste tomaten werden alleen 
gekookt gegeten. De naam Pomum Amoris betekent liefdes-
appel, en in de Hortus groeiden twee kleuren, gele en rode: 
fructu luteo en fructu phoeniceo.

Aardappel
houtsnede, Clusius’ Rariorum Plantarum Historia, Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties

2116e eeuw





17e eeuw

De wereld als 
bron van rijkdom 

Laburnum anagyroides

2317e eeuw



Kruidnagelboom
Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties
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In de Gouden Eeuw was Nederland een rijk land. De gegoede 
burgerij pronkte graag met kostbare verzamelingen van 
naturalia – maar er moest ook geld worden verdiend, onder 
meer aan de handel in specerijen zoals kruidnagels, peper  
en kaneel.

Na de ontdekking van de route om Kaap de Goede Hoop 
en de ontdekking van Amerika was men nog steeds op zoek  
naar nieuwe vaarroutes. In 1600 landde het Nederlandse 
schip De Liefde in Japan. Abel Tasman ontdekte Tasmanië 
en Nieuw-Zeeland. In 1652 werd op Kaap de Goede Hoop 
een station met tuinen in gericht, voor de bevoorrading van 
schepen tijdens de lange tocht van en naar Azië. Overal 
werden planten verzameld en mee naar Europa genomen 
voor studie en onderzoek. De handelsmaatschappijen VOC 
(Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602) en WIC 
(West-Indische Compagnie, 1621) werden opgericht.

Nieuwe tuinen, boeken en herbaria

Na de Leidse Hortus werden ook elders in Nederland 
botanische tuinen gesticht. Vaak eerst als medische tuin, 
maar ook om alle exotische planten te kunnen herbergen:  
in 1626 in Groningen door Henricus Munting, overgenomen 
door de Academie in 1642; in 1638, na een pestepidemie,  
de Hortus Botanicus Amsterdam door het stadsbestuur,  
en in 1639 de Hortus in Utrecht.

Er verschenen indrukwekkende series boeken, zoals de 
Hortus malabaricus (1678 – 1693) over de flora van Kerala 
in India door Van Rheede tot Drakenstein, waaraan ook 
Hortusprefect Hermann meewerkte; en het Herbarium 

2517e eeuw



Dracunculus vulgaris
Herbarium Gaymans, Naturalis Biodiversity Center
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amboinense over de flora van Ambon, door Rumphius,  
dat pas jaren na diens dood verscheen.

In Leiden werd door apotheker Gaymans in de jaren 1669 – 
1676 een herbarium in drie delen gemaakt, waarvoor de 
planten gedeeltelijk in de Leidse Hortus zijn verzameld.  
Dit herbarium geeft een indruk van het Hortussortiment  
in de 17e eeuw.

De tuin wordt te klein

Al in 1600 werd aan de zuidkant van de Hortus het Ambula-
crum gebouwd, om planten uit warmere klimaten onze 
winters door te loodsen. Ook kon in dit gebouw onderwijs 
worden gegeven, en er werd een verzameling van objecten  
uit verre landen ondergebracht – misschien wel de oudste 
museumcollectie ter wereld. Het Ambulacrum is voor het 
eerst afgebeeld in de catalogus van prefect Pauw, met per bed 
een invullijst. Hiervan zijn verscheidene drukken verschenen, 
waarvan met de hand ingevulde exemplaren bewaard zijn 
gebleven. 

Aan de noordkant van de Hortus, dus met ramen op het 
zuiden, werd in 1609 de noordgalerij gebouwd als vervanging 
van een houten winterberging. Wanneer de eerste echte 
kasjes verschenen is niet helemaal duidelijk. Wel was er een 
klein gebouwtje, het Laboratorium chimicum, en later ook 
een Laboratorium physicum – wat aangeeft dat niet alleen 
de botanie, maar ook scheikunde en natuurkunde onderdeel 
waren van de medische wetenschappen.

2717e eeuw



Hortusplattegrond met de nieuwe galerij, 1601
Catalogus Pieter Pauw, Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties

Hortusplattegrond, 1610
gravure, Woudanus, archief Hortus botanicus Leiden
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De Hortus op papier

In 1610 werd een serie van vier gravures uitgegeven, met  
vier universitaire instellingen: het Anatomisch Theater,  
de Universiteitsibliotheek, de Schermschool en de Hortus 
botanicus. Deze afbeelding van de Hortus heeft een belang-
rijke rol gespeeld in de reconstructie van de Clusiustuin  
uit 1594.

Aan de vele gedrukte catalogi die in de loop van deze eeuw 
zijn verschenen, is te zien dat het aantal soorten in de Hortus 
dramatisch toenam: van ruim 1000 tot meer dan 3000 
verschillende soorten, en dat het oppervlak van de Hortus  
te krap werd. De Hortus werd naar het noorden toe wel iets 
groter, maar een grote uitbreiding liet ondanks herhaald  
aandringen op zich wachten.

Wist u dat in de Leidse Hortus meestal een prefect en een 
hortulanus werken? 
Clusius was de eerste prefect. Cluyt, zijn rechterhand, regelde  
de praktische zaken. De titel van hortulanus duikt pas de zesde 
mei 1667 voor het eerst in de archieven op bij de aanstelling 
van Lambert van Carthagen.

De prefecten

In de loop van de 17e eeuw stonden maar liefst zeven prefecten 
aan het hoofd van de Hortus: Pieter Pauw, Aelius en daarna 
diens zoon Adolf de Vorst, Florentius Schuyl, Arnold Seyen, 
Paul Hermann en Petrus Hotton.

2917e eeuw



Florentius Schuyl, 1667
olieverf op koper, Frans van Mieris de Oude, Mauritshuis
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Hoewel Florentius Schuyl slechts kort (1667 - 1669) prefect 
was, zijn van hem een gedrukte catalogus uit 1668 bewaard 
gebleven, en enkele portretten. In deze catalogus staan  
1821 namen van planten die in de Hortuscollectie aanwezig 
waren, waarvan 231 nieuwe aanwinsten, onder meer van 
Kaap de Goede Hoop. Hij nam ook een lijst van planten  
uit de omgeving van Leiden op, en een inventarislijst van  
de museumcollectie in het Ambulacrum, zoals koraal en  
een paradijsvogel. 

Voor zover we weten is Florentius Schuyl nooit buiten 
Nederland actief geweest, maar hij was dus wel goed op  
de hoogte van de flora in en om Leiden. 

Paul Hermann, prefect van 1680 – 1695, heeft wél veel 
gereisd: geboren in Duitsland, werd hij arts in dienst van  
de VOC en gestationeerd op Ceylon (nu Sri Lanka). Het was 
de bedoeling dat hij zou werken aan geneesmiddelen tegen 
dysenterie, pokken en malaria. Hij verzamelde er veel 
herbariummateriaal, dat door Linnaeus gebruikt werd in 
diens Flora zeylanica. In Leiden ging Hermann voortvarend 
aan de slag met het uitbreiden van de collecties: in zijn 
gedrukte catalogus uit 1687 staan meer dan 3000 verschil-
lende soorten, waaronder verscheidene planten uit de tropen 
en subtropen. Die moeten ergens onderdak hebben gevonden, 
mogelijk in kleine kasjes en platte bakken langs de randen 
van de Hortus, zoals te zien op een gravure uit 1720. Er zijn 
nieuwe planten uit Noord-Amerika (die vaak virginicus of 
virginianus als soortsnaam hadden), uit Zuid-Afrika en uit 
de Aziatische tropen, zoals de kamferboom en de kaneel-
boom. Pas na Hermanns dood verscheen in 1698 Paradisus 
batavus, over allerlei exotische planten. 

3117e eeuw



Honderdjarige aloë: Agave (‘Aloe’) americana
kopergravure, Erfgoed Leiden en Omstreken
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Kuipplanten

De honderdjarige aloë (Agave americana) was al in 1602 in 
de Hortus aanwezig, en is in 1698 afgebeeld als Aloe ameri-
cana, toen hij hier voor het eerst bloeide. De plant kan al na 
10 of 20 jaar bloeien, met een enorm snel groeiende bloei-
wijze. Deze soort uit Mexico groeide al in 1561 in de Hortus 
van Padua. Hij wordt al eeuwenlang gebruikt voor het maken 
van een alcoholische drank, mescal. De soort is tegenwoordig 
invasief in het Middellandse Zeegebied en in Zuid-Afrika.

Andere exotische planten die in de loop van de 17e eeuw 
binnenkwamen in de Hortus waren andere Amerikanen zoals 
de ananas, vermeld in een catalogus uit 1641 – waarschijnlijk 
een goed eetbare vorm zonder zaad die in Guadeloupe werd 
gekweekt; en de cactus Cereus uit Suriname. 

Er kwamen ook veel planten uit Zuid-Afrika, zoals  
Haemanthus coccineus (Catalogus Schuyl, 1668) en 
Zantedeschia ethiopica en Agapanthus umbellatus  
(catalogus Hermann, 1687).

Onze oudste boom: de goudenregen

Van de Goudenregen (Laburnum anagyroides) rechts naast 
de ingang wordt gezegd dat hij de oudste boom in de Hortus 
is. Zeker is dat de soort al vermeld staat in de catalogus van 
Pauw die in 1601 werd gepubliceerd, alleen is hij niet op 
afbeeldingen van de Hortus terug te vinden. 

Een goudenregen is wanneer hij niet bloeit ook niet zo’n 
opvallende verschijning. Hij houdt het midden tussen een 

3317e eeuw



Goudenregen
Libri Picturati, A27.034, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
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boompje en een struik. Ons eeuwenoude exemplaar heeft  
het zo lang volgehouden omdat hij steeds van onderaf weer 
nieuwe scheuten heeft kunnen vormen. 

Wist u dat een goudenregen honderden jaren oud kan worden? 
Het is een kleine boom of struik die van onder af jonge scheuten 
kan vormen. De meeste bomen worden niet zo oud omdat ze 
maar één dikke stam vormen, en daarom kwetsbaarder zijn, 
bijvoorbeeld bij harde wind.

Goudenregen naast de ingang van de Hortus
foto Hortus botanicus Leiden

3517e eeuw
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Steeds meer 
 planten: behoefte 
aan orde 

Liriodendron tulipifera

3718e eeuw



Linnaeus’ systeem, in 1736 door Ehret getekend
Hagströmer Medico-Historical Library, Stockholm
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Met het bekend worden van steeds meer planten en dieren 
uit verre landen, kwam er steeds meer behoefte aan een  
ordening van al dat nieuws. In wetenschappelijke kringen 
was de voertaal nog steeds Latijn, en alle planten en dieren 
hadden één of meer namen, wat vaak neerkwam op een 
korte beschrijving.

Het is eeuwenlang gebruikelijk geweest om planten in te 
delen in bomen en struiken, knol- en bolgewassen, medische 
planten en dat soort brede groepen. Uit de inrichting van 
de Clusiustuin van 1594 en uit kruidenboeken zoals dat van 
Dodoens was al wel duidelijk dat men oog had voor wat bij 
wat hoorde: rozen bij rozen en lipbloemen bij lip bloemen. 
In de 17e eeuw had de Franse botanicus Joseph Pitton de 
Tournefort een onderscheid gemaakt tussen geslachten en 
soorten, waardoor het maken van een indeling gemakkelijker 
werd. Hij deelde planten in op basis van de kenmerken van 
bloemen en vruchten.

Het systeem van Linnaeus

Carl Linnaeus werd beroemd met het indelen van het 
plantenrijk op basis van aantal en plaats van de meeldraden 
en stampers, dus op bloemkenmerken. Tijdens zijn verblijf  
in Nederland, van 1735 tot 1738, publiceerde hij Systema 
Naturae, in 1753 verder uitgewerkt in Species Plantarum, 
het fundament voor de naamgeving van planten. Daarin 
kreeg elke soort slechts twee namen: een geslachtsnaam  
en een soortnaam. De naamgeving is nog steeds in gebruik, 
maar de indeling niet: die was wel heel praktisch omdat alle 
planten er in pasten, maar sommige ‘natuurlijke’ groepen 
zoals de lipbloemen werden opgesplitst. Pas in de 19e eeuw, 

3918e eeuw



Hortusplattegrond, 1720
Cruquius, archief Hortus botanicus Leiden

40



met de evolutietheorie van Darwin, werd duidelijk hoe  
een natuurlijke groep ontstaat: alle lipbloemen stammen  
bijvoorbeeld af van één gemeenschappelijke voorouder.

Wist u dat de indeling van Linnaeus niet overal even populair was? 
Een bloem met één stamper en vijf meeldraden werd omschreven 
als één vrouw met vijf mannen in één bed, en dat ging sommige 
wetenschappers te ver.

De tuin groeit

Onder de beroemde Herman Boerhaave, prefect van 1709  
tot 1730, werd de Hortuscollectie enorm uitgebreid.  
Hij bezat een groot netwerk voor de uitwisseling van materiaal; 
zijn aantekeningen zijn bewaard gebleven als de Index 
Seminum Satorum. De Hortus heeft de huidige tulpenboom 
in de voortuin aan Boerhaave te danken. Maar het lukte 
Boerhaave niet om het grondgebied van de Hortus uit te 
breiden. Op een gravure van Cruquius van de Hortus van 
bovenaf gezien is de Hortus nog steeds het oude vierkant, 
ingesloten door allerlei gebouwen, kasjes en broeibakken. 
Boerhaave plantte een deel van het Hortusmateriaal uit  
op de Maliebaan, ten westen van de Singel, en in de tuin  
van zijn landgoed Oud Poelgeest.

Het lukte zijn opvolger Adriaan van Royen wel. Niet alleen 
een grote uitbreiding over de gracht naar het westen in 1736, 
maar ook de bouw van een nieuwe stenen Oranjerie. Deze 
oranjerie is gebouwd in de jaren 1744-45 en staat er nog 
steeds. De laatste resten van de gebouwen rond de oorspron-
kelijke tuin zijn bij de bouw van het Botanisch Laboratorium 
aan de Nonnensteeg in het begin van de 20e eeuw verdwenen.
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Hortusplattegrond, 1739
Van Royen, Prodromus, 1740, archief Hortus botanicus Leiden
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Pancratium illyricum
type, Herbarium Van Royen L0052815, Naturalis Biodiversity Center
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De Oranjerie werd ontworpen door de van oorsprong  
Franse architect Daniel Marot. Niet alleen voor het huis-
vesten van kuipplanten in de winter, maar het middendeel 
ook voor antieke beelden uit de collectie Van Papenbroek;  
in de westelijke vleugel stond ook nog een collectie naturalia.

Het nieuwe tuindeel werd ingericht met keurige bedjes, 
waarin de planten gerangschikt stonden naar de inzichten 
van Van Royen. Aan de westkant van dit geheel bevond zich 
een arboretum, waarvan alleen de dadelpruim nog over is.

De halfronde vijver, een verbreding van de gracht die de 
Hortus doorsnijdt, werd ook in deze periode gegraven.

Een beroemde bezoeker en zijn gastheer 

Linnaeus kwam in 1735 vooral naar Leiden om de beroemde 
arts Herman Boerhaave te ontmoeten, maar later bezocht  
hij ook de Hortus waar hij met Adriaan van Royen heeft 
gesproken. Voor de inrichting van de tuin en voor zijn 
catalogus Florae Leydensis Prodromus maakte Van Royen 
voor een deel gebruik van het systeem van Linnaeus, maar 
presenteerde er ook zijn eigen inzichten. Zijn catalogus omvat 
ruim 3000 plantensoorten, waaronder enkele tropische 
orchideeën zoals de vanille.

Adriaan van Royen legde ook een groot herbarium aan,  
dat nu in de collectie van Naturalis wordt bewaard.  
De planten zijn vaak opgesierd met voorgedrukte en uit-
geknipte potjes en guirlandes.
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Knollige ooievaarsbek (Geranium tuberosum)
Meerburgh L 0548201-418, Naturalis Biodiversity Center
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Hij had zijn succes misschien ook wel voor een deel te 
danken aan zijn broer David, die van 1725 – 1753 secretaris 
van het college van curatoren van de Leidse universiteit was. 
Diens zoon, Adriaans neef David, volgde Adriaan op als 
prefect.

Een tekenende hortulanus

Nicolaas Meerburgh werkte van 1752 tot aan zijn dood in 
1814 in de Hortus, vanaf ca. 1774 als Hortulanus. Hij was  
een verzamelaar en nauwkeurig botanisch tekenaar, die in 
1775 ‘Afbeeldingen van zeldzame gewassen’ publiceerde.  
Hij tekende allerlei exotische planten, maar ook een grote 
collectie ooievaarsbekken, reigersbekken en pelargoniums. 
Later publiceerde hij nog enkele plaatwerken, waarin de toen 
kennelijk zeldzame Rhododendron ponticum is opgenomen 
– nu een woekeraar in bossen en op buitenplaatsen.

In 1782 leidde hij de beroemde botanicus Ehrhard rond in de 
Leidse Hortus. Ehrhard was directeur van de botanische tuin 
in Hannover en bezig met een rondreis door Europa. Hij was 
erg enthousiast over wat er in de Hortus groeide, en onder  
de indruk van de kennis van Meerburgh.
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Tulpenboom
foto Hortus botanicus Leiden



Wist u dat botanische tekeningen nog steeds een belangrijk 
hulpmiddel zijn voor wetenschappers?
Wanneer er een nieuwe plantensoort wordt gevonden,  
mag de ontdekker deze een wetenschappelijke naam geven. 
Daarbij hoort een beschrijving én een herbariumexemplaar,  
het type. De nieuwe naam en de beschrijving worden in een 
wetenschappelijke uitgave gepubliceerd, liefst met een afbeel-
ding. Dat is tegenwoordig vaak een foto, maar in een tekening 
kan je vaak meer en betere details laten zien.

Tulpenboom 

De tulpenboom (Liriodendron tulipifera) is afkomstig uit 
oostelijk Noord-Amerika. Hij heeft een unieke bladvorm, en 
bloemen die een beetje op een tulp lijken. Hij behoort tot de 
magnoliafamilie, een heel oude plantengroep. Het Hortus-
exemplaar is tussen 1710 en 1720 geplant: de soort staat 
vermeld in Boerhaaves catalogus van 1720, maar nog niet  
in die van 1710. Al in 1685 groeide deze soort voor het eerst  
in de Hortus, maar dat was niet de boom die nu links van  
de ingang staat.
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Japanse notenboom (ginkgo)
foto Hans Clauzing



Japanse notenboom

De Japanse notenboom (Ginkgo biloba) is één van de ouste 
exemplaren in Nederland. Het is een unieke soort, die als  
fossiel bekend was, maar pas in de 18e eeuw levend werd 
ontdekt in tempeltuinen in Oost-Azië. Hij komt oorspronke-
lijk uit de bergen van oostelijk China. Ook van deze boom 
is de bladvorm heel bijzonder: waaiervormig, vaak met 
twee lobben. Het is een naaktzadige, met zaden die door 
een vlezige laag zijn omgeven, net als bij de taxus. Daar 
houdt  de gelijkenis met andere naaktzadigen wel op: deze 
soort is zo uniek dat hij in een apart orde wordt geplaatst.

Omdat de Japanse notenboom tweehuizig is, werd in 1935 op 
onze mannelijke boom een aantal vrouwelijke takjes geënt, 
waarvan er één aansloeg. Nu produceert hij elk jaar vele 
zaden, die niet  gemakkelijk kiemen. De zaden zijn eetbaar, 
maar pas nadat ze zijn schoongemaakt en geroosterd.
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19e eeuw

Planten voor  
tuinen en kassen

Victoria amazonica
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Kebun Raya Bogor
archief Hortus botanicus Leiden
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In de 19e eeuw gingen tuinplanten een steeds belangrijker 
commerciële rol spelen. Plant hunters gingen reizen en 
verzamelen in moeilijk toegankelijke gebieden, bijvoorbeeld 
in de bergen van Azië. Daar werden allerlei nu heel bekende 
tuinplanten gevonden en in Europese tuinen geïntroduceerd. 
Er werden nieuwe tulpensoorten verzameld, waarmee door 
kruising en selectie allerlei nieuwe tulpenrassen ontstonden. 
Uit China kwamen doorbloeiende rozen naar het westen.  
Zo kon hier een uitgebreid sortiment van vaak nu nog 
populaire tuinrozen ontstaan. 

Niet alleen zaden, bollen en knollen konden over de hele 
wereld worden vervoerd. De uitvinding van de Wardse kist 
door plantenliefhebber Dr. Nathaniel Bagshaw Ward maakte 
het mogelijk om per schip complete levende planten te 
vervoeren. Er was druk ruilverkeer tussen botanische tuinen, 
ook met die in de tropen. In 1817 werd op Java ’s Lands 
Plantentuin te Buitenzorg (nu Kebun Raya Bogor) gesticht, 
voor het kweken en bestuderen van tropische gewassen.

Levende en gedroogde planten

Botanische tuinen waren een doorgeefluik van exotische 
planten naar plantenliefhebbers en kwekers. Plantencatalogi, 
ook die van botanische tuinen, waren lijsten met namen  
van zoveel mogelijk exotische planten, die soms ook te koop 
werden aangeboden. 

Botanische tuinen leverden ook allerlei materiaal voor 
onderzoek aan planten. Met de nieuwste microscopen en 
grote nauwkeurigheid werden allerlei details vastgelegd. 
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Hortusplattegrond, 1887
archief Hortus botanicus Leiden
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In 1829 werd in Brussel een Rijksherbarium gesticht, maar 
dat werd al in 1830 naar Leiden verhuisd, waar de collecties 
nu onderdeel vormen van Naturalis Biodiversity Center. 

De goede contacten die Nederland sinds de 17e eeuw met 
Japan had, zorgden ervoor dat de Duitse arts Philipp Franz 
Balthasar von Siebold zijn grote collecties levende planten, 
herbariummateriaal, tekeningen en Japanse objecten mee 
naar Leiden kon nemen. Deze zijn in de Hortus en andere 
Leidse musea te bewonderen.

Een enorme tuin in hartje Leiden

In 1817 bereikte de Hortus zijn grootste omvang: vanaf het 
Academiegebouw westwaarts tot aan de Singel, en zuidwaarts 
ook tot aan het water. Het nieuwe gedeelte werd aangelegd in 
de toen populaire Engelse landschapsstijl. Veel van de oudste 
bomen in de Hortus zijn daar nu te vinden.

Toch was de Hortus in die tijd nog steeds niet groot genoeg 
om alle collecties te herbergen: ook in de ‘Oeconomische 
Tuin’ op de Maliebaan werden Hortusplanten gekweekt.  
In 1857 werd het meest zuidelijke gedeelte van de Hortus 
bestemd voor de bouw van de Sterrewacht, waardoor de 
Hortus ineens weer een stuk kleiner werd. Dit gedeelte is  
pas in 2011 weer bij de Hortus gevoegd. 

Wist u dat een botanische tuin geen park is? 
Hoewel de Hortus een fijne plek is om te zitten en te wandelen, 
gaat het hier vooral om de planten. De collecties zijn niet alleen 
mooi en interessant voor onze bezoekers, maar worden ook veel 
gebruikt voor onderwijs en onderzoek.
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Tuinman met boomvaren  
bij de varenkas
archief Hortus botanicus Leiden



Nieuwe kassen

Er kwamen veel niet-winterharde gewassen binnen. Al in  
de eerste helft van de 19e eeuw werd aan de zuidkant van de 
tuinmuur van vóór de uitbreiding een serie kassen gebouwd. 
Op het tuinplan uit 1887 is te zien hoeveel er later werd 
gebouwd ter vervanging van deze oude kassen, en voor de 
huisvesting van alle nieuwe aanwinsten. 

In 1856 werd links van de Oranjerie een grote ijzeren kas 
gebouwd, in 1866 gevolgd door een tweede grote kas rechts 
van de Oranjerie. In 1861 werd de orchideeënkas gebouwd, 
voor de orchideeënverzameling die in 1862 al ruim 500 
verschillende planten omvatte. In 1871 werd de nieuwe 
Victoriakas gebouwd, een lage kas met een vijver in het 
midden, die warm genoeg kon worden gestookt om de 
reuzenwaterlelie, Victoria amazonica, in bloei te krijgen – 
wat al in 1872 lukte. In 1877 volgde een boomvarenkas voor 
de collectie van zo’n 300 varens; in 1878 een palmenkas voor 
zo’n 100 palmen in de Voortuin – die in 1899 alweer werd 
verhoogd. In 1883 werd een serie kweekkassen parallel aan 
de 5e Binnenvestgracht gebouwd, en in 1887 een kasje voor 
de cactuscollectie. Van al deze kassen is nu niets meer over.

Prefecten en andere geleerden

In de woelige Franse tijd rond de overgang van de 18e  
naar de 19e eeuw werd de Hortus geleid door de diplomaat 
Brugmans, die voor de aanzienlijke uitbreiding van het 
Hortusterrein zorgde. 
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Hydrangea ‘Otaksa’  
archief Hortus botanicus Leiden
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Zijn opvolger Caspar Georg Carl Reinwardt was van 1823  
tot 1845 prefect. Hij werkte vanaf 1816 op verzoek van de 
Nederlandse regering op Java, waar hij in 1817 ’s Lands 
Plantentuin (Hortus bogoriensis, nu Kebun Raya Bogor) 
stichtte en daarvan tot 1822 directeur was. Hij had een 
enorme plantenkennis, en verzamelde op verschillende 
tropische eilanden planten. Net als interimdirecteur  
Georg Sandifort zorgde hij voor een enorme toename in  
het aantal planten in de Hortus.

In de catalogus van 1851 staan 5100 soorten en variëteiten 
vermeld, waaronder veel materiaal uit Australië en Japan 
– dat laatste dank zij de verzamelactiviteiten van Von Siebold. 
Samen met de directeur van het Rijksherbarium richtte hij 
in 1842 de ‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
aanmoediging van den Tuinbouw’ op, om zoveel mogelijk 
exotische planten in Nederland te kunnen importeren.

Caspar Georg Carl Reinwardt
archief Hortus botanicus Leiden

Philipp Franz Balthasar von Siebold
archief Hortus botanicus Leiden
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Hortulanus Witte in zijn cactuskas
archief Hortus botanicus Leiden



Een superhortulanus

De meest bekende Hortulanus van de 19e eeuw is Heinrich 
Witte, die van 1855 tot 1898 de scepter zwaaide in de tuin  
en kassen. Hij werkte goed samen met de prefecten De Vriese 
en Suringar, en begeleidde de bouw en inrichting van een 
groot aantal kassen.

H. Witte stelde in 1859-1860 een geschreven catalogus  
van de Hortus samen, en publiceerde gedrukte catalogi  
van de collecties palmen, orchideeën en bromeliaceeën,  
zijn lievelingsplanten.

Hij ging er ook regelmatig op uit om buiten de Hortus naar 
planten te kijken en schreef over allerlei botanische onder-
werpen in diverse tijdschriften.

Witte speelde een belangrijke rol in de uitwisseling van 
planten met andere botanische tuinen, en de aankoop van 
planten die niet door ruil verkregen konden worden. Hij werd 
in 1898 opgevolgd door zijn zoon Eduard Theodoor Witte.

Een plant met een eigen kas

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende planten is  
de reuzenwaterlelie (Victoria amazonica), die in 1832 werd 
beschreven als Euryale amazonica. In 1839 is nog geprobeerd 
om deze spectaculaire soort naar koningin Victoria te 
noemen (‘Victoria regina’) – maar een eenmaal officieel 
gepubliceerde soort kan niet zomaar van naam veranderen.
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De 19e-eeuwse Victoriakas
archief Hortus botanicus Leiden

De reuzenwaterlelie (Victoria amazonica)
archief Hortus botanicus Leiden

Blad van de Japanse iep (Zelkova serrata)
foto Hortus botanicus Leiden
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Deze enorme waterlelie bloeit het best in een verwarmd 
bassin, en als hij elk jaar opnieuw wordt gezaaid – de 
grootste eenjarige plant in onze collectie. De bloem gaat 
tegen de avond open en is de eerste nacht wit met een 
heerlijke ananasgeur; de tweede nacht is hij roze en geurloos. 
In een mooie lichte zomer bloeit de plant regelmatig.  
De grote bladeren kunnen een kindje dragen, al leggen we  
er in de Hortus altijd iets onder.

Zodra de plant naar Europese tuinen kwam, werden er 
overal speciale kasjes voor gebouwd. Hij bloeide in 1872 
voor het eerst in de Leidse Hortus, in zijn eigen Victoriakas.

Een iepensoort uit Japan

De Japanse iep (Zelkova serrata) is rond 1830 door  
Von Siebold uit Japan in Nederland geïntroduceerd.  
In de Hortus staan twee exemplaren: de een middenin 
de Von Siebold Gedenktuin, en de ander aan het pad 
dat van de Oranjerie naar het Tuinhuis loopt. Deze boom 
behoort tot de iepenfamilie. Onze exemplaren waren de 
eerste buiten Japan. 

Wist u dat er in de Hortus planten staan die honderden jaren  
oud zijn? 
Er zijn nog steeds vijftien planten in onze Hortus die door  
Von Siebold uit Japan zijn meegebracht. Niet alleen een aantal 
oude bomen, maar ook kuip- en klimplanten. Deze zijn te 
herkennen aan een groot bord met de naam in Japanse tekens. 
Het tropische kassencomplex is om de dadelpruim en de 
Japanse notenboom (Ginkgo) heen gebouwd, en in de voortuin 
staan een eeuwenoude tulpenboom en onze oudste,  
de goudenregen.
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20e eeuw

De plant  
als individu

Amorphophallus titanum
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De eerste collectieregistratiekaart, 1954
archief Hortus botanicus Leiden

Op expeditie in Kalimantan (Borneo)
foto Peter Hovenkamp
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Hoewel Charles Darwin met zijn evolutietheorie ervan uit 
ging dat evolutie alleen mogelijk is wanneer er variatie 
binnen een soort aanwezig is, was het tot in de 20e eeuw 
meestal voldoende om van een soort één exemplaar in de 
collectie te hebben. Hortuscatalogi waren dan ook lijsten  
van in de Hortus aanwezige soorten. Het idee dat voor een 
juist beeld van een soort en voor onderzoek naar de eigen-
schappen ervan meer individuen nodig waren, werd pas  
in de loop van de 20e eeuw in de praktijk gebracht. Daarvoor 
moest elk invidu en niet elke soort apart worden geregistreerd. 
Met de aanstelling van ‘systematicus’ Van Hattum in 1953 
deed het accessienummer zijn intrede in de Hortus: elke 
houtige of vaste plant kreeg een uniek registratienummer  
en een eigen kaart in een steeds groeiend aantal kaarten-
bakken. Met de digitalisering van de collectieregistratie werd  
pas in de 90er jaren begonnen – eerst op een grote centrale 
computer van de universiteit, maar al snel op een PC.  
Samen met andere Nederlandse botanische tuinen werd 
afgesproken welke herkomstgegevens van elke accessie 
werden geregistreerd – zo kunnen planten van verschillende 
vindplaatsen met elkaar worden vergeleken.

Er werden expedities georganiseerd om planten van bekende 
wilde herkomst te verzamelen: vaak alleen herbarium-
materiaal, maar soms ook levend materiaal dat in de Hortus 
verder werd gekweekt. Er is altijd een nauwe band geweest 
tussen het herbarium in Leiden (nu onderdeel van Naturalis) 
en de Leidse Hortus. De meeste nieuwe aanwinsten voor de 
Hortus waren planten voor onderzoek, en niet bedoeld om 
het kwekerssortiment uit te breiden. Ook kwam er veel 
plantenmateriaal binnen door uitwisseling met andere 
botanische tuinen.
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De Japanse tuin
foto Hans Clauzing



Wist u dat er duizenden kaarten en tienduizenden records zijn 
met de individuele gegevens van levende (en dode) planten uit 
de Hortuscollectie?

De tuin gaat op de schop

Al is de tuin meer dan 100 jaar vrijwel even groot gebleven,  
in bijna alle tuindelen is veel veranderd. 

Er kwam in 1932 een klein stukje buiten de Hortus bij, aan  
de 5e Binnenvestgracht, voor de aanleg van de Clusiustuin. 
Tegenwoordig ligt daar de kwekerij van de Hortus, waar nu 
o.a. planten voor onderzoek worden gekweekt.

In de 70er jaren is er sprake van geweest om de Hortus te 
verplaatsen naar de Leeuwenhoek, een veel groter terrein 
aan de westkant van de A44. Daar zou plek zijn voor nog 
meer planten en grote onderzoekskassen. Dat plan is in 1975 
wegens te hoge kosten afgeblazen – achteraf zijn we daar  
blij om: het is soms woekeren met de ruimte, maar de oudste 
Hortus van Nederland ligt nog wel op zijn oorspronkelijke 
plek in hartje Leiden. De Hortus maakt nog altijd onderdeel 
uit van de Universiteit Leiden.

Woekeren met ruimte

Alle aparte, meest 19e eeuwse kassen zijn vervangen door  
één complex van tropische kassen, dat in 1938 gereed kwam. 
Dit schiep ruimte in de oude landschapstuin: daar werden 
een Rosarium, een Kruidentuin en een Systeemtuin ingericht. 
De Voortuin werd na het kappen van de beroemde maar ten 
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Het nieuwe tropische-kassencomplex
foto Cunie Sleijpen

Ontwerp voor de nieuwe kassen
archief Hortus botanicus Leiden
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dode opgeschreven bruine beuk (1815 – 1987) enkele keren 
opnieuw ingericht, en op het Bolwerk werd in 1993 de 
Varentuin aaangelegd. Ter gelegenheid van het 400-jarig 
bestaan van de Hortus in 1990 werd rond één van de monu-
mentale Japanse iepen de Von Siebold Gedenktuin ingericht, 
naar ontwerp van de Japanse tuinarchitect Nakamura. 

Wist u dat in de Japanse tuin het grind symbool staat voor water? 
In de karesansui-stijl wordt grind gebruikt in plaats van water. 
Hier het water van de Main, die langs Von Siebolds geboorte-
plaats Würzburg stroomt en via de Rijn vroeger in de buurt van 
zijn woonplaats Leiden in zee stroomde. Lopend op het grind 
haalt u hier symbolische natte voeten.

Werk aan levende en dode collecties

Een productief duo: Prof. L.G.M. Baas Becking, prefect van 
1931 tot 1945, en H. Veendorp, hortulanus van 1931 tot 1963. 
Ze verdiepten zich in de geschiedenis van de Hortus en 
schreven daarover een Engelstalig boek: Hortus Academicus 
Lugduno Batavus 1587 – 1937. Nieuw onderzoek heeft 
uitgewezen dat de Leidse Hortus pas in 1590 is gesticht,  
en er zijn nog enkele details uit dit boek onjuist gebleken.  
Toch heeft het boek zoveel kwaliteiten dat het in 1990 bij het 
400-jarig bestaan van de Hortus in facsimile is heruitgegeven. 

Veendorp en Baas Becking bestudeerden in de universiteits-
bibliotheek de documentatie over de eerste aanleg van de 
Hortus in 1594, en legden aan de hand daarvan de Clusius-
tuin aan, een reconstructie die van 1933 tot 2009 buiten  
de Hortus lag – pas in 2009 werd de reconstructie terug-
gebracht naar de oorspronkelijke plek in de Voortuin, achter 
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Onderzoekscollectie in de kassen
foto Wim Sonius



het Academiegebouw. Ze namen vrijwel de hele tuin op  
de schop en begonnen ook met plannen voor een nieuwe 
Kruidentuin, Systeemtuin, Rosarium en Voortuin, die 
voor een deel pas na het vertrek van Baas Becking in 1945 
werden aangelegd.

C.J.J.G. Van Steenis
archief Naturalis  
Biodiversity Center

Eén prof en zijn leerlingen

Botanicus C.J.J.G. van Steenis werd in 1951 na een jarenlang 
verblijf in de tropen hoogleraar in Leiden, en was ook enkele 
jaren directeur van het Leidse Rijksherbarium. Hij was 
oprichter van de stichting Flora Malesiana, met als doel om 
alle planten in Zuidoost-Azië te beschrijven en deze gegevens 
voor een breed publiek van gebruikers beschikbaar te maken. 
Voor het bestuderen van de Zuidoost-Aziatische flora werden 
verzamelreizen ondernomen, en tot op de dag van vandaag 
brengen herbariummedewerkers levende planten voor studie 
naar de Hortus. Een groot deel van de onderzoekscollecties 
in de kassen heeft de Hortus te danken aan de leerlingen  
van Van Steenis. Het universitaire gebouw aan de Einsteinweg 
waar tot voor kort het herbarium was gevestigd, is naar  
Van Steenis vernoemd.
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Frangipani (Plumeria acuminata)
foto Wim Sonius





Bulbophyllum breimerianum
foto Jan Meijvogel



Planten uit de tropen

Voor onderzoek aan planten is het altijd van groot belang  
om precies te weten om welke soort het gaat – en de basis 
voor deze naamgeving wordt gelegd door botanici die zich 
bezighouden met de plantensystematiek. Medewerkers van 
het Leidse herbarium (nu onderdeel van Naturalis) houden 
zich hiermee bezig, en in herbaria overal ter wereld worden 
van elke plantenaam de bewijsexemplaren (‘types’) zuinig 
bewaard. In de loop van de 20e eeuw ging men zich steeds 
meer realiseren dat er ook binnen plantensoorten heel veel 
variatie bestaat, en dat een lijst van in de Hortus aanwezige 
soorten niet genoeg is voor allerlei onderzoek, bijvoorbeeld 
biogeografie. 

Om een goed beeld van de kenmerken van een soort te 
krijgen, is het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende 
exemplaren van uiteenlopende herkomst te bestuderen.  
Er moet dus precies worden bijgehouden waar elke accessie 
vandaan komt.

Grote collecties, nieuwe soorten

De tropische kassen herbergen een enorme collectie tropische 
orchideeën uit Zuidoost-Azië. Vaak moeten deze jarenlang 
worden gekweekt voordat een individu gaat bloeien en 
duidelijk is om welke soort het gaat – dat is bij orchideeën 
meestal alleen aan de bloemen te zien. Zo werd er in 1996  
op Borneo een exemplaar van Bulbophyllum verzameld, 
waarvan specialisten vermoedden dat het om een nieuwe 
soort ging. Toen dat zo bleek te zijn, werd deze in 2007 
beschreven als Bulbophyllum breimerianum, vernoemd 
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Varenkrul in de tropische kas
foto Hortus botanicus Leiden



naar de toenmalige rector van de universiteit. Wie een 
nieuwe soort vindt, mag daarvoor zelf een naam bedenken.

In de kassen is een grote collectie tropische varens, van 
families waaraan veel onderzoek is gedaan voor het Flora 
Malesiana project. Ook dit onderzoek leverde nieuwe 
soorten op, zoals Pyrrosia kinabaluensis, verwant aan de 
hertshoornvarens. Bij varens moet je soms naar kenmerken 
kijken die alleen aan levend materiaal te zien zijn.

Pyrrosia kinabaluensis
tekening Joop Wessendorp, archief Naturalis Biodiversity Center
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en natuur-
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Nepenthes

8321e eeuw



Jade vine  
(Strongylodon macrobotrys)
foto Art Vogel



Nieuwe vormen van communicatie maken allerlei netwerken 
mogelijk. Wetenschappers kunnen snel grote hoeveelheden 
kennis en gegevens delen. Resultaten van moleculair  
(‘DNA’) onderzoek hebben op die manier geleid tot een 
nieuwe indeling van het plantenrijk. Het is nu ook mogelijk 
om bestaande digitale kennis snel te doorzoeken om grote 
patronen te zien, zoals het voorkomen van plantensoorten 
overal ter wereld (biogeografie). 

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de mate 
waarin planten en dieren, en hun leefgebieden, worden 
bedreigd. Dit heeft geleid tot regelgeving voor het beschermen 
van de biodiversiteit, zoals CITES (Convention on Internati-
onal Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) 
en CBD (Convention on Biological Diversity).

Nationaal en internationaal

De IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
houdt informatie bij over de mate waarin soorten van 
planten en dieren worden bedreigd. Gewapend met deze 
informatie kunnen botanische tuinen een bescheiden rol 
spelen in het behoud van biodiversiteit. Allereerst door  
met ons publiek de verwondering over de natuur te delen, 
maar ook door het kweken van sterk bedreigde soorten. 

Botanische tuinen van over de hele wereld zijn verenigd 
in netwerken zoals de BGCI (Botanic Gardens Conservation 
International). Sinds 1988 beheren de Nederlandse 
 botanische tuinen gezamenlijk de Nationale Plantencollectie.  
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Gezicht op de tropische kassen
foto Wim Sonius



In Nederland werd in 1998 de Nederlandse Vereniging  
van Botanische Tuinen (NVBT) opgericht, met meer dan 20 
leden. De Leidse Hortus is lid van de Nederlandse Museum-
vereniging (NMV) en sinds 2009 een geregistreerd museum. 

Al gedurende zijn hele bestaan is de Hortus botanicus Leiden 
onderdeel van de Universiteit Leiden. Tegenwoordig is de 
Hortus een apart instituut binnen de Faculteit Wiskunde  
en Natuurwetenschappen. De Hortus werkt vaak samen met 
andere instituten van deze Faculteit, met name op het gebied 
van onderzoek en onderwijs.

Een tuin is nooit af

De eeuwwisseling werd gevierd met de opening van een 
nieuwe kas, de Wintertuin: een uitbreiding van de winter-
opslag voor kuipplanten, met een nieuwe entree, Hortus-
winkel, Grand Café Clusius en vergaderruimte, de Tuinkamer. 
De Oranjerie en de Tropische kassen werden geheel 
 duurzaam gerenoveerd.

Ook in de tuin is er veel veranderd. In 2005 werd de nieuwe 
Systeemtuin geopend, waarin het plantenrijk wordt getoond 
in de recent aangepaste wetenschappelijke indeling. In 2009 
werd de reconstructie van de Clusiustuin uit 1594 aangelegd 
in de Voortuin, op de oorspronkelijke plek. In 2011 kreeg  
de Hortus het in 1858 afgenomen Sterrewachtgebied weer  
in eigen beheer. Daarin zijn vooral Aziatische planten bij- 
geplant, en kregen de zes nieuwe biotoopbakken een plaats. 
Het nieuwste tuindeel is de Chinese Kruidentuin aan de Singel, 
waarbij onze focus op Aziatische planten wordt versterkt. 
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De Wintertuin en de Systeemtuin
foto’s Cunie Sleijpen





Vrijwilliger aan het werk
foto Hanneke Jelles



Steeds meer mensen

Ook voor de plantenliefhebber wordt de wereld kleiner: niet 
alleen door de zorgelijke inkrimping van de plekken waar 
planten in het wild kunnen groeien, maar ook door de steeds 
betere mobiliteit. Meer mensen maken zo kennis met de  
rijkdom aan planten in het wild, terwijl de biodiversiteit in  
de wereld juist afneemt. 

Er komen meer bezoekers, vooral uit stedelijke gebieden, 
voor wie de Hortus een groene oase is, en die graag meer  
over planten willen weten. Het toenemende aantal bezoekers 
zorgt voor een verschuiving in de personeelsbezetting: de 
Hortus heeft niet alleen plantenverzorgers nodig, maar ook 
mensen voor nieuwe taken zoals educatie, marketing en PR. 

Veel scholieren en studenten leren over onze planten en doen 
mee aan onderwijs en onderzoek, ondersteund door botanici, 
plantenverzorgers en collectiebeheer. 

Wist u dat de hele Hortus botanicus draait op medewerkers  
met samen zo’n 15 fulltime banen, aangevuld door een grote 
schare vrijwilligers? 
De planten in de tuin en kassen moeten door minder mensen 
worden verzorgd dan vroeger. Technische hulpmiddelen worden 
steeds belangrijker voor het onderhoud van de tuin en het 
instandhouden van de collecties. Maar ook vrijwilligers leveren  
op allerlei plekken in de Hortus een onmisbare bijdrage.

Wist u dat botanische tuinen wereldwijd werken aan de  
bescherming van bedreigde plantensoorten? 
Meestal gebeurt dat door in het wild verzameld materiaal in tuin 
of kassen te kweken en te vermeerderen (ex-situ bescherming).
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Zweedse kornoelje
foto Rogier van Vugt



Steeds nieuwe planten

Ondanks de digitalisering van de samenleving blijven 
levende collecties van groot belang. Bezoekers willen levende 
planten ervaren, en voor veel onderzoek is levend materiaal 
nodig: voor taxonomisch onderzoek (het vergelijken van 
bestaande en het beschrijven van nieuwe soorten), onderzoek 
naar inhoudsstoffen (op zoek naar nieuwe bruikbare verbin-
dingen) en voor DNA-onderzoek. 

Op kleine schaal doet de Hortus mee aan ex-situ behoud van 
planten die in hun natuurlijke groeiplaats worden bedreigd. 
Voorbeelden hiervan zijn de Zweedse kornoelje (Cornus 
suecica), die in Nederland op nog slechts één plaats voorkomt, 
en zeldzame bekerplanten zoals Nepenthes bokorensis, die 
alleen voorkomt op een berg in Cambodja, Mount Bokor.

Een ernstig bedreigde soort is ook de Wollemi Pine (Wollemia 
nobilis), die in 1994 op nog geen 150 km van Sydney in de 
Blue Mountains werd ontdekt. Dit plantengeslacht was tot 
dan toe alleen als fossiel bekend. Sinds 2006 wordt deze 
conifeer uit de slangendenfamilie in botanische en particuliere 
tuinen gekweekt. De inkomsten uit de verkoop worden in 
Australië ingezet voor de bescherming van de enige populatie 
van deze soort. In de Hortuscollectie waren de verwanten 
Agathis en Araucaria al langer aanwezig.

In de biotoopbakken op het Sterrewachtterrein wordt een 
aantal Nederlandse biotopen getoond, met de planten die 
daar van nature in voorkomen: bos, veen, duinen en de voor 
Nederland unieke zinkflora van Zuid-Limburg.
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De Japanse Tuin en de Vijver
foto’s Cunie Sleijpen
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Colofon

Tekst
G.A. van Uffelen
Eindredactie
P.J.A. Keßler
Ontwerp
DoubleMatured, Leiden
Druk
Deltabach, Nieuw-Vennep

Hortus botanicus Leiden
Bezoekadres Rapenburg 73 Leiden
Postadres Postbus 9500, 2300 RA Leiden
Kantoor 5e Binnenvestgracht 8 Leiden
Email hortus@hortus.leidenuniv.nl
Webpagina www.hortusleiden.nl
Telefoon 071-5277249 / 5144

Mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.
Zie www.science.leidenuniv.nl

Met dank aan de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. 
Zie www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden
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Planten in de tropische kas
foto Wim Sonius
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 Hortus
botanicus
 Leiden

In 2015 bestaat de Hortus botanicus Leiden 
425 jaar. Hij is daarmee de oudste botanische 
tuin in Nederland. We vieren dat met een 
extra uitgebreid jubileum programma. 
Voor tijden, meer informatie en aanmelden 
zie www.hortusleiden.nl.
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