
Vriendendag 2020 via een Webinar 

 
Studio Tuinkamer 
 
Graag hadden onze Vrienden in mei ontvangen in de Hortus voor een bijeenkomst met 
informatie en een leuke lezing. Het coronavirus gooide roet in het eten. Na diverse 
mogelijkheden te hebben onderzocht en na een gedegen voorbereiding durfden we het aan 
de Vriendendag toch te laten doorgaan, maar dan virtueel, via een webinar. We hebben 
Thijs van Luijk verzocht de techniek te verzorgen. Dat heeft hij op voortreffelijke wijze 
gedaan! De tuinkamer in de Wintertuin was de plaats van handeling. Deze werd omgebouwd 
tot een studio van waaruit het webinar werd uitgezonden. Totaal zes mensen waren daarbij 
aanwezig: de beide spreeksters, voorzitter John van Ruiten, Thijs van Luijk en namens de 
organisatie Adri Mulder en Dirk Ligtenberg. Met z’n zessen kon volgens de vigerende 
coronaregels. Alleen…. het webinar zou oorspronkelijk worden gehouden op 7 november, 
maar toen waren de regels net aangescherpt, waardoor we niet met z’n zessen bij elkaar 
mochten komen. Gelukkig kon het geheel op 21 november toch doorgaan. Een kleine 100 
belangstellende Vrienden logden in. 
 

 

Voorzitter John van Ruiten opende de 
bijeenkomst. Hij vertelde dat 2020 
natuurlijk een raar jaar was, maar dat 
dankzij bijdragen van alle Vrienden en 
Adoptanten de Hortus onder meer kon 
worden gesteund in de kosten die 
gemaakt zijn om het publiek weer op een 
verantwoorde wijze toe te kunnen laten. 
Hij bedankte Kees Olsthoorn die jarenlang 
vrijwillig de vriendenadministratie heeft 
ondersteund.  



Namens de Hortus en prefect Paul Kessler sprak bedrijfsmanager Peter Inklaar via een van  
te voren opgenomen filmpje. Hij benadrukte hoe hard er door het voltallig Hortusteam is 
gewerkt om alle coronaperikelen te boven te komen. Zo werd het weer mogelijk publiek, 
waaronder de Vrienden van de Hortus, weer in de tuin te ontvangen met de nadruk op 
publiek uit de regio met de campagne De Tropen Dichtbij. Het stoepplantjesproject is in 
2020 begonnen. Het is, zoals het hoort voor een citizen science project, een echte 
publiekstrekker gebleken. Ook volgend jaar gebeurt er veel in dit kader. 
 
De beide spreeksters die al gevraagd waren voor de beoogde Vriendendag in mei, Leni 
Duistermaat en Esmée Winkel, waren gelukkig van harte bereid ook aan het webinar hun 
medewerking te verlenen. 
 

 

Samenstelster Leni Duistermaat gaf inzicht 
in hoe de nieuwe editie van de bekende 
Heukels flora tot stand is gekomen. In deze 
geheel nieuwe editie is een spectaculaire 
uitbreiding van de Nederlandse flora met 
2.500 soorten opgenomen (20% meer ten 
opzichte van 2005). De Nederlandse flora 
staat niet stil, nieuwe soorten komen 
bijvoorbeeld door mee te liften met 
geïmporteerd potplanten, het klimaat 
verandert. 

 
Planten rukken op vanuit het zuiden en oosten, zoals de violette bremraap. 31 december 
2017 was de deadline voor nieuwe informatie over planten. Daarna heeft Leni zich min of 
meer opgesloten op haar werkplek om alle nieuwe inzichten te verwerken.  
 
 

  
Natuurlijke uitbreiding van het areaal van de violette bremraap 

 



Botanisch tekenares Esmée Winkel legde uit 
dat veel illustraties uit de vorige editie 
gehandhaafd konden worden, maar niet alle. 
Sommige moesten worden aangepast. In de 
oude tekening zaten bijvoorbeeld haartjes op 
de stengel die daar niet hoorden. Die heeft 
Esmée verwijderd. Of er moesten hele nieuwe 
illustraties worden gemaakt. Tekeningen laten 
veel duidelijker de kenmerken van planten 
zien dan een foto. Esmée illustreerde dat aan 
de hand van de waterwaaier. Op de foto zie je 
de bloemen niet duidelijk en het blad al 
helemaal niet. Dat kan met een tekening wel. 
 

 

 
 

  
Cabomba caroliniana Waterwaaier 
Foto door Dick Belgers, nederlandsesoorten.nl 

Cabomba caroliniana Waterwaaier 
Getekend door Esmée Winkel 

 
Dank aan allen die ervoor hebben gezorgd dat onze Vriendendag uiteindelijk toch door kon 
gaan, zij het in aangepaste vorm. We hopen dat we u volgend jaar weer in de Hortus kunnen 
ontvangen! 
 
21 november 2020        tekst: Adri Mulder 


