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Voorwoord

Sinds de oprichting van de Hortus botanicus 
Leiden, 427 jaar geleden bij het schrijven van dit 
voorwoord, bestaan de kerntaken van de tuin uit 
drie pijlers. De eerste ‘plaetse achter de universteit’ 
was bedoeld als tuin voor studenten geneeskunde 
van de kersverse Universiteit Leiden. Dit was mis-
schien wel de belangrijkste reden voor de oprich-
ting van de Hortus. Daarnaast nam het weten-
schappelijk onderzoek een 
fundamentele plaats in bij de 
eerste prefect Carolus Clusius. 
Later, bij directeuren zoals 
Herman Boerhaave of Carl 
Reinwardt, nam deze pijler 
een vlucht en deze zit tot op de 
dag van vandaag verankerd in 
de oudste botanische tuin van 
Nederland. Iets om trots op te 
zijn in een tijd waarin steeds 
meer universiteiten hun bota-
nisch erfgoed afstoten. 

De derde pijler, de publieksfunctie, is ook niet iets 
van de laatste tijd. Clusius werd al verordonneerd 
door het universiteitsbestuur om op bepaalde 
dagen in de week het publiek te woord te staan. 
Deze functie is nu misschien het meest zichtbaar, 
maar daarmee zeker niet het meest belangrijk. 
Ze staat in evenwicht met het onderzoek en het 
onderwijs in de Hortus. 

Met deze drie pijlers is de Hortus botanicus inge-
bed in de stad Leiden, in de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, maar ook in de universiteit 
als geheel. Letterlijk vanwege de prominente plaats 
die de tuin inneemt in de stad – ook in 2016 moch-
ten we weer bijna 15.000 studenten verwelkomen. 
Maar ook figuurlijk neemt de Hortus een steeds 
belangrijker positie in de universitaire gemeen-

schap in. Dit komt bij-
voorbeeld mooi tot uiting 
in het feit dat steeds meer 
wetenschappers ons weten 
te vinden voor onderzoek. 
In 2016 verwelkomden we 
weer onderzoekers van 
de faculteit archeologie, 
Postdocs, PhD, MSc en 
BSc studenten van IBL 
en CML en een heel aan-
tal wetenschappers van 
Naturalis. Tot slot ver-
volgde in 2015 Roderick 

Bouman een PhD-onderzoek in de Hortus, ook 
iets dat niet onvermeld mag blijven.

De verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 
en publiek die de Hortus altijd probeert te maken 
komt prachtig tot uiting in het Europese Horizon 
2020 project: Big Picnic. De Hortus speelt samen 
met Waag Society Amsterdam een prominente 

In de universitaire 
gemeenschap 

neemt de Hortus 
een steeds 

belangrijker 
positie in
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rol in dit project dat handelt over voedselzeker-
heid in de wereld. Met achttien andere instel-
lingen in Europa en een uit Uganda proberen de 
botanische tuinen bewustwording te creëren over 
de voedselproblematiek in Europa en de rest van 
 de wereld. ‘Co-creatie’ gaat in dit project samen 
met ‘Responsible research and innovation’. Twee 
werelden die onze tuin graag met elkaar verbindt. 

Echter, deze verbinding is niet mogelijk zonder 
onze bezoekers. In 2016 was het overkoepelende 
thema ‘Japan en Von Siebold’ vanwege het 150ste 
sterfjaar van Philipp Franz Balthasar von Siebold. 
Verschillende tuinen in Nederland herdachten 
deze gebeurtenis met tentoonstellingen en andere 
evenementen. De Hortus botanicus Leiden orga-
niseerde een grote tentoonstelling in de zomer, 
met een Camelliaweekend, workshops botanisch 
tekenen, verschillende lezingen, activiteiten voor 
kinderen, een stripboek over Von Siebold, wandel-
boekjes in vier talen, een publicatie met foto’s van 
Gϋnter Beck, en nog heel veel andere dingen. De 
cijfers liegen er weer niet om, want in 2016 staat 
de Hortus weer in de top vijftig van best bezochte 
musea van Nederland met 143.788 bezoekers.   

Namens het Hortus-team,
Prof. dr. Paul J.A. Keßler 
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Publiekszaken

14.721
Leidse Studenten

143.788
Bezoekers

2.305
Leerlingen VO en PO

8.627
Kinderen onder 18
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Japan en Von Siebold 

2016 stond in het teken van de 150ste 
sterfdag van Philipp Franz Balthasar 
von Siebold. Van deze arts, reiziger en 
plantkundige staan tegenwoordig nog 
meer dan tien planten in de Hortus. 
In de tentoonstelling ‘Japan en Von 
Siebold’ werden deze planten in het 
zonnetje gezet. 

De opening vond plaats op 8 april, in 
het bijzijn van een verre achterklein-
zoon van Philipp Franz von Siebold. 
De tentoonstelling bestond uit ver-
schillende driehoeksborden in de tuin 
met informatie over de desbetreffende 
planten, en foto’s van de Duitse kunste-
naar Günter Beck. Tijdens de tentoon-
stelling konden bezoekers genieten van 
workshops, lezingen en rondleidingen 
met Japan als thema. 

De tentoonstelling Japan en Von Siebold 
werd mede mogelijk gemaakt door: 
Stichting Vrienden van de Leidse 
Hortus 
Toshiba International Foundation
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
J.E. Jurriaanse Stichting
Van der Mandele Stichting
Stichting Alfred Isaac Ailion 
Foundation
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Stichting Vrienden van de Leidse 
Hortus

De Vrienden van de Leidse Hortus zijn onont-
beerlijk voor de botanische tuin. Aan de ene kant 
is de Stichting een belangrijke financier voor 
publieksactiviteiten in de tuin. Ieder jaar steunt 
zij de Hortus met financiële bijdragen voor de 
plantenmarkt en Midzomernacht, de vaste evene-
menten die ook speciaal voor de Vrienden worden 
georganiseerd. Daarnaast zijn de Vrienden de 
ambassadeurs van de Hortus. Meerdere leden 
van de Stichting komen soms iedere week in de 
tuin. Tot slot is de stichting een belangrijke eerste 
mogelijkheid om incidentele activiteiten te helpen 
financieren. Een voorbeeld is de tentoonstelling 
Japan en Von Siebold waar de Vrienden €10.000 
aan hebben bijgedragen. 

Sinds 2015 is er een nieuw bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Leidse Hortus. Omdat het aan-
tal Vrienden al een aantal jaren rond de 2000 
schommelde is gestart met het programma Wijzer 
Werven. Dit programma is een initiatief van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en is opgestart om non-profit instellingen te 
kunnen leren hoe zij externe financiën kunnen 
aantrekken. 

Vrijwilligers

De Hortus heeft al jaren meer dan 110 vrijwilligers. 
Dit schommelt ieder jaar een beetje, maar lijkt 
toch altijd ongeveer op dit aantal uit te komen. 
Sommige mensen komen het hele jaar door weke-
lijks werken in de kassen om de dode bladeren tus-
sen de potten met orchideeën uit te halen; andere 
komen alleen in de zomer om in de wiedploeg te 
werken. Al deze mensen zijn ontzettend belangrijk 
voor de tuin. Zonder de wiedploeg is het in de 
zomer niet haalbaar voor de vaste medewerkers 
om de tuin er netjes uit te laten zien. 
Ook op kantoor zitten wekelijks meerdere mensen 
te werken voor de Hortus. Sommigen houden de 
vriendenadministratie bij; anderen werken aan 
de website, of helpen met collectiebeheer. Voor 
al deze voorbeelden geldt dat de Hortus niet zou 
kunnen bestaan zonder de onbezoldigde inzet van 
deze grote groep mensen. 
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Camelliaweekend

Op 9 en 10 april vond het Camelliaweekend 
plaats in samenwerking met de Internationale 
Camelliavereniging. Er was een uitgebreid lezin-
genprogramma, bezoekers konden rondleidingen 
volgen, en natuurlijk waren Camellia’s in alle 
soorten en maten te koop. In het Camelliaweekend 
bezochten 1.848 bezoekers de Hortus. 

Boomadoptanten 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de 
Hortus zijn de boomadoptanten. Jaarlijks adop-
teren bijna 130 mensen een bepaalde boom (of 
andere plant) in de botanische tuin of kas. Het 
minimum bedrag is €100 voor een boomadoptant, 
maar sommige bedrijven of instellingen betalen 
veel meer voor het onderhoud van hun eigen 
boom. Eind 2016 wilde bijvoorbeeld het Leidse 
bedrijf TransIP de tulpenboom van Herman 
Boerhaave (links naast de ingang) adopteren voor 
€5.000. Ook bij de adoptanten wordt gekeken hoe 
de Hortus deze groep kan laten groeien. 
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Een nieuwe Bollenkas

In 2016 is een begin gemaakt met de aanleg van 
een nieuwe bollenkas. Tussen de Victoriakas en de 
Rozentuin is ruimte gevonden om een kleine kas 
neer te zetten, om de bijzondere bollencollectie 
van de Hortus te laten zien aan het publiek. Dit 
heeft deels een klimatologische reden: de bolge-
wassen vinden hun oorsprong in het Mediterrane 
gebied, en zijn dus niet goed aangepast aan het 
Nederlandse klimaat. Aan de andere kant heeft 
het een veiligheidsreden. De geofieten die de 
Hortus laat zien zijn erg gewild bij verzamelaars. 
In het verleden zijn meerdere keren bollen, maar 
ook orchideeën of vleesetende planten gestolen 
uit de tuin of kassen. Deze kas stelt de Hortus in 
staat om de planten te kunnen laten zien aan het 
publiek. 
De kas staat in het verlengde van de bollenbak die 
in 2015 is geopend. Hier toont de Hortus al twee 
jaar de ontwikkeling van bollen uit de natuur naar 
volledig gekweekte bollen. Met de toevoeging van 
de bollenkas krijgt de Hortus dus een bijzondere 
bollenplek. Een thema dat natuurlijk heel goed 
past bij de geschiedenis van de tuin. 
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Communicatie

De communicatie en marketing van de Hortus zijn volledig verankerd in de organi-
satie. Omdat alle inhoud gegenereerd wordt uit de tuin en uit de kassen, is een goede 
communicatie intern, met de tuin- en kasploeg, van cruciaal belang. Zonder de input 
van de tuin- en kasmedewerkers is het extern communiceren over wat er in de tuin 
gebeurt niet mogelijk.  

Pers 
In 2016 zijn zeven persberichten uitgestuurd. Dit 
heeft geresulteerd in een online mediawaarde van 
€2.3 miljoen. Dit is inclusief social media. 

Een absoluut hoogtepunt in het mediajaar was de 
Gympie Gympie. Deze brandnetelachtige stond al 
een paar weken in de kas toen de media daar lucht 
van kregen door een interview met Rogier van Vugt 
in het Leidsch Dagblad. De timing kon niet beter 
(juli) en binnen een paar dagen stond het bericht 
in de landelijke pers, RTL Z, Hart van Nederland, 
NOS Jeugdjournaal, TV West, Unity FM, en nog 
veel meer. Geschatte mediawaarde: €800.000 

Naast de free publicity wordt de Hortus vaak 
gevraagd om informatie en medewerking zonder 
duidelijke aanleiding vanuit de botanische tuin 
zelf. In 2016 zijn er twee keer opnames geweest 
voor het kinderprogramma ‘Het Klokhuis’ waarin 
Rogier van Vugt een belangrijke rol speelde. Ook 
BinnensteBuiten kwam twee keer langs voor 
opnames. 

Nog veel vaker wordt de tuin of kas gebruikt als 
decor. Dit zijn niet altijd programma’s voor regio-
nale radio of televisie, maar ook voor landelijke 
series zoals ‘De Zwarte Tulp’, of zelfs een BBC 
opname voor een serie over de Gouden Eeuw.  

Free Publicity:

Bron online: Meltwater
Bron print: Media Info Groep
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Nieuwe website

In 2016 is een nieuwe website gerealiseerd voor de 
Hortus. De online aanwezigheid van de oudste bota-
nische tuin van Nederland leek bijna samen te vallen 
met de oudste website van een botanische tuin van 
Nederland. Dit bracht een beveiligingsrisico met zich 
mee en in 2015 werd besloten dat alles vernieuwd moest 
worden. In februari is gestart met een traject samen met 
de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen om 
alles te vernieuwen. Hierin kon de Hortus mee in de 
stroom met de algemene vernieuwing van de universi-
teit en faculteiten. 

KeesTM was verantwoordelijk voor de uiteindelijke  
realisatie van de nieuwe site. De vormgeving was ook in 
handen van dit Leidse bedrijf. Qua uitstraling moest de 
website aansluiten bij zowel de stijl van de Hortus, als de 
huisstijl van de universiteit. Uiteindelijk is gekozen om het 
lettertype overeen te laten komen met de huisstijl van de 
universiteit. Ook in de structuur van het menu, de opzet 
van de homepage en de navigatie, is gekozen voor een 
duidelijke link naar de Universiteit Leiden. 

Onderscheidend is het kleurgebruik in de blokken en 
andere structuren. Het was snel duidelijk dat er geen 
website voor de Hortus gemaakt kon worden zonder 
het gebruik van de kleur groen. Deze komt nu dus ook 
terug in bijvoorbeeld mouse-overs of blokken op de 
homepage. Ook is een botanische tekening vervlochten 
in de headers en footers op de pagina’s, een duidelijke 
verwijzing naar de folders en andere gedrukte uitingen 
van de Hortus. 
     

Google Grants

In het verlengde van de nieuwe website is in 2016 een 
beurs van Google aangevraagd. Met deze ‘Google 
Grants’ krijgt een charitatieve instelling bijna $120.000 
advertentiebudget op Google. Hiermee kan de Hortus 
bezoekers bereiken die wel geïnteresseerd zijn in plan-
ten, maar niet per se naar de Hortus zouden willen, of 
niet eens van het bestaan van de tuin afwisten. Zoek op 
‘nootmuskaat’, en de Hortus komt nu bovenaan in de 
zoekresultaten. 

Hortus Online
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Flora van Witte op Wikipedia

De Hortus heeft veel plezier gehad 
van de mooie platen uit de Flora van 
Heinrich Witte, geschonken door een 
van de Vrienden van de Leidse Hortus. 
Voortaan kan iedereen er zijn voordeel 
mee doen: ze zijn online te bekijken 
en in hoge resolutie te downloaden op 
Wikipedia. Het aantal zal nog groeien, 
Hortus-vrijwilliger Miriam Kuyt is 
hard bezig de namen van de overige 
platen te controleren; de namen die 
Witte gebruikte zijn soms verou-
derd door nieuwe wetenschappelijke 
inzichten.



Marketingacties en samenwerkingen

De Hortus heeft ieder jaar een aantal marketing-
acties gepland met externe partijen. Ook in 2016 is 
weer samengewerkt met de volgende partijen: 

NS/SPOOR Museumkaart Albert Heijn 
spaaractie

Holland Pas Minicards Groei en Bloei

Zonnebloem Natuurmonumenten

NB de Website wordt pas sinds de lancering van de nieuwe site op 1 juni 2016 gemeten. 
Deze statistieken zijn dus van 7 maanden. 

7.728
6.548
892







Aantal volgers op Social Media

💻 👤 🌎82.319 61.618 8.500
Website impressies Unieke bezoekers Internationale

bezoekers
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Educatie

Educatie in schoolverband

De Hortus biedt lesprogramma’s voor primair en 
voortgezet onderwijs, die aansluiten bij kerndoe-
len en eindtermen. Het gaat om vijf lessen voor 
leerlingen in de basisschoolleeftijd, twee lessen 
voor voortgezet onderwijs (onderbouw VMBO 
en 3 VWO). Daarnaast zijn op aanvraag lessen op 
maat mogelijk, meestal rond een thema (bijvoor-
beeld ‘tropisch regenwoud’), een beroeps opleiding 
of tekenlessen.

Alle lessen worden regelmatig aangepast aan de 
eisen, wensen en leerdoelen van het onderwijs, 
bijvoorbeeld de vraag om doorlopende leerlijnen 
of meer actieve lessen. De lesgevers zijn vrijwil-
ligers, vaak met een onderwijsachtergrond (jon-
gere kinderen) of een achtergrond als bioloog of 
biologiedocent. 
In 2016 speelden de volgende activiteiten:
•  De Hortus is een partner in het Verwonder

paspoort, alle lessen voor basisscholen worden 
inmiddels ook via het Verwonderpaspoort 
aangeboden. Hierdoor zijn de contacten met 
partners op het gebied van natuur, wetenschap 
en techniek-educatie geïntensiveerd.

•  Voor de professionalisering van de educatie 
neemt de Hortus deel aan het project ‘Leren doe 

je samen’, een landelijk samenwerkingsverband 
van natuurhistorische musea. Hierdoor kunnen 
stappen gemaakt worden in bijv. inwerkpro-
gramma’s van lesgevers, de kwaliteit van lessen, 
opleiding en bijscholing.

•  Om meer oudere leerlingen (bovenbouw 
basisschool/onderbouw middelbare school) 
goed onderwijs te kunnen bieden is een pilot-
samenwerking aangegaan met Technolab, die 
een Biomimicry-les aanbiedt aan brugklassers 
en tweedeklassers.

We hebben gesignaleerd dat nieuwe lessen die 
in 2015 ontwikkeld zijn, in 2016 vaker werden 
afgenomen. Daar verschuift het leerlingenbestand 
geleidelijk van meest kleuters naar wat oudere 
leerlingen.
Daarnaast wordt de samenwerking met de 
Cultuureducatiegroep voortgezet.
Voor de lesgevers en rondleiders wordt vrijwel 
wekelijks een interne nieuwsbrief gemaakt, en er 
zijn vier tot zes rondleidersavonden en uitstapjes 
per jaar.
Met de educatoren van andere Leidse musea 
en andere Nederlandse botanische tuinen werd 
 intensief samengewerkt.
Er vonden twee W&T café’s en drie workshops 
voor docenten in de Hortus plaats.
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Educatie voor individuele bezoekers

Naast educatie voor scholen biedt de Hortus edu-
catie voor individuele bezoekers, zowel meerjarige 
activiteiten als aan tentoonstellingen gebonden 
activiteiten.

Voor bezoekende gezinnen waren er verschil-
lende workshops en twee wandelboekjes (‘Bijen’ 
en ‘Hortusexpeditie’), voor bezoekende volwas-
senen was het Wandelboekje Japan en Von Siebold 
beschikbaar in vier talen, en het Wandelboekje 
Vogels. Er waren cursussen wetenschappelijk 
tekenen en een Evolutiecursus, twee series col-
leges HOVO in de Hortus, de Vrije Academie 
organiseerde drie activiteiten. In de winterperiode 
is er een programma met lezingen en activitei-
ten gericht op regelmatige bezoekers en mensen 
met gespecialiseerde belangstelling. Ook bij de 
zomertentoonstelling was programmering. In 2016 
waren de activiteiten in het algemeen goed bezocht 
en goed van kwaliteit, en er was ruim aandacht 
voor in de pers. Een bijzonder nieuw educatief 
product was het stripboek over Von Siebold, dat 
zowel scholieren als individuele bezoekers mee-
kregen na een les of speurtocht. Dit stripboek was 
ook in het Duits verkrijgbaar.
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Collectie

In januari 2016 werd het collectiebeheersyteem 
IrisBG geïnstalleerd. IrisBG is een softwarepakket 
dat botanische tuinen in staat stelt de collectie te 
beheren en inzichtelijk te maken voor medewer-
kers en bezoekers. IrisBG is ook online beschikbaar 
zodat bezoekers informatie en foto's kunnen vin-
den van planten in de Hortus. Omdat het systeem 
ook werkt met coördinaten is het mogelijk zicht-
baar te maken waar in de tuin welke plant staat.  

In 2016 zijn meer dan 50.000 records overgezet 
naar IrisBG. Deze zijn of worden voorzien van 

fotomateriaal, beschrijvingen en extra informatie 
als een plant bijvoorbeeld deel is van een bijzon-
dere historische collectie zoals de Sieboldcollectie. 
Hans Clauzing heeft in 2016 meer dan 600 nieuwe 
plantenfoto’s gemaakt.
IrisBG wordt in tientallen botanische tuinen 
in de hele wereld gebruikt, waaronder enkele 
Nederlandse, met wie we samenwerken in de 
NVBT (Nederlandse Vereniging van Botanische 
Tuinen).

680 
nieuwe planten en zaden

150 
nieuwe bordjes gegraveerd

850 

nieuwe labels geprint

50.000 

records ingevoerd

🍂   ⌨
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Collectie

(Internationale) 
samenwerking

Samenwerking Universitas Indonesia  
Op dinsdag 12 april was in Leiden een delegatie 
op bezoek van de Universitas Indonesia, geleid 
door de rector van UI, Prof. dr. Anis. Tijdens dit 
bezoek tekende hij en Prof. dr. Paul J.A. Keßler 
een overeenkomst die de samenwerking tussen de 
beide Science faculteiten versterkt. De Hortus zal 
in dit kader expertise beschikbaar stellen voor het 
vestigen van een botanische tuin op de campus 
van de UI.

Big Picnic
In mei 2016 werd de aanvraag van de Hortus 
gehonoreerd voor het Europese HORIZON 2020 
project: Big Picnic. In dit internationale project 
werken meer dan 20 botanische tuinen samen om 
het publiek bewust te maken van voedselveiligheid 
en -zekerheid. Waar komt het plantaardig voedsel 
dat je dagelijks eet eigenlijk vandaan? Veel mensen 
weten het niet meer. Big Picnic werkt op innova-
tieve wijze samen met het publiek (co-creatie) om 
dit probleem aan te pakken. 
Drijvende kracht vanuit de Hortus is Hanneke 
Jelles die hiervoor samenwerkt met projectpartner 
Waag Society uit Amsterdam. Dit is een groep die 
gespecialiseerd is in het co-creëren van content 
voor projecten. Eerder werkte Waag Society mee 

aan het Planten voor de Toekomst project met de 
NVBT (zie onder). Van 10 tot en met 12 oktober 
organiseerden de Hortus en Waag Society een 
trainingsbijeenkomst waar alle internationale 
projectpartners aan meededen. Uit heel Europa en 
Uganda kwamen botanici, educatie- en commu-
nicatiemedewerkers naar Leiden om in de monu-
mentale Oranjerie een training te krijgen over het 
project, en te lezen hoe co-creatie in zijn werk gaat. 

Internationale kennisuitwisseling
Op uitnodiging van  de Universiteit van Uppsala 
en ter gelegenheid van het jaarlijks Linnaeusfeest 
gaf Dr. Gerda A. van Uffelen in mei een lezing 
over Linnaeus en de Hortus botanicus Leiden.
Tijdens het symposium State Of the World’s Plants 
in de Kew Gardens gaf zij een presentatie met de 
titel How to deal with unwelcome plant guests in 
Europe.

Samenwerking NVBT
De Hortus is lid van de Nederlandse Vereniging 
van Botanische Tuinen. In deze vereniging heb-
ben 25 botanische tuinen zitting om hun positie te 
verstevigen op nationaal en internationaal niveau. 
Prefect Paul Keßler maakt tevens deel uit van de 
stuurgroep Planten voor de Toekomst, een project 
dat in 2013 van start is gegaan met een subsidie 
van de Nationale Postcode Loterij. Dit project 
mondt in 2017 uit in het Jaar van de Botanische 
Tuinen. 
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Onderzoek

In de Hortus wordt veel onderzoek gedaan. Dit wordt vaak uitgevoerd door medewer-
kers van andere instituten omdat de Hortus zelf weinig onderzoeksfaciliteiten heeft. 
Naturalis speelt hier een belangrijke rol in, maar ook binnen- en buitenlandse weten-
schappers van andere botanische tuinen en universiteiten komen met regelmaat langs 
in de Hortus. 
 
Barbara Gravendeel 
Dr. Barbara Gravendeel is verbonden aan 
Naturalis Biodiversity Center en de faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen. In de 
Hortus doet zij onderzoek in de kassen naar 
de Orchideeëncollectie, onder andere naar 
vanilleplanten. 

Op haar bureau in het Sylviusgebouw van de 
universiteit staan allemaal potten met gedroogde 
vanillestokjes. Niet alleen uit de Hortus, maar ook 
uit Costa Rica, Madagaskar of Bali. In 2016 kreeg 
Barbara een subsidie van €600.000 van Stichting 
Innovatie Alliantie om het geheim van de geur 
van vanille te achterhalen. In december ging ze 
drie weken naar Costa Rica om daar vanilleplan-
ten in het wild te onderzoeken. Van de vanille 
werden wortels geknipt, zowel luchtwortels als 
wortels die aan de boomstam zitten. In deze wor-
tels zitten bepaalde bacteriën en schimmels die 
te maken hebben met de geur van het beroemde 
vanillestokje. 

De subsidie van stichting Innovatie Alliantie is 
niet zomaar gegeven. Het is afkomstig uit het 
MKB. Deel van het onderzoek is om te kijken 
hoe de planten in de kassen floreren zonder alle 
invloeden van het regenwoud van Costa Rica. Hoe 
beïnvloedt de omgeving van de vanille de geur van 
het stokje? 

Topsectorproject 2014 – 2016 
Hoe krijg je vanille überhaupt in bloei? In een 
onderzoek dat is afgerond in 2016 is gekeken 
naar de natuurlijke omstandigheden waar een 
vanille plant het best in zou gedijen. De natuur-
lijke omstandigheden van vanilleplanten in Zuid-
Amerika zijn bekeken, en deze omstandigheden 
zijn nagebootst in de Hortus. Het resultaat was dat 
in april de eerste Vanilla planifolia in bloei stond 
in de Hortus. 

Schroeforchissen 
Iets heel anders. Schroeforchissen (Spiranthes) 
hebben niets met vanille te maken, ruiken wel 
lekker, maar zijn niet eetbaar. Vanaf de jaren 1950 
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Onderzoek

zijn deze orchideeën eigenlijk vrijwel uitgestorven, 
maar sinds een aantal jaren leken de orchissen 
weer bezig met een opmars. Het blijkt hier echter 
om een kruising te gaan die uit de handel komt. 
Dit kun je niet zien met het blote oog, maar met 
DNA-technieken is wel degelijk een verschil te 
maken. Het probleem van deze nieuwe plant is 
dat deze invasief is, en zich heel hard vermeerdert 
omdat de orchis zich zowel splitst met wortel-
scheuten, als bestoven kan worden door insecten. 
In het tijdschrift De Levende Natuur schreef 
Barbara een artikel waarin duidelijk werd gemaakt 
dat het hier niet ging om een teruggekeerde uitge-
storven zomerorchis, maar om een invasieve tuin-
plant. Onderzoek naar de voortplanting van deze 
plant vond plaats in de Hortus. 

Nepenthes-onderzoek 
Op 12 december 2016 verdedigde Rachel Schwallier 
haar proefschrift met de titel ‘Evolutionary diver-
sification of Nepenthes (Nepenthaceae)’. Promotor 
was Prof. dr. Erik Smets. Het onderzoek werd 
voor een groot gedeelte gedaan in de Hortus met 
levende planten. Rachel deed onder andere onder-
zoek naar DNA van deze plantenfamilie, en dat is 
vele malen makkelijker te extraheren uit levende 
planten dan uit dode collecties (herbariumma-
teriaal). Ook werden er 3D modellen gemaakt 
van de groei van de bekers van verschillende 
Nepenthes-soorten. 
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Roderick Bouman
In de tropische kassen zijn sinds augustus 2015 
verschillende planten te vinden van het geslacht 
Phyllanthus. Niet zonder reden, want sinds ander-
half jaar doet Roderick Bouman een PhD onder-
zoek naar het tropisch plantengeslacht Phyllanthus 
dat wereldwijd voorkomt, behalve in Europa. ‘Het 
is allemaal nog work in progress, maar er gaan 
vast mooie resultaten uit komen.’ Roderick richt 
zich in het onderzoek op drie componenten. 

In eerste instantie is er aandacht voor de fylogenie 
van de groep waarbij DNA wordt geëxtraheerd uit 
de bladeren. Hier zijn de planten in de Hortus dus 
van belang, want van gedroogd materiaal is het 
altijd lastiger DNA te verkrijgen. Met behulp van 
dit DNA worden de stambomen van de groepen 
gereconstrueerd. Dit is 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. ‘Er is eigenlijk nooit echt 
veel aandacht geweest voor het geslacht. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat ze niet 
heel mooi zijn als sierplant, en niet erg interessant 
om te eten.’ Dat het echter wel een heel interes-
sante groep is, blijkt wel uit het tweede deel van 
het onderzoek. 

‘De stamboom die in het eerste deel is opgebouwd 
wordt vervolgens in een tweede deel van het 
onderzoek als uitgangspunt genomen voor de ver-
spreiding van de groep; voor het achterhalen van 
de historische biogeografie.’ Uit eerder 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 hopelijk 
bepaalde belangrijke verspreidingsmomenten 
geïdentificeerd worden.
 
‘De derde fase van het onderzoek heeft eigenlijk 
minder te maken met de vorige twee’. In dit deel 
wordt gekeken naar z.g. ‘bioactivity screening’.  
Dit houdt in dat gezocht wordt naar stoffen in de 
planten die een mogelijke antibacteriële werking 
hebben.’ Hiervan is de uitkomst nog bijzonder 
onzeker vanwege het prille stadium van het onder-
zoek, en het feit dat vers materiaal onmisbaar is 
om samples van te maken. ‘We zijn begonnen 
met een aantal soorten die gebruikt worden in 
bepaalde traditionele medicijnen uit bijvoor-
beeld China. Dan heb je in ieder geval een goed 
uitgangspunt.’
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Eind 2016 en begin 2017 is een MSc-student 
begonnen om de data te bundelen en bepaalde 
groepen van Phyllanthus te reviseren. Dit kan 
drastische gevolgen hebben voor de toekomst, 
zelfs zodanig dat bepaalde geslachten helemaal 
geen Phyllanthus blijken te zijn. Ook zijn er nu al 
een paar nieuwe soorten ontdekt. Deze moeten 
nog beschreven worden.

Erik Smets
Van september 2005 tot maart 2016 was Prof. 
dr. Erik Smets Wetenschappelijk Directeur van 
de Hortus botanicus Leiden. De hoogleraar uit 
Leuven begon zijn loopbaan in Leiden als direc-
teur van het Nationaal Herbarium, toen nog gede-
centraliseerd en gevestigd in Leiden, Wageningen 
en Utrecht. De Hortus was formeel onafhankelijk, 
maar ook Prof. dr. Pieter Baas, de voorganger van 
Erik, vond al dat de Hortus en het Herbarium 
samen moesten gaan. 

Toen Erik aankwam in de Hortus was de tuin 
in minder goede staat dan nu. Er was te weinig 
personeel, een grote schuld en er was nogal wat 
achterstallig onderhoud. Er waren natuurlijk ook 
positieve punten. De collectie was heel erg goed, 
de vriendenstichting bestond al een aantal jaren 
en was bijzonder actief, de Systeemtuin was toen 
net aangelegd, en, misschien wel als belangrijkste, 
het faculteitsbestuur stond wel achter de Hortus. 
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Een aantal problemen werd opgelost. Het afwe-
zig zijn van een prefect werd opgelost toen Paul 
Keßler in juni 2006 Prefect van de Hortus werd. 
Daarna is Erik gaan lobbyen over het kwijtschel-
den van de schuld van de Hortus en dit gebeurde 
in 2008. 

‘Voor mij is de Hortus de levende component van 
de dode, gedroogde collectie die we hier hebben in 
Naturalis.’ 
Maar het faculteitsbestuur kreeg bedenkingen 
bij het incorporeren van de Hortus bij Naturalis. 
‘Dat is nog steeds een van de meest jammerlijke 
ontwikkeling van mijn tien jaar bij de Hortus. De 
connectie tussen de beide instituten is momenteel 
niet geïnstitutionaliseerd, en dat is erg spijtig. 
De logische plek is bij Naturalis, dat was het al in 
2010, en dat zal het altijd blijven. De kracht van 
de wetenschap ligt tussen de disciplines.’ Vanaf 
de oprichting van Naturalis en de dag dat het her-
barium wel bij Naturalis kwam, stond de Hortus 
opeens los van deze wetenschappelijke instituten. 
Erik was formeel Wetenschappelijk Directeur van 
Naturalis (incl. Herbarium) en Wetenschappelijk 
Directeur van de Hortus. ‘Eigenlijk was de functie 
toen een beetje uitgehold, vanwege het simpele feit 
dat een wetenschappelijk directeur van een insti-
tuut zonder eigen onderzoeksfaciliteiten eigenlijk 
niet heel logisch is. Ze hadden goede redenen voor 

hun beslissing, en het is op zich goed dat het facul-
teitsbestuur zo betrokken was, maar ik vind het 
nog steeds betreurenswaardig.’ 

Hoewel vanaf de formele splitsing tussen 
Naturalis en de Hortus de functie van Erik minder 
voor de hand liggend werd, zijn er wel ontzettend 
veel hoogtepunten geweest in de afgelopen jaren. 
‘Niks is door mij gedaan hoor, het was allemaal 
het team. Maar de herlocatie van de Clusiustuin 
was absoluut geweldig. De renovatie van de hoge 
kas en de opening van de kassen door Koningin 
Máxima, de uitbreiding met de Sterrewachttuin, 
de opening van de Systeemtuin, het is te veel om 
op te noemen.’ 
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Expeditie naar Papoea 
Nieuw-Guinea
Sinds oudsher verzamelt de Hortus planten in 
het wild. Dit is soms in Nederland, maar veel 
vaker in het aandachtsgebied Zuidoost-Azië. 
In oktober en november 2016 ging Ed de Vogel, 
onderzoeker van Naturalis en als gastmedewer-
ker verbonden aan de Hortus, op expeditie in 
Papoea Nieuw-Guinea. Hij verbleef 6 weken in 
een verlaten goudmijn op 1000 meter hoogte in de 
Baining Mountains op het eiland New Britain. De 
expeditie werd gefinancierd door UNDP (United 
Nations Development Program). Het was een uit-
gebreide expeditie met in totaal 12 wetenschappers 
in ornithologie, zoölogie, entomologie (vlinders), 
herpetologie, planten algemeen, pteridologie en 
orchidologie. 
 
Ed maakte 418 levende collecties orchideeën, met 
meer dan 300 soorten. Bijna alles is verzameld 
in drievoud. De eerste set was bestemd voor 
de Botanische Tuin in Lae, de tweede voor de 
Botanische Tuin in Port Moresby.  

Heel weinig planten waren in bloei; minder dan 
40 soorten, daarvan is herbarium gemaakt en zijn 
bloemen op alcohol gezet. Deze collecties liggen in 
het Herbarium in Lae.  

Nieuwe soorten in de Hortus
Dendrobium cleistanthum en Dendrobium 
kruizingae

In 2016 beschreven Ed de Vogel, Esmée Winkel en 
Rogier van Vugt twee nieuwe orchideeënsoorten. 
Dendrobium cleistanthum en Dendrobium krui-
zingae waren allebei al deel van de collectie van de 
Hortus, maar hadden nog nooit gebloeid en deze 
planten konden dus niet worden gedetermineerd. 
Dendrobium kruizingae is vernoemd naar kas-
medewerker Jaco Kruizinga.

Illustratie: Esmée Winkel



HORTUS BOTANICUS LEIDEN  JAARVERSLAG 2016

Januari

9-27 januari: Cursus Plant 
Families of the Tropics 

10 januari:  
Zondagwandeling

Zondag 24 januari: 
Wintercollege ‘Zaden 
van wilde planten’ door 
Jojanneke Bijkerk van kwe-
kerij Cruydt-Hoeck

Zondag 24 januari: 
Fotoworkshop door  
Hans Clauzing 

30 januari: Workshop 
wetenschappelijk tekenen 
door Esmée Winkel
 
Februari

2 - 5 februari: Wintercursus 
‘Botanisch tekenen’ door 
Anita Walsmit Sachs

14 februari: Nieuwe reeks 
MuseumJeugdUniversiteit 

28 februari: Wintercollege 
‘Exotische zaden’, door 
Sander Onsman van 
Onszaden 

Maart

Tentoonstelling: hyacinten

vanaf 11 maart: 
HOVO-cursus ‘Botanische 
kunst in Europa en het 
Verre Oosten’  

13 maart: 
Zondagrondleiding hyacin-
ten door Carla Teune

zondag 20 maart: 
Wintercollege ‘Hortulanus 
Witte en de planten uit 
Japan’ door Carla Teune

20 maart: Fotoworkshop: 
‘Sterhyacinten en andere 
kleurige voorjaarsbloeiers’ 
door Hans Clauzing

April

9 en 10 april: 
Camelliaweekend in 
samenwerking met de 
Internationale Camellia 
Vereniging 
 
10 april: zondagwande-
ling door leden van de 
Camelliavereniging 
 
17 april: fotoworkshop ‘de 
Hortus loopt uit’ door  
Hans Clauzing

Mei 

Kinderworkshops in de 
Hortus
Tijdens de tentoonstelling 
Japan en Von Siebold gaf 
kunstenares Margriet Blom 
van Rembrandts Dochters 
workshops voor kinderen. 

7 mei: Plantenmarkt 

7 mei: lezing over Citrus 
door Citrus-specialist  
Ben Buynsters

Zondag 8 mei: 
Zondagwandeling: bollen 
onder bomen door Kees 
Langeveld en Carla Teune

13 mei Tentoonstelling 
Japan en Von Siebold

13 mei Tentoonstelling 
Japanse verzamelplanten

28 mei Museumnacht
 
Juni

Cursus economische bota-
nie gegeven door Prof.  
David J. Mabberley

Zondag 12 juni 
Fotoworkshop De Hortus 
dichtbij op door  
Hans Clauzing 

Vrije Academie lezingen 
gaan van start

Activiteitenoverzicht 2016



27

Zondagrondleiding Planten 
uit Japan door Carla Teune

21 juni 2016: 
Midzomernachtfeest 

Honingslingeren door Fred 
Weber

Juli 

20 juli t/m 28 augustus: 
Hortusfestival, muziek op 
woensdagavonden

Zomercursus Anita 
Walsmit Sachs

9 & 10 juli:  
open imkerijdagen

Woensdagavond 20 juli 
Lezing door Arend Wakker 

Inlooprondleidingen: 
Gratis rondleidingen op 
donderdagen

Workshop Creatief in de 
Hortus: Linoleumdruk 
door twee kunstenares-
sen van het collectief 
‘Rembrandts Dochters’

Augustus

10 augustus: Lezing indigo 
verven door Cisca van der 
Zwan

14 augustus: 
Zondagrondleiding Varens 
door Harry Roskam

18 augustus t/m 8 november: 
Tentoonstelling Hortulanus 
de Witte en de planten uit 
Japan 

24 augustus: Engelstalige 
zomeravondlezing Japanse 
groenten en granen door 
Shantonu Abe Chatterjee

21 augustus: Fotoworkshop 
Kuipplanten door Hans 
Clauzing 

Cursus ‘Van alg tot orchi-
dee’ door Arend Wakker 

September

Verwonderpaspoort W&T 
Café in de Hortus

17 september: Nacht van 
Kunst en Kennis

10 en 11 september: Open 
Monumenten-dagen 
Leiden. 

11 september: 
Zondagwandeling Japan in 
de Hortus

18 september: Fotoworkshop 
‘De herfst in beeld’ door 
Hans Clauzing 

25 september: Lezing De 
ontdekking van de horten-
sia door Arend Wakker 

Oktober

Lezing Proeven van Japan, 
Bogor en Nederland door 
Fred Weber 

23 oktober: Fotoworkshop 
‘Bes Vrucht en blad’ door 
Hans Clauzing 

27 oktober: Wintercollege 
over Carl Peter Thunberg 
door Jesper Kårehed 

van 8 t/m 11 november 
Herfstcursus botanisch 
tekenen door Anita 
Walsmit Sachs



November

3 en 4 november: Film in 
de kassen door het Leiden 
International Film Festival

7 november: Nationaal 
Schoolontbijt in aanwezig-
heid van Prinses Beatrix. 

13 november: Zondag-
wandeling wintersmaken 
door Femke Frietema en 
Fred Weber 

December 

27 november: Lezing door 
Onno Kleyn

11 december 
Zondagwandeling tropische 
kassen door Fred Weber en 
Cisca van der Zwan 

Lezing: ‘Tropisch Azië thuis 
met De Groene Prins’ door 
Hans Prins
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Balans Hortus botanicus Leiden
(x 1000 euro)
Activa Ultimo 2015 Ultimo 2016 Passiva Ultimo 2015 Ultimo 2016

Vaste activa 51 38 Eigen vermogen 108 110
Voorraden 23 23 Crediteuren 44 88
Debiteuren 46 36 Waarde vakantiedagen 23 17
Kas 1 1 Vooruitontvangen 38 90
Rekening courant 
universiteit

95 213 Nog te betalen 3 0

Voorzieningen 6

Totaal activa 216 311 Totaal passiva 216 311

www

Toelichting activa   
   
Vaste activa   
Investeringen boven de € 2.500 worden geactiveerd en opgenomen met de 
boekwaarde.
Inventaris en (wetenschappelijke) apparatuur wordt afgeschreven in 10 jaar, 
ICT apparatuur in 4 jaar.   
Ultimo 2016 bedroeg de aanschafwaarde k€ 260 en de afschrijvingen k € 222. 
 
Voorraden   
De winkelvoorraad wordt gewaardeerd op 40 % van de verkoopwaarde.
  
Debiteuren
Indien noodzakelijk wordt een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. 
Per ultimo 2016 zijn er geen vorderingen ouder dan 3 maanden.   

Toelichting passiva
  
Eigen vermogen  
De universitaire regels schrijven een 
weerstandsreserve van 5% voor. 
Bij een omzet in 2016 van M € 1,5 is dit 
k € 75.
Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt 
hier mee verrekend .  
In 2016 betrof dat een winst van k € 2. 
 

29

Financiën



Exploitatierekening
(x 1000 euro)

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Realisatie Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Begroot 

Baten Lasten
Universitaire/facul-
taire bijdrage

576 595 590 Personeel in 
loondienst

768 820 856

Entrée 464 465 481 Inhuur personeel 105 139 150
Verhuur/horeca 150 133 180 Overige personele 

lasten
20 25 31

Sponsoring en 
bijdragen

113 123 100 Afschrijvingen 14 13 100

Winkelverkoop 99 121 155 Winkelinkoop 51 66 75
Overige 117 101 100 Materiele lasten 464 394 354

Huisvestingslasten 65 79 40

Totale Baten 1.519 1.538 1.606 Totale lasten 1.487 1.536 1.606

Exploitatiesaldo 32 2 0

wwwww
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Toelichting exploitatie baten 
 
Universitaire/facultaire bijdrage
Wordt ontvangen ten behoeve van het uitvoeren 
van de wetenschappelijke taken inclusief een 
facultaire bijdrage vanaf 2016 voor een promoven-
dus. 

Entree      
De tarieven voor de entree worden jaarlijks vast-
gesteld op basis van een vergelijkend onderzoek bij 
collega-vestigingen en lokale musea.   
  
Verhuur/horeca
De tarieven voor verhuur van ruimtes worden 
jaarlijks vastgesteld op basis van ervaringscijfers en 
marktonderzoek bij commerciële partijen.
De catering is uitbesteed aan een professionele 
organisatie. 
De opbrengsten (fee) van deze uitbesteding wor-
den hier verantwoord.    
 
Sponsoring en bijdragen
Betreft vooral bijdragen van de Stichting Vrienden 
van de Hortus.    
 
Winkelverkoop
Het prijsbeleid is gericht op een maximale verkoop-
prijs op basis van ervaringscijfers.   
De inkoopprijs wordt met minimaal 30 % verhoogd 
tot de verkoopprijs.

Toelichting exploitatie lasten  
 
Personeel in loondienst
Dit betreft alleen de lasten van personeel dat is aan-
gesteld bij de Hortus. 
Universitaire en facultaire personeelslasten 
of opslagen worden niet doorberekend aan de 
Hortus. 

Afschrijvingen
Dit betreft alleen de afschrijvingslasten van 
apparatuur die direct gebruikt wordt 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. 
Regulier en groot onderhoud, verzekeringen, 
gemeentelijke- en energielasten worden op universi-
tair niveau verantwoord.
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Hortus botanicus Leiden
Bezoekadres: 
Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden
📱 071 5275144

 www.hortusleiden.nl 
 www.facebook.com/HortusBotanicus/
 twitter.com/HortusLeiden/
 www.instagram.com/hortusleiden/
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