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Hortus botanicus Leiden
Met Museum-kaart vrij entree–Free admission for Museum Pass holders

In  Leiden commemorates the fact 
that  years ago the ship the Mayfl ower 
left for America. From  April to 
 November , you can visit the 
exhibition From Columbus to Mayfl ower. 
Go to www.hortusleiden.nl for more 
information.

In Leiden wordt in  met veel activi-
teiten herdacht dat  jaar geleden het 
schip de Mayfl ower naar Amerika vertrok. 
In de Hortus is van  april t/m  november 
 de tentoonstelling Van Columbus 
tot Mayfl ower te zien. Voor meer infor matie 
zie www.hortusleiden.nl.

Hortus botanicus Leiden
Rapenburg ,  GJ Leiden
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Vriend van de Hortus
Geniet u ook zo van de vele activiteiten 
die er in de Hortus worden georgani-
seerd? Deze kunnen mede plaatsvinden 
omdat de circa . Vrienden en 
ruim  adoptanten van de Hortus dat 
via hun donaties mogelijk maken. Zou 
u net als al die andere Vrienden er bij 
uw bezoek ook trots op willen zijn, 
dat u daaraan uw steentje bijdraagt? 
Aarzel dan niet en word ook Vriend 
of adoptant van een boom. Zie ‘Steun 
de Hortus’ op www.hortusleiden.nl.

Speciaal voor vrienden
 januari  Winterlezing voor
Vrienden van de Hortus 

Met de presentatie van de derde editie 
van magazine ‘Hortus Leiden’ en 
de uitreiking van de Jaarring . 
De locatie en de nadere invulling 
van het programma worden later 
bekend gemaakt.

Openingstijden
•  t/m  oktober  

dagelijks .-. u, gesloten  oktober
•    november  t/m  maart  

dinsdag-zondag .-. u, maandagen 
gesloten. Gesloten van  december  
t/m  januari 

•  april t/m  oktober  
dagelijks van .-. u

Entree 
Volwassenen  € ,
Kinderen  t/m  jaar, CJP  € ,
Studenten  € ,
Studenten Universiteit Leiden,
Museumkaart, Vriendenkaart  gratis

Rondleidingen en groepsontvangsten
T    

Bereikbaarheid
Vanaf station Leiden Centraal:  minuten lopen 
of neem Museumlijn . Of maak gebruik van 
Parkeerterrein Haagweg met gratis vervoer 
naar de Hortus.

Opening hours
• Until  October  Open daily 

from : to :, closed on  October
•    November  to  March 

Tuesday to Sunday from : to ., 
closed on Mondays. Closed from 
 December  to  January 

•   April to  October 
Open daily from : to :

Admission
Adults  € ,
Children aged  to  years, 
CJP youth card € ,
Students University of Leiden, Museum Pass,
Friends of the Hortus Pass free admission

Tours and group visits
T + ()   

How to get to the Hortus
From Leiden Central Station:  minutes walking 
distance or take the Museumbus (Museumlijn ). 
From car park Haag weg (charge applies) you 
can take a free shuttle bus to the Hortus.

WINTER SPECIAL

Hortus Grand Café heeft een heerlijke

winteraanbieding voor u, kom even langs!

There is a delicious winter-warmer special 

waiting for you at the Hortus Grand Café, 

so please drop by!
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Oerplanten op nieuwe loopbrug
Het entreegebouw van de Hortus is in 
de winter van / verbouwd en 
uitgebreid. Met steun van de Vrienden is 
een nieuwe loopbrug aangebracht, waar 
vanaf september een presentatie over 
de Overlevers in het plantenrijk te zien is. 
Een nieuwe beleving voor jong en oud! 

Bijzondere orchideeën in de Oude UB 
(schuin tegenover de Hortus)
 maart- april 
Tentoonstelling van o.a. botanische 
aquarellen van het geslacht Ophrys, de 
bijenorchis – gemaakt door Esmée Winkel 
– en bloemmodellen afkomstig uit de 
collectie van Naturalis. De Oude UB is vrij 
toegankelijk onder kantooruren. 

Zondagwandelingen
Attentie, in  vertrekken de zondag-
rondleidingen om . uur. 
Per  starten ze om . uur. 
Aanmelden niet nodig, deelname € , 
plus entree (bij e-ticket € ,).
 september . uur De Tuin als Lusthof
 oktober . uur Paddenstoelen
 november . uur Smaken 
van december
 december . uur Amerikanen 
binnen en buiten
 januari . uur Bomen in de winter
 februari . uur Overlevers in de Hortus
 maart . uur Vroege bloeiers

Evenementen
- september Open Monumentendagen
 september Nacht van Ontdekkingen
 september Waanzinnige Wolkers 
Week in de Hortus

Kunst
- november Herfstcursus 
Botanisch tekenen 
- februari Wintercursus 
Botanisch tekenen 
 februari Fotoworkshop Oerplanten 
 maart Fotoworkshop Vroege 
voorjaarsbloeiers

Graag aanmelden voor alle activiteiten (behalve 
de zondagwandeling): www.hortusleiden.nl. 
Daar vindt u ook prijzen en details.

Plant survivors
From september  onwards you can see 
a new presentation about Plant survivors in 
our renewed Winter garden. An experience 
for young and old!

Kleine voorjaarstentoonstelling
Van  mrt –  mei is er extra aandacht 
voor Fritillaria, zoals de in Nederland 
in het wild groeiende kievitsbloem.

Small spring exhibition
 March –  May we will be putting 
Fritillaria, such as the checkered lily 
that grows wild in the Netherlands, 
in a spotlight in a small exhibition.

Lezingen
. uur, Deelname €, plus entree 
(bij e-ticket €,)
 september Boerhaave en de Hortus
 september Bomen van Boerhaave
 oktober Oerplanten (gratis ivm Weekeind 
van de Wetenschap)
 november Biogeografi e van Amerika
 januari Evolutie en verspreiding 
van planten
 februari Planten, koolstof, 
en meteorietenregens
 maart Clusius symposium, locatie 
Klein Auditorium in het Academiegebouw 
(tussen - uur, toegang vanaf . uur).
 maart Eten uit het verleden

Wetenschap
, ,  sep Cursus Evolutie in China 
 sep,  nov,  nov,  jan,  feb, 
 mrt Wetenschappelijk tekenen
 sep Science café Beter met planten
- okt Weekeind van de Wetenschap

HOVO in de Hortus
 maart Start voorjaarsreeks Oerplanten, 
overlevers 

Gratis wandelboekjes
• Bloembollen en andere geofyten
• China
• Tropische kassen
• Specerijen, met  recepten van Onno Kleyn
• Soepen, met  recepten van Onno Kleyn

Free booklets
Free booklets for the following walking 
routes in the Hortus are available at 
the entrance:
• Tropical glasshouses (Eng)
• China (Eng)
• Clusius (Eng)
• Japan & Von Siebold (Eng, Ger)

Bezoekerscentrum Sterrewacht
Vrij entree voor Hortusbezoekers op za en 
zo van .-. uur. Om ., . en 
om . uur instaprondleiding door een 
student sterrenkunde. Deelname t/m  jaar 
gratis, studenten €,- en volwassenen €,-.

Leiden Observatory
Admission to the Leiden Observatory 
Visitors’ Centre is free for visitors of the 
Hortus botanicus during weekends from 
: to :. Information available 
in English and Dutch. 

If any information in this brochure appears only in Dutch 
it means that all communication concerning that activity 
is presented only in Dutch. Information in the garden 
is shown both in English and Dutch.

Hortuskids
Voor leergierige kinderen van - jaar. 
Zie www.museumjeugduniversiteit.nl.
•  8 september Start najaarsreeks 

Museum Jeugd Universiteit
•  9 februari Start voorjaarsreeks 

Museum Jeugd Universiteit

Wandelboekjes & speurtochten
Expeditie tropische kassen, 
Vleesetende planten, Bijen, 
Gif groen gezond. 

Nieuw: Wandelboekje Overlevers. 
Verkrijgbaar vanaf  oktober .

Heb je een Verwonderpaspoort? 
Neem het mee en laat het scannen!

Herfst, winter & lente
in de Hortus

HBL winterprogramma 2019-20 def.indd   4-6 16-07-19   17:30


