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Paul Keßler wordt LUF Hoogleraar 
– Bijzonder hoogleraar Botanische 
tuinen en botanie van Zuidoost Azië  

De leerstoel Botanische tuinen en botanie van 
Zuidoost-Azië van Paul Keβler is een bijzondere 
leerstoel, ingesteld door het Leids Universiteits 
Fonds (LUF). Door het instellen van bijzondere 
leerstoelen ondersteunt het LUF nieuwe weten-
schapsgebieden. Dankzij dit bijzonder hoog-
leraarschap kan het botanisch onderzoek naar 
verschillende plantenfamilies uit Azië, waaronder 
orchideeën, Annonaceae en Phyllanthaceae, en 
naar vleesetende planten worden geïntensiveerd. 
Daarnaast wil Paul Keβler de contacten met 
universiteiten en botanische tuinen, vooral in 
Indonesië en China, verder uitbouwen. 
 



Voorwoord

2017 was een bijzonder jaar, met een record aan-
tal bezoekers van 178.536, bijna een kwart meer 
dan in 2016. Daarmee staat de Hortus weer in de 
top vijftig van best bezochte Nederlandse musea. 
Dit is niet alleen te danken aan de monumentale 
en museale status van de oudste botanische tuin 
van West-Europa, maar ook aan onze bijzondere 
plantencollecties en de voortdurende inzet van ons 
Hortusteam. 
 
In februari werd Hortusprefect Dr. Paul Keβler 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Botanische 
tuinen en botanie van Zuidoost-Azië. Deze leer-
stoel werd ingesteld door het Leids Universiteits 
Fonds (LUF). Zijn oratie was getiteld Alleen maar 
plantjes verzorgen?  
 
Vanwege onze collecties en expertise weten steeds 
meer wetenschappers en studenten ons te vinden, 
van binnen en buiten onze universiteit. Voor de 
cursus Tropische Plantenfamilies wordt onze 
collectie intensief gebruikt. In juni deden eerste-
jaarsstudenten biologie in de Hortus onderzoek 
naar statistische verbanden tussen bloemen en 
hun bestuivers. Verscheidene stagiaires uit bin-
nen- en buitenland waren actief op kantoor en in 
de tuin en kassen, bijvoorbeeld van de Reinwardt 
Academie en de universitaire opleiding 
Wetenschapscommunicatie, en via het internatio-
nale Erasmus-uitwisselingsprogramma. 

Een mooi voorbeeld van het verbinden van weten-
schap en publiek is het Europese Horizon 2020 
project: Big Picnic. De Hortus speelt hierin samen 
met Waag Society Amsterdam een prominente rol. 
Met 20 andere instellingen probeert men mensen 
bewust te maken van de voedselproblematiek. 
‘Co-creatie’ gaat hierbij samen met ‘Responsible 
research and innovation’.  
 
Er is hard gewerkt aan het aanpassen van de 
beplanting van de Systeemtuin – en aan het 
schrijven en redigeren, illustreren en maken van 
cladogrammen voor de nieuwe systeemtuinbor-
den. In oktober werd de vernieuwde Systeemtuin 
met handige draaibare informatieborden feestelijk 
geopend. De eerste bordjes die gemaakt zijn met 
onze nieuwe laser-graveermachine zijn daar te 
vinden. Een andere mijlpaal was het online zet-
ten van een deel van de collecties met Garden 
Explorer, voor iedereen te raadplegen via de 
Hortuswebsite. 
 
In het voorjaar was er een kleine tentoonstelling 
met meer dan 50 soorten bijzondere bolgewassen. 
Hiervoor werden meer dan 21.000 bollen geplant. 
In de nieuwe bollenkas kunnen we nu het hele jaar 
door bijzondere bollen laten zien. Ook werden de 
platte bakken bij de tropische kassen gerenoveerd. 
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Van april tot oktober stonden de Kroonjuwelen 
van Azië centraal, omdat het op 18 mei 2017 
200 jaar geleden was dat de botanische tuin 
(Kebun Raya) in Bogor op Java werd gesticht door 
Reinwardt, later prefect van de Hortus botanicus 
Leiden. Dat sloot goed aan bij het Leiden Asia 
Year van de Universiteit Leiden. De Hortus zette 
allerlei Aziatische gewassen in de tropische kas-
sen in het zonnetje. Een kleine Hortusdelegatie 
bezocht het jubileumcongres in Bogor, en ver-
telde daar over onze Hortus en over het Big 
Picnic-project. Ook namen we een deel van de 
Kroonjuwelententoonstelling mee. Namens het 
faculteitsbestuur werd een portret van Reinwardt 
aangeboden om de 200-jarige verbintenis te 
onderstrepen. In onze Oranjerie vond op 19 okto-
ber het symposium Managing Alliances – Plant 
Science at Bogor Botanical Gardens, 1817-2017 
plaats, georganiseerd i.s.m. Andreas Weber van de 
Universiteit Twente 
 
In augustus vormden vleesetende planten het 
thema tijdens een tentoonstelling en congres, 
dat we samen met de Nederlandse werkgroep 
Carnivora en The Carnivorous Plant Society 
organiseerden.  
 
Naast de tentoonstellingen waren er zoals gebrui-
kelijk een Plantenmarkt en de Midzomernacht, 
deze keer in Indonesische sferen. Er was veel 
te beleven vanwege het door de Nederlandse 

Vereniging van Botanische Tuinen uitgeroepen
Jaar van de Botanische Tuinen. Zo stond de 
herfstvakantie in het teken van de Tuin als Lab, 
waarbij jeugd en volwassenen inzicht kregen 
hoe planten met elkaar communiceren. We 
waren actief in nationale evenementen zoals de 
Museumweek, de Open Imkerijdagen, het Open 
Monumenten weekend, de Nacht van de Kunst en 
Wetenschap en het Weekend van de Wetenschap. 
Het Verwonderpaspoort, een samenwerking op 
educatief gebied van meer dan 10 aanbieders van 
basisonderwijs in natuur, wetenschap, techniek 
en duurzaamheid in de regio Leiden, onder wie 
vier partijen van de Universiteit Leiden (waaron-
der ook de Hortus) won de Museumeducatieprijs 
2017. Enkele Hortusmedewerkers droegen bij aan 
de najaars serie van het Studium Generale met als 
thema Van Hortus medicus tot levend lab. 
  
De banden met het Leidse Singelpark zijn verder 
aangehaald, ook enkele van onze bomen zijn 
onderdeel van dit park. Via de collectiebeheerder
van het Singelpark nemen we deel aan het 
Hiroshima Green Legacy project.  
 
Al deze projecten hebben 2017 tot een druk maar
prachtig jaar gemaakt. We zijn blij dat we dit 
als onderdeel van de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden 
hebben kunnen doen. 
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Het collectiebeheer stond dit jaar in het kader 
van twee grote projecten: het vernieuwen van de 
Systeemtuin en het online plaatsen van een deel 
van onze collecties. 

In de winter was het een heel gepuzzel om de 
wetenschappelijke publicatie van de vernieuwde 
indeling van de bloemplanten (APG4, gepubli-
ceerd in april 2016) om te zetten in een serie clado-
grammen en beplantingsplannen voor de bloem-
plantenbedden van de Systeemtuin. In maart 
vond de grote verplanting plaats, met daarna waar 
nodig aanvulling met nieuw plantenmateriaal. 

Het 28e ‘vrije’ bed stond dit jaar in het teken van 
voedselplanten vanwege het Big Picnic-project. In 
het algenbed experimenteren we nu met het tonen 
van algen in perspex buizen. 

Het schrijven van nieuwe, kortere wetenschap-
pelijke teksten in het Nederlands en Engels hoorde 
bij dit project – om ook plaats te bieden aan tekst 
en beeld voor ons publiek op de nieuwe rolborden. 
Het Systeemtuingedeelte van de Hortuswebsite, 
waarnaar de QR-codes op de borden verwijzen, 
bevat nu summiere teksten in het Nederlands en 
Engels.  

Collectie 

929 
accessies inge-

schreven (nieuwe 
planten, zaden, 

bollen, al aanwe-
zige planten zon-

der nummer) 

225 
nieuwe bordjes 

gegraveerd

2682 

nieuwe labels 
geprint

360 

Hans Clauzing 
heeft 360 foto’s 
gemaakt voor 

IrisBG en Garden 
explorer (de 

website) 

4 

wandelingen in 
Garden Explorer: 

adoptie route, 
kroonjuwe-
len, Japan & 
Von Siebold, 
Singelpark 

4879 

Er staan nu 4879 
accessies online

🍂   📷  
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Pronkstuk van het collectiebeheer is de nieuwe 
laser-graveermachine voor de bordjes met planten-
namen – maar er kan veel meer, zoals bijvoorbeeld 
doodshoofdjes bij gifplanten. Om onze bordjes toe-
gankelijker te maken voor publiek, zetten we nu de 
Nederlandse naam, wanneer beschikbaar, boven-
aan. Met Nederlandse collega-collectiebeheerders 
werken we aan een standaardlijst van ‘common 
names’ – het is gemakkelijker om planten te ont-
houden aan de hand van deze namen, al blijft de 
wetenschappelijke (‘Latijnse’) naam natuurlijk de 
sleutel tot alle internationale en wetenschappelijke 
informatie. 
 
De in 2016 aangeschafte collectiebeheersoftware 
IrisBG, in gebruik bij vele collega-tuinen, is in 2017 
weer verder gevuld met accessies, foto’s, trefwoor-
den en verhalen. Ook staan alle adoptieplanten 
gemarkeerd in IrisBG. Met behulp van het bijbeho-
rende programma Garden Explorer staat sinds  
13 november een deel van de collecties online. Het 
is hiermee gemakkelijk om online routes in de tuin 
te presenteren, zoals een route langs kroonjuwelen 
en adoptieplanten, zie  
www.gardenexplorer.leidenuniv.nl/tour.aspx . 
 
De samenwerking met het Leidse Singelpark is heel 
intensief geweest: de veertien Hortus bomen die in 
de Singelparkroute worden uitgelicht staan in een 
aparte wandeling, met de vier Singelparkmerels die 
dit jaar langs de route in de Hortus zijn geplaatst. 

Het is de bedoeling dat op termijn alle bomen 
van het Singelpark in onze database worden 
opgenomen. Aan deze samenwerking hebben we 
ook de ontvangst te danken van de zaden van vijf 
soorten die de atoombom van Hiroshima hebben 
overleefd, in het kader van het Hiroshima Green 
Legacy project. Deze zaden doen het zo goed dat 
we alweer een klein boompje aan het Vredespaleis 
cadeau hebben kunnen doen. Andere aanwinsten 
waren een collectie krokussen van een oud-kwe-
ker, vele exotische zaden, een goed gevulde groen-
tetuin, onderzoeksplanten, en planten voor onder-
wijs zoals de cursus Tropische Plantenfamilies. 
De pioenencollectie is door vrijwilligers nu bijna 
helemaal op naam gebracht en gelabeld. 
 
Samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
van Botanische tuinen heeft ook geleid tot een 
gemeenschappelijke presentatie van onze collec-
ties, waarmee we nu een eind op streek zijn, zie 
www.botanischetuinen.nl/planten . 
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Nieuw beschreven plantensoort: 
Saurauia kessleri 

Naar Hortusprefect Paul Keßler werd een nieuwe 
plantensoort vernoemd: een boompje dat hij zelf 
ontdekte, en dat verwant is aan de kiwi. De nieuw 
beschreven soort luistert naar de wetenschap-
pelijke naam Saurauia kessleri. Keßlers collega 
Khoon Meng Wong van de Singapore Botanic 
Gardens beschreef de soort in een in juli versche-
nen boek. Volgens de regels van de nomenclatuur 
is de naam daarmee officieel vastgesteld. In het-
zelfde boek werden in totaal 62 nieuwe soorten 
beschreven. 

Expeditie in Berau 
Paul Keßler is behalve prefect van de Leidse 
Hortus botanicus ook een specialist op het gebied 
van planten uit Zuidoost-Azië. Hij verzamelde zelf 
in 1996 bladeren en bloemen van de tot dan toe 
onbekende soort tijdens een expeditie in Berau, 
op het Indonesische deel van Borneo. Al tijdens 
de expeditie identificeerden Keßler en collega's de 
plant als een Saurauia. De soort is beschreven op 
basis van de tijdens de expeditie verzamelde plant, 
die daardoor nu het zogeheten type-exemplaar is 
geworden. Dat is tegelijk ook het enige nu bekende 
exemplaar. Het materiaal wordt o.a. in Naturalis 
in Leiden bewaard. 
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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 en het Instituut Biologie Leiden spelen hier een belangrijke rol in, maar ook 
binnen- en buitenlandse wetenschappers van andere botanische tuinen en universitei-
ten komen met regelmaat langs in de Hortus. 
 
Barbara Gravendeel is verbonden aan Naturalis 
Biodiversity Center en de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. In de kassen van de Hortus 
doet zij onderzoek naar de orchideeëncollectie, 
onder andere naar hoe orchideeën hun bestuivers 
bedriegen.  
 
Onderzoek: Hoe orchideeën hun bestuivers 
bedriegen 
Achtergrond: Wat veel mensen niet weten is dat 
sommige planten insecten gebruiken voor het 
verspreiden van stuifmeel zonder hen daarvoor 
een beloning aan te bieden. Om hier meer over 
te ontdekken heeft Anita Dirks-Mulder samen 
met Barbara Gravendeel de bloemen van Erycina 
pusilla onderzocht. Deze orchidee wordt bestoven 
door bijen, die olie verzamelen uit kliertjes in de 
bloemen van tropische bomen. De orchideeën-
bloemen lijken op de bloemen van deze bomen. 
Onervaren bijen bezoeken de orchidee daarom 
ook, zonder daar echter voor beloond te worden. 

Onderzoeksvraag: Hoe zijn bedriegende 
 orchideeënbloemen tijdens hun evolutie op 
belonende bloemen gaan lijken? 
Resultaten: Met behulp van micro-röntgen ana-
lyses zijn vaatbundels in bloemorganen zichtbaar 
gemaakt (Fig 2). Door deze informatie te combine-
ren met genexpressie-patronen (Fig 3) werd duide-
lijk dat het middelste kelkblad géén kroonblad is 
maar een sterk gemodificeerd kelkblad.   
Conclusie: Dankzij diverse genduplicaties kon-
den orchideeënbloemen hun bestuivers gaan 
bedriegen.   

 
Fig 1. Bloem van een belonende tropische boom uit 
de Malpighiaceae familie (a) naast de erop lijkende 
bedriegende orchidee Erycina pusilla (b).  
Illustratie: Bas Blankevoort 
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Fig 2. Met behulp van micro-röntgen Computed 
Tomography (CT) gevisualiseerde vaatbundels in een 
bloem van Erycina pusilla 
Uitleg van de kleuren: groen=kelk, rood=kroon, 
paars=stamper; geel=meeldraden. 

 

Fig 3. Genexpressiepatronen in de bloemen van de 
orchideeënsoorten Oncidium 'Gower Ramsey' (links) 
en Erycina pusilla (rechts). Illustratie: Bas Blankevoort 

Bron: Dirks-Mulder A., Butot R., van Schaik P., 
Wijnands J.W., van den Berg R., Krol L., Doebar S., 
van Kooperen K., de Boer H., Kramer E.M., Smets 
E.F., Vos R.A., Vrijdaghs A., Gravendeel B. 2017. 
Exploring the evolutionary origin of floral organs of 
Erycina pusilla, an emerging orchid model system. 
BMC Evolutionary biology 17: 89. 
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Nieuwe orchideeënsoort:  
Dendrobium kruizingae 

Er zijn dit jaar weer nieuwe orchideeën beschreven,  
de meest noemenswaardige is Dendrobium kruizingae, 
die is genoemd naar onze kasmedewerker  
Jaco Kruizinga.  

De tweekleurige hartknoopmier, 
Cardiocondyla obscurior, in de 
Hortus botanicus Leiden. 

In 2017 werd in de tropische kassen de 
tweekleurigge hartknoopmier ontdekt 
tijdens een mierenonderzoek in samen-
werking met EIS Kenniscentrum Insecten/
Naturalis Biodiversity Center. Het bleek 
te gaan om Cardiocondyla obscurior, een 
soort die nog niet eerder in ons land was 
gevonden en die alleen voorkomt in de 
Leidse Hortus.
Deze mier komt waarschijnlijk oorspron-
kelijk uit Zuidoost-Azië, maar heeft inmid-
dels een circumtropische verspreiding. In 
Leiden is de soort goed gevestigd, want er 
werden nesten aangetoond in alle kassen.  
 
Het onderzoek vond plaats in samen-
werking met Peter Boer, Jinze Noordijk, 
Theodoor Heijerman, Koen Verhoogt en 
Rogier van Vugt, Een nieuwe mier voor 
de fauna van Nederland: Formica lemani 
auteurs J. Noordijk, A.J. van Loon en R. 
Morssinkhof.

Plant Gateway Poster 

Kaschef Rogier van Vugt werkte in 2017 mee aan de Plant 
Gateway poster. Doel van dit project is om aan een breed 
internationaal publiek inzichtelijk maken hoe de APG-
indeling er uitziet, aan de hand van bloemenfoto’s van 
soorten uit 269 plantenfamilies. Deze poster is gemaakt 
in samenwerking met RBG Kew, Naturalis en de Hortus 
botanicus Leiden. De poster is al 15000 keer gedownload 
en hangt op instituten over de hele wereld 
www.plantgateway.com/poster/ . 
 

Vermeerderen Jane Goodall Orchidee 

Het is gelukt de Jane Goodall orchidee te zaaien, hierdoor 
is het mogelijk om hem te vermeerderen en uit te wisselen 
met andere botanische tuinen.  
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Veldwerk Zuid-China  
PhD-onderzoeker Roderick Bouman is in de 
zomer van 2017 twee maanden op veldwerk 
geweest naar het zuiden van China. Het eerste 
bezoek was aan Hongkong bij het lab van 
Richard Saunders; van daar uit reisde hij naar 
de provincies Guangxi, Guangzhou en Yunnan. 
Hij verzamelde daar DNA-materiaal van het 
geslacht Phyllanthus waarvan in China een 
bepaalde groep van soorten aanwezig is. Tijdens 
het veldwerk werden ook de labs van Joeri Strijk 
(Guangxi, Nanning) en Richard Corlett (Yunnan, 
Xishuangbanna) bezocht. De ongeveer 50 verza-
melde specimens zijn gedeponeerd in herbaria in 
Xishuangbanna, Hongkong en het herbarium van 
Naturalis in Leiden. 
 
Het verzamelde DNA-materiaal is een waardevolle 
toevoeging aan de rest van het materiaal, voor-
namelijk afkomstig van oudere herbariumexem-
plaren. Dit jaar zijn rond de 150 samples in het lab 
verwerkt waardoor een grote dataset kon worden 
opgebouwd. Op dit moment wordt aan een deel 
van de sequenties nog gewerkt, zodat in 2018 de 
volledige analyses kunnen worden uitgevoerd. 
In de voorlopige resultaten was al te zien, dat er 
behoorlijk kan worden geschoven in de indeling 
van alle Phyllanthus-soorten om de classificatie te 
verbeteren. Het labwerk aan de inhoudsstoffen van 
Phyllanthus is nu afgelopen en momenteel wordt 

er gewerkt  aan het opschrijven van de resultaten. 
We hebben een paar interessante soorten geïdenti-
ficeerd, die hielpen tegen bepaalde  lijnen van bac-
teriën en die mogelijk dus geneeskrachtige stoffen 
bevatten. 
 
Aan het eind van 2017 zijn ook de eerste manus-
cripten ingediend bij wetenschappelijke tijdschrif-
ten. Een samenvatting van de huidige taxono-
mische classificatie van Phyllanthus en alle 888 
soorten is opgesteld, want  in veel taxonomische 
werken zijn nog fouten te vinden in de classificatie, 
waarbij soms naar groepen wordt verwezen die 
al jarenlang niet meer in gebruik zijn. Dit stuk 
wilde een paar veel voorkomende problemen aan 
de kaak stellen en tegelijkertijd aanbevelingen 
maken waar nieuw onderzoek op kan focussen. 
Een ander manuscript gaat over de beschrij-
ving van een nieuwe soort uit Borneo. Deze was 
 ontdekt door een onderzoeker uit Australië, die 
herbarium materiaal naar Leiden had gestuurd. 
Na vergelijking met andere specimens, bleek het 
om een nieuwe soort te gaat. De voorgestelde 
naam is Phyllanthus rufuschaneyi en deze soort is 
erg bijzonder vanwege zijn potentie voor agromi-
ning. Hierbij worden planten gebruikt die zware 
 metalen uit de grond kunnen halen, en het metaal 
kan dan geoogst en verkocht worden. 
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Een nieuwe bollenkas 

Een hoogtepunt in 2017 was de opening van de 
nieuwe bollenkas, die enorm veel publiek trekt. 
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. De bollencollectie kon 
hierdoor worden uitgebreid. Een bol in het gras is 
minder interessant dan een bol achter glas: kost-
bare kwetsbare bolgewassen worden pronkstuk-
ken nu ze achter glas worden gepresenteerd. Dit 
heeft ook een klimatologische reden: veel bolge-
wassen vinden hun oorsprong in het Mediterrane 
gebied, en zijn dus niet goed aangepast aan het 
Nederlandse klimaat.  
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Kennisuitwisseling en  
(inter)nationale samenwerking 
Big Picnic 
Sinds mei 2016 is de Hortus botanicus Leiden 
samen met Waag Society de enige Nederlandse 
partner in het Europese HORIZON 2020 project 
Big Picnic. In dit internationale project werken 
20 botanische tuinen en instituten samen om het 
publiek bewust te maken van voedselveiligheid 
en zekerheid. Waar komt het plantaardig voedsel 
dat je dagelijks eet vandaan? Veel mensen weten 
het niet meer. Big Picnic werkt op innovatieve 
wijze samen met het publiek (co-creatie) om dit 
probleem aan te pakken. Drijvende kracht vanuit 
de Hortus is Hanneke Jelles die hiervoor nauw 
samenwerkt met projectpartner Waag Society uit 
Amsterdam. 

Internationale samenwerkingen 
Paul Keβler participeerde in IUCN workshops 
Plant vulnerability assessment van 8 tot 11 novem-
ber 2017 in Botang, Oost-Kalimantan in Indonesië. 
Hij gaf een lezing Relationship between Bogor 
Botanic Gardens and Hortus botanicus Leiden 
from the past to the future op 18 mei. Met de bota-
nische tuin in Bogor is ook intensief samengewerkt 
in 2017. Gerda van Uffelen gaf er ook een lezing en 
we hebben er een infostand gehad. 
Paul Keβler en Hanneke Jelles namen deel aan het 
6th Global Botanic Gardens Congress in Genève 
van 26-30 juni met het project BigPicnic, ze gaven 
daar lezingen, workshops en presenteerden posters.

NVBT 
De Hortus is lid van de Nederlandse Vereniging 
van Botanische Tuinen. In deze vereniging werken 
25 botanische tuinen samen om hun positie te 
verstevigen, op nationaal en internationaal niveau. 
Dit jaar sloten we het vijfjarige project Planten 
voor de Toekomst af met het Jaar van de Botanische 
Tuinen, ondersteund met een subsidie van de 
Nationale Postcode Loterij. De NVBT tuinen had-
den allemaal het thema 'Kroonjuwelen' op hun 
programma, er werd een boek Botanische Tuinen 
in Nederland gepresenteerd, 'Tuin als Lab' was in 
diverse tuinen te zien en op 25 november werd het 
jaar afgesloten met een zadencongres. Paul Keβler 
had zitting in de stuurgroep van Planten voor 
de Toekomst die 4 keer per jaar bij elkaar kwam. 
Hanneke Jelles is bestuurslid van de NVBT. 

Buitenlands bezoek
In 2017 mochten we weer verschillende bezoeken 
uit het buitenland ontvangen.
Voor het Carnivora congres kwamen studen Yupi 
Isnaini van de Botanische tuin Bogor die werkt 
aan vermeerdering van Nepenthes en MSc student 
Raisal Haq van de Bogor Agricultural University 
die werkt aan morphometrics van Nepenthes ter 
identification, beiden onder supervisie van Paul 
Keβler.
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Kennisuitwisseling en  
(inter)nationale samenwerking 
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In september bezocht een Chinese delegatie 
de Hortus. Helen Liu (Managing Director of 
Shenzhen Chengwu TCM Innovation Institute )
and Ms. Echo Dia (President of Shenzhen Kaiwu 
TCM Technology Co. LtD).
 
Op 14 september werd de Asian Library van de 
Universiteit Leiden geopend. Hier waren de prin-
sessen van Yopgyakarta en burgermeester van 
Bogor bij aanwezig, zij bezochten die dag ook de 
Hortus.
 
Een hoge delegatie uit China bezocht op 6 
november de Universiteit Leiden. Het gezelschap 
van ongeveer 25 Chinezen van de CPPCC – een 
Chinees adviesorgaan vergelijkbaar met de Eerste 
Kamer – bezocht de Oude Sterrewacht, de Hortus 
botanicus en de Asian Library.



Kroonjuwelen uit Azie – 14 april t/m 8 oktober 2018 

In 2017 was het 200 jaar geleden dat de botani-
sche tuin in Bogor (Java) werd gesticht. Het jaar 
stond in het teken van het Leiden Asia Year van 
de Universiteit Leiden, en 2017 werd uitgeroepen 
tot jaar van de botanische tuinen bij de NVBT. 
Reden genoeg om de geurige en smakelijke gewas-
sen in de tropische kassen in het zonnetje te zet-
ten. Fotograaf Rob Overmeer portretteerde de 
Aziatische kroonjuwelen en ontwierp de tentoon-
stelling in de tropische kassen. Naast foto’s waren 
er ook briefwisselingen uit de 19e eeuw te zien 
tussen de Plantentuin Buitenzorg en de Hortus 
botanicus Leiden. 
 
De tentoonstelling bestond uit verschillende drie-
hoeksborden in de tuin met informatie over de 
desbetreffende planten, en tijdens de tentoonstel-
ling konden bezoekers genieten van workshops, 
lezingen en rondleidingen. Elke donderdag in juli 
en augustus kon men deelnemen aan een gratis 
rondleiding, in het Nederlands of Engels.  
Bezoekers van de Hortus kregen bij hun bezoek 
een boekje met acht specerijenrecepten van Onno 
Kleyn mee, aangevuld met achtergrondinformatie 
over de planten en met pentekeningen van Esmée 
Winkel. Projectleider: Janko Duinker.
 

Kroonjuwelen uit Azië kwam tot stand met 
steun van:  
Stichting Vrienden van de Leidse Hortus 
Gemeente Leiden 
Stichting Thurkow Fonds 
Van der Mandele Stichting 
J.E. Jurriaanse Stichting 
 
Speciale dank gaat uit naar: 
Indonesische Ambassade  
Tourism Marketing Concepts  
Naturalis Biodiversity Center 
Koninklijk Instituut voor taal-, land-, en 
volkenkunde 
Nationale musea voor wereldculturen 
Universiteit Leiden, Bijzondere collecties 

 

82287
bezoekers

Tentoonstellingen
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Bijzondere bollen 

Ieder voorjaar zet de Hortus een 
groep van bolgewassen in het zon-
netje. Van 14 februari - 9 april 2017 
stond het 'bijgoed', bijzondere bol-
len centraal. Ruim 50 bolgewassen 
werden gepresenteerd in de nieuwe 
bollenkas. In de tuin waren meer 
dan 21.000 bollen geplant die zorg-
den voor een bloemenzee in de 
voorjaarsmaanden.  

Vleesetershow en congres  
 
Van 11 tot 20 augustus 2017 stond onze botanische tuin tien dagen 
in het teken van vleesetende planten. In samenwerking met de 
werkgroep Carnivora en de Europese Vleesetende planten-ver-
eniging werd een show gemaakt waar bezoekers hun ogen konden 
uitkijken naar alle bijzondere soorten carnivoren. Het was de eerste 
keer ter wereld dat Heliamphora macdonaldae werd tentoongesteld. 
Tijdens de tentoonstelling vond ook een driedaags congres plaats 
waarbij internationale sprekers de nieuwste inzichten deelden over 
vleesetende planten van overal ter wereld. Op uitnoding van de 
Hortus gaven Dr. Yupi Isnaine, Botanische tuin Bogor, en MSc stu-
dent Raisal Haq Bogoar Agricultural University (supervisor Paul 
Keβler) een lezing. 
Dit congres werd georganiseerd door de internationale werkgroep 
Carnivora. Tevens werden er gedurende het congres  vleesetende 
planten verkocht door kwekers uit heel Europa. Voor kinderen was 
er een gratis speurboekje met Carni, de vleesetende plant. Hiermee 
konden kinderen dwars door de collectie op zoek naar de mooiste, 
vreemdste en gekste planten. Ook was het mogelijk om zelf een 
Venus-vliegenval te voeren. Volwassenen konden gratis deelnemen 
aan inlooprondleidingen. Projectleider: Janko Duinker

 
Congres European Exhibition Exchange 2017 
Uitverkocht met 90 deelnemers 
10 lezingen door internationale sprekers 
20 vrijwilligers van Werkgroep Carnivora 
Plantenmarkt met ±200 verschillende soorten vleesetende planten 

10.395
bezoekers

Tuin als Lab
Vanaf 14 september tot en met eind 
oktober presenteerden de botanische 
tuinen van Nederland ‘Tuin als Lab’. 
In de Leidse Hortus konden bezoe-
kers proefjes doen in een pop-up 
kasje, Jan Köhler kwam langs om te 
laten zien hoe je kunt zien dat plan-
ten kunnen voelen en beeldend kun-
stenaar Anastasia las de bomen voor 
in het Russisch uit Anna Karenina.  
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Publiekszaken 
2017 was een uitzonderlijk succesvol jaar. We 
bereikten het hoogste bezoekersaantal ooit 
sinds de oprichting van de Hortus in 1590.  

178.536 mensen uit binnen- en buitenland 
bezochten de Hortus. Uit onderzoek is geble-
ken dat het gaat om structurele en tevens 
gespreide groei over diverse doelgroepen. 
De jaarlijks terugkomende aandacht voor 
bloembollen genereert extra internatio-
nale bezoekers in het voorjaar tijdens het 
Keukenhofseizoen. Het mooie voorjaar hielp 
natuurlijk ook mee aan extra bezoekers. In 
april ging de tentoonstelling Kroonjuwelen uit 
Azië van start.  

Evenementen zoals de Plantenmarkt, 
Museumnacht, Midzomernacht, de 
Carnivorashow, Monumentenweekend en 
Kunst & Kennisfestival trokken veel extra 
bezoekers.

Er is geïnvesteerd in een nieuw boekingspro-
gramma Smart Event Management; hiermee 
kunnen boekingen voor rondleidingen en 
reserveringen efficiënter verlopen. De oplei-
ding 'Wijzer werven' grotendeels gefinancierd 
door OC&W gaf het team van Publiekszaken 
meer inzicht in het verbeteren van de 
fondsenwerving. 

Publiekszaken

20%
Groei aantal

Toeristen

20162017

25%
Groei aantal
bezoekers

20162017

18%
Groei Banqueting

gasten

2016
10572

2017
14090

26015
Evenementenbezoekers

Buitenlanders Top 10: 
1. België  
2. Verenigd Koninkrijk  
3. Duitsland 
4. Verenigde Staten  
5. Frankrijk  
6. Italië 
7. Spanje 
8. Japan 
9. China 
10. Polen 
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In de museumwinkel is de aandacht van pro-
ducten sterk verschoven naar zaden, bloem-
bollen en planten, om beter aan de vraag van 
onze bezoekers te voldoen. 

De afdeling Publiekszaken is dag in dag uit 
actief om met het oog op de ontwikkelin-
gen in de maatschappij maatwerk te leveren 
aan de vele bezoekers. De Hortus mag zich 
gelukkig prijzen met diverse doelgroepen die 
gezamenlijk voor de enorme groei zorgen. 

In 2017 hebben we intensief 
samen gewerkt met diverse 
partners: 
•	 Vrienden van de Leidse Hortus 
•	 Bruin & Londema fondsenwerving 
•	 Wijzer Werven-programma van OC&W 
•	 Leiden Marketing 
•	 Van der Linde catering 
•	 Werkgroep Carnivora 
•	 Stichting Museumnacht 
•	 Stichting Nacht van Kunst en Kennis 
•	 Stichting Monumentenweekend 
•	 Stichting Fields of Wonder

Een nieuwe cateraar  
Sinds 2017 is de Van der Linde groep de 
nieuwe Hortuscateraar die het Hortus Grand 
Café runt en alle catering verzorgt bij evene-
menten in onze locaties. 

 De Hortus botanicus Leiden biedt niet 
alleen een groen decor voor trouwfoto's maar 
ook bijzondere locaties om evenementen te 
organiseren, zoals lezingen, congressen of 
presentaties. De Hortus is ook een officiële 
trouwlocatie. De verhuur van de locatie 
kan altijd gecombineerd worden met een 
rondleiding of een wandeling door de tuin. 
Hier werd in 2017 veelvuldig gebruik van 
gemaakt. 
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Stichting Vrienden van de Leidse 
Hortus 
De Vrienden van de Leidse Hortus zijn onmis-
baar voor de Hortus botanicus Leiden. Niet 
alleen als belangrijke financier van onderhoud, 
vernieuwing en verfraaiing van de tuinen en 
kassen maar ook als ambassadeurs van de 
Hortus. In 2017 zorgden zij voor financiële 
bijdragen voor de Hortus Plantenmarkt, de 
Midzomernacht, de Vleesetershow en de nieuwe 
borden in de Systeemtuin. Jaarlijks organiseren 
zij een Vriendendag, een adoptantendag en een 
excursie. In 2017 gaven zij drie keer per jaar het 
Vriendennieuws uit met artikelen en interviews 
over de collectie en andere Hortuszaken.

Boomadoptanten  
De boomadoptanten vormen een belangrijke bron 
van inkomsten voor de Hortus. Jaarlijks adopteren 
bijna 130 mensen een bepaalde boom of andere 

plant in de tuin of kas. Het minimumbedrag is 
€100 voor een boomadoptant, maar sommige 
bedrijven of instellingen betalen veel meer voor 
het onderhoud van hun eigen boom en van de col-
lectie als geheel.  
 
Vrijwilligers  
De Hortus telt dit jaar 76 vrijwilligers.  
Sommige mensen werken het hele jaar door weke-
lijks in de kassen om de dode bladeren tussen de 
potten met orchideeën uit te halen; andere komen 
in de zomer om in de wiedploeg te werken. Alle 
vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de 
tuin. Zonder vrijwillige wiedploeg kunnen de 
vaste medewerkers er in de zomer niet voor zorgen 
dat de tuin er netjes uitziet. 
Vrijwilligers zijn ook op kantoor te vinden; som-
migen houden de vriendenadministratie bij, 
anderen werken aan de website of helpen met col-
lectiebeheer. Dankzij de onbezoldigde inzet van 

👥1799
vrienden 128

adoptanten 76
vrijwilligers
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deze grote groep mensen loopt de organisatie van 
de Hortus op rolletjes. 
 
Sinds dit jaar worden de rondleiders uitbetaald 
door het uitzendbureau van de universiteit Job 
Motion. Rondleiders worden ook opgeteld bij 
de vrijwilligers waardoor het eindaantal op 107 
uitkomt. 
  
Stagiaires 
Het afgelopen jaar liepen veel studenten stage in 
de Hortus.  

In de Tropische kassen deed een stagiair 
Toegepaste Biologie van de MBO Groenhorst 
onderzoek naar de naamgeving van Kaapse viool-
tjes, de Saintpaulia-collectie.
Een stagiair Toegepaste Biologie van de HBO 
Groenhorst Almere deed onderzoek naar het ver-
meerderen van Nepenthes in vitro.

In de tuin hadden we twee stagiairs van HLUW 
Yspertal Oostenrijk via een Erasmus plusbeurs en 
een student via het Wellantcollege Rijnsburg. 

Educatie bood in 2017 een stageplek aan drie uni-
versitaire masterstudenten (Colonial and Global 
History, wetenschapscommunicatie, biologie). 
Acht studenten wetenschapscommunicatie deden 
een drie weken durend project in het kader van 

Big Picnic. Er waren vier HBO-stagiairs 
(1 Culturele en Maatschappelijke Vorming, 
3 Museologie) en 1 MBO (Grafisch lyceum). Twee 
Pabo studenten van de opleiding in Windesheim 
deden een opdracht voor de Hortus. Er was tien 
keer een workshop-dag wetenschappelijk teke-
nen, met als docente Esmée Winkel, die ruim 
50 student-deelnemers uit Leiden, Wageningen en 
Utrecht trok. 

Afscheid Personeelsleden  
Hanneke Jellema die 25 jaar bij het herbarium en 
de Hortus gewerkt heeft, ging op 29 augustus 2017 
met pensioen.  
Shirley Duivenvoorde nam in november na een 
dienstverband van 15 jaar zelf afscheid van de 
Hortus. Beide dames hadden een dienstverband 
via De Zijl Bedrijven.
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De afdeling Communicatie & PR is verantwoorde-
lijk voor alle externe communicatie. Doel is om de 
Hortus als instituut van onderzoek en onderwijs 
en als levend museum zo goed mogelijk op de 
kaart zetten in binnen- en buitenland. Omdat veel 
van de inhoud gegenereerd wordt uit de tuin en uit 
de kassen, is een goede communicatie intern, met 
tuin- en kasploeg, van cruciaal belang. Zonder de 
input van deze medewerkers is het extern commu-
niceren over wat er in de tuin gebeurt niet moge-
lijk. Daarnaast is er een uitgebreide zomer- en 
winterprogrammering die zorgt voor vele contact-
momenten met de pers. 
 
Filmpjes 
In 2017 zijn er 2 filmpjes opgenomen over orchi-
deeën en vleesetende planten. Hierin werd toelich-
ting gegeven over de collectie en onderzoek. De 
filmpjes werden in het Engels ondertiteld om zo 
ook internationale aandacht voor onze collectie te 
genereren. Het filmpje over orchideeën werd 23.777 
bekeken en het filmpje over vleesetende planten 
10.657 keer. De filmpjes werden verspreid via 
Facebook en op het Hortus YouTube kanaal.

Pers 
In 2017 zijn 8 persberichten uitgestuurd en 24 
nieuwsbrieven. Dit heeft geresulteerd in een 
mediawaarde van € 40.091 (bron Meltwater) 
en publicaties in o.a. Roots, De Tuin in Vier 
Seizoenen, Buitenleven en Origin.  
 
Samenwerking TV Programma’s 
Naast de free publicity wordt de Hortus vaak 
gevraagd om informatie en medewerking zonder 
duidelijke aanleiding vanuit de botanische tuin 
zelf. De media weten ons te vinden waar het gaat 
om inhoudelijke toelichting over planten. In 2017 
zijn er o.a. opnames geweest van BinnensteBuiten, 
Klokhuis en Keuringsdienst van Waren. 
 
Fotoshoots 
Nog veel vaker wordt  de tropische kas gebruikt 
als decor voor fotoshoots van landelijke tijdschrif-
ten zoals LINDA, Libelle en andere week- en 
maandbladen. Naast dat de Hortus als decor wordt 
gebruikt, besteden de bladen ook aandacht aan 
onze tuin in de vorm van een redactionele bijdrage 
of kortingsacties voor lezers. Een samenwerking 
tussen Sanoma en Leiden Marketing resulteerde 
voor de Hortus in mooie aandacht afgelopen jaar 
in de Libelle, Nouveau en Margriet. 
 

Communicatie 
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Google Grants 
Ter promotie van de Hortuscollectie en evenemen-
ten is ook dit jaar weer gebruik gemaakt van de 
beurs Google Grants. Hiermee krijgt de Hortus 
een online advertentiebudget op Google om 
bezoekers te bereiken die wel geïnteresseerd zijn in 
planten, maar niet direct naar de Hortus zouden 
willen of niet eens van het bestaan van de Hortus 
botanicus Leiden afwisten.  
 
Instagram 
Instagram wordt door de Hortus ingezet om de 
schoonheid en diversiteit van de collectie te tonen. 
Het gaat om close-up opnames van bloemen en 
planten, overzichten van de tuin. Gezien het inter-
nationale karakter van het medium wordt alle 
informatie in het Engels gegeven. 
 

Twitter 
Twitter wordt als verlengstuk gebruikt van de 
andere communicatiemiddelen. Hier bevinden 
zich veel (samenwerkings)partners en pers, maar 
ook ons publiek is hier te vinden. Bloeiberichten, 
nieuwsbrieven en andere wat meer algemene 
informatie worden hier gedeeld. 
 

Facebook 
Facebook blijft een populair middel om net wat 
meer aandacht te geven aan activiteiten die plaats-
vinden in de tuin of om te laten zien wat er alle-
maal bloeit in de Hortus. 
 
 
 

2181

6.948
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Educatie

De afdeling Educatie is verantwoordelijk voor infor-
matieborden in de tuin voor zover die niet met een 
accessienummer naar exemplaren in de collectie 
verwijzen; voor kleinschalige programmering (lezin-
gen, workshops, HOVO voor- en najaarsreeks); 
voor publiekseducatie in het algemeen; voor plat-
tegronden, winterfolder, wandel- en receptenboekjes. 
Belangrijke onderwerpen in 2017 waren de systeem-
tuinborden, het project ‘Leren doe je Samen’, het 
Verwonderpaspoort, de samenwerking met Technolab 
en het EU Horizon 2020 project Big Picnic. 

Systeemtuinborden 
Op initiatief van Educatie is gekozen voor draaiende 
borden, zodat er twee extra zijden beschikbaar kwa-
men. Eén zijde richt zich op een algemeen publiek, 
een op kinderen. Bij deze twee nieuwe zijden ligt het 
accent op bestuivers en voedselplanten, de andere 
twee bevatten wetenschappelijke informatie in het 
Nederlands en het Engels.  
 
Leren doe je Samen 
De Hortus sloot zich aan bij een project van de ver-
eniging van natuurhistorische musea om de kwaliteit 
van educatie voor het basisonderwijs te verbeteren. 
In 2016 en 2017 zijn gezamenlijk middelen ontwik-
keld voor het werven en opleiden van lesgevers. In 
2018 verwachten we de samenwerking voort te zetten 
en profijt te hebben van de ontwikkelde middelen. 

Verwonderpaspoort 
Meer dan 10 aanbieders van basisonderwijs in natuur, 
wetenschap, techniek en duurzaamheid in de regio 
Leiden werken samen in het Verwonderpaspoort, 
onder wie vier partijen van de Universiteit Leiden. 
Waar Leren doe je Samen zich op de interne organi-
satie richt, richt het Verwonderpaspoort zich op het 
inzichtelijk maken van het totaalaanbod voor het 
onderwijs en het handhaven en verhogen van een 
consistent kwaliteitsniveau. In 2017 won dit project 
de Museumeducatieprijs.  

Technolab 
Door de samenwerking met Technolab kan de 
Hortus aan de bovenbouw van het basisonderwijs en 
het middelbaar onderwijs actief een actueel lesaan-
bod bieden. De Technolab-lessen worden gegeven 
door stagiairs, die zo zelf ook de wereld van planten 
leren kennen en door kunnen geven aan toekomstige 
scholieren. 

EU Horizon 2020 project Big Picnic 
Aan dit project doen 20 partijen uit 14 landen mee; 
in Nederland Waag Society en de Hortus botanicus 
Leiden. Co-creatie en de onderzoeksmethode Team 
Based Inquiry zijn belangrijke elementen. In 2017 
werden vele activiteiten ontplooid, waaronder vier 
Science café's en een wedstrijd voor Technasium-
scholieren die een duurzaam gerecht ontwierpen 
voor het Hortus Grand Café. Inmiddels hebben zich 
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meer dan 12 andere Nederlandse tuinen en het 
Boomkwekerijmuseum aangesloten, om zich in 
2018 onder de titel ‘Plant en eter’ gezamenlijk te 
presenteren.  

Presentaties 
De educatie-activiteiten werden gepresenteerd 
op congressen in Edinburg, Genève en Meise (B). 
In Nederland presenteerden we Big Picnic onder 
meer in Bingerden (tuindagen), Hilversum (tui-
nevenement), Zwolle (congres duurzame pabo) en 
Leiden (evenement Eet je Slim). 

Receptenboekje Onno Kleyn 
 ‘Smaken uit de Hortus botanicus Leiden, 
8 recepten met specerijen’ is een boekje met acht 
recepten van culinair journalist Onno Kleyn. In 
elk recept staat een specerij centraal. Verder bevat 
het boekje informatie over deze specerijen en een 
rondwandeling door de kassen. En natuurlijk is er 
informatie te vinden over het Big Picnic project. 
Het boekje wordt sinds 3 januari gratis meegege-
ven aan Hortusbezoekers en wordt ingezet voor 
allerlei acties.  
 
 

 

1922 
Aantal kids 0-3

3043 
Aantal kids 4-12

2688 

aantal BO/VO

13.812 

Student UL

🍂 ✎ ⚒ 🎓
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Januari 

1e 3 wkn Tropische planten-
families MSc-cursus door 
Prof. dr. P. van Welzen, 
Prof. dr. P. Keβler, dr. G. 
van Uffelen, Rogier van 
Vugt voor 30 studenten 

29 januari Wintercollege 
Von Siebold en zijn zoek-
tocht naar geneesmid-
delen door Prof. dr. Harm 
Beukers 
 
Februari 

12 februari 
Zondagwandeling 200 jaar 
Bogor Buitenzorg en Leiden 

12 februari 
MuseumJeugdUniversiteit 
‘Hoe begin je een botani-
sche tuin in de tropen?’ 
door Prof. dr. Paul Keßler  

februari-9 april Bijzondere 
bollen expositie 

14-18 februari Wintercursus 
botanisch tekenen door 
Anita Walsmit Sachs
 
18 februari Workshop voor 
studenten biologie door 
James Byng over naamge-
ving van planten 

26 februari Wintercollege 
Reinwardt en de vroege 
jaren van Bogor door dr. 
Andreas Weber 
 
Maart 

3 maart Opening Bollenkas 

12 maart MJU: Hoe komen 
tropische planten naar 
Nederland? Door dr. Gerda 
van Uffelen 

12 maart Zondagwandeling 
bolgewassen door Carla 
Teune 

21-24 maart 
Voorjaarscursus bota-
nisch tekenen door Anita 
Walsmit Sachs 

26 maart Wintercollege 
sneeuwklokjes door Nieteke 
Roeper 

31 maart HOVO-college 
Aziatische planten in de 
Leidse Hortus 
 
April 

3 – 9 april Nationale 
Museumweek 

9 april Zondagwandeling 
Varens binnen en buiten 

24 april Tulpenlezing door 
Femke Roobol en Carla 
Teune 

28 april Science café Vanille 
 

Mei 

Jaarlijkse Plantenmarkt met 
meerdere workshops, lezin-
gen en rondleidingen
 
14 mei Zondagwandeling 
Eetbare Hortus 

15 mei Workshop weten-
schappelijk tekenen 
‘Bestuivers en bloemen’
 
19 mei Museumnacht 
Leiden 

21-21 mei Fête de la Nature 

26 mei Science café granen 

28 mei Kinderworkshop 
Victoriablad haken 
 
Juni 

11 juni Fotocursus 
Vleeseters 

Activiteitenoverzicht 2017
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11 juni Zondagwandeling 
Victoria en andere 
waterplanten 

21 juni Midzomernacht 

26 juni Workshop weten-
schappelijk tekenen 
‘Bekerplanten, vorm en 
toon’ 
 
Juli 

5 juli Zomeravondlezing 
Batik 

7 juli Science café 
Bloemen, bestuivers en 
bestrijdingsmiddelen 

8-9 juli Open imkerijdagen 

10 – 14 juli Zomercursus 
Botanisch tekenen 

12 juli 
Zomeravondworkshop 
Batik 

12 juli Knutselen voor kids 
met rijst en wajangpoppen 

19 juli Fotocursus tropische 
orchideeën
 
19 juli Knutselen voor kids 
Rijstvogels maken 

26 juli 6-daagse 
Zomercursus ‘Van alg 
tot orchidee’ door Arend 
Wakker 

26 juli Rondleiding 
orchideeën uit Indonesië 
(Engelstalig) 

26 juli Knutselen voor kids 
met rijst en wajangpoppen 

28 juli Science café Fruit 
van ver en dichtbij 

19 juli -27 augustus Hortus 
Festival speelt kamermu-
ziek in de Oranjerie 
 

Augustus 

16 augustus Fotoworkshop 
Kroonjuwelen uit de Hortus 

23 augustus 
Kinderworkshop Balinees 
masker maken door 
Margriet Blom 

30 augustus Rondleiding 
orchideeën uit Indonesië 
(Engelstalig) door Izai 
Kikuchi 

30 augustus 
Kinderworkshop 
 
September 

9-10 september Open 
Monumentenweekend 

10 september 
Zondagwandeling de Tuin 
als Lab 

14 september t/m/ 31 oktober 
Tuin als Lab: Anastasia 
Loginova leest in het 
Russisch voor aan bomen

16 september Big Draw, een 
wereldwijd tekenevenement 
voor jong en oud 

16 september Nacht van de 
Kunst en Kennis

17 september Fotocursus 
Specerijen
 
25 september Workshop 
Wetenschappelijk  tekenen 
‘Vruchten/volume en 
structuur’ 

30 september Fotoworkshop 
Wikimedia 
 
Oktober 

7 en 8 oktober Weekend 
van de Wetenschap i.s.m. 
Naturalis 



10 oktober Studium 
Generale lezing Orde in de 
chaos door dr. Gerda van 
Uffelen 

13 oktober Opening 
Systeemtuin 

14 oktober Onthulling 
muurgedicht in samenwer-
king met het Taalmuseum
 
14 – 22 oktober Tuin 
als Lab Pop-up kas 
herfstvakantieactiviteiten 
 
17 oktober Studium 
Generale lezing Von 
Siebold/Joseph Dalton 
Hooker door Carla Teune 

19 oktober Symposium 
Managing Alliances 

19 oktober 
Kinderrondleiding Chinese 
kruidentuin 

22 oktober Hortus 
Wintercollege Narcissen 
door Eric Breed 

24 oktober Studium 
Generale lezing The seed of 
the rubber tree/Een eeuwig 
glimlachende bloementuin 
(Redmond O’Hanlon, Prof. 
dr. Tinde van Andel) 

19 – 25 oktober Anastasia 
leest 3 keer per week voor 
aan de bomen 
 
November 

3 november HOVO college 
Zintuigen van planten. De 
Tuin als lab, door Arend 
Wakker 

4 november 
Wetenschappelijk tekenen 
zaden/pentechnieken, 
 werken met de binoculair
 

7 – 10 november 4-daagse 
tekencursus onder begelei-
ding van botanisch kunste-
naar Anita Walsmit Sachs
 
12 november 
Zondagwandeling 
Wintersmaken
 
17 november HOVO college 
Zintuigen van planten. De 
Tuin als lab, door Arend 
Wakker 

19 november Hortus 
Wintercollege De tuin als 
lab: Wat aten mensen in de 
prehistorie? Door 
Prof. dr. Corrie Bakels 

25 november Fotocursus 
Zaden en vruchten door 
Hans Clauzing 
 

December 

1 december HOVO college 
Zintuigen van planten. De 
Tuin als lab, door Arend 
Wakker 

8 december Het eerste 
opgekweekte Hiroshima 
boompje aangeboden aan 
het Vredespaleis 

9 december 
Wetenschappelijk tekenen 
tropische plantenfamilies 
door Esmée Winkel 

10 december 
Zondagwandeling 
Tropische kassen 
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Balans Hortus botanicus
(x 1000 euro)
Activa Ultimo 2016 Ultimo 2017 Passiva Ultimo 2016 Ultimo 2017

Vaste activa 38 48 Eigen vermogen 110 114
Voorraden 23 26 Crediteuren 88 18
Debiteuren 36 78 Waarde vakantiedagen 17 29
Kas 1 1 Vooruitontvangen 90 119
Rekening courant 
universiteit

213 134 Nog te betalen 0 5

Voorzieningen 6 2

Totaal activa 311 287 Totaal passiva 311 287

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€ 232 en de afschrijvingen k€ 184. 
 
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 2017 van M€ 1,7 is dit 
k€ 85. 
Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt 
hier mee verrekend.  
In 2017 betrof dat een winst van k€ 4. 
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Exploitatierekening
(x 1000 euro)

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Realisatie Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Begroot 

Baten Lasten
Universitaire/facul-
taire bijdrage

595 613 596 Personeel in 
loondienst

820 956 940

Entrée 465 581 488 Inhuur personeel 139 89 135
Verhuur/horeca 133 158 170 Overige personele 

lasten
25 37 31

Sponsoring en 
bijdragen

123 134 150 Afschrijvingen 13 12 100

Winkelverkoop 121 137 155 Winkelinkoop 66 77 75
Overige 101 117 100 Materiele lasten 394 419 338

Huisvestingslasten 79 146 40

Totale Baten 1.538 1.740 1.659 Totale lasten 1.536 1.736 1.659

Exploitatiesaldo 2 4 0

wwwww

Hortus botanicus leiden  jaarverslag 2017



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

Toelichting exploitatie lasten   
   
Personeel in loondienst    
Dit betreft alleen de lasten van personeel dat is aangesteld bij 
de Hortus.     
Universitair en facultair worden geen personeelslasten of 
opslagen doorberekend aan de Hortus.   
      
Afschrijvingen     
Dit betreft alleen de afschrijvingslasten van apparatuur die 
direct gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering. 
Afschrijvingen op onroerende goederen worden op universi-
tair 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 ener-
gielasten worden op universitair 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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