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HORTUS BOTANICUS LEIDEN STRATEGIEPLAN 2018-2022 
 
Hortus botanicus Leiden 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden 
 
De Hortus botanicus is sinds 1590 de academische tuin van de Universiteit Leiden die al sinds 1594 
collecties levende planten aanhoudt voor onderzoek en onderwijs, en tegenwoordig ook ten behoeve 
van natuurbehoud. Hij maakt deel uit van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.  
Hij is de oudste botanische tuin van Nederland en één van de oudste in West-Europa.  
Vanaf het eerste begin stond de Leidse Hortus niet alleen open voor wetenschappers en studenten, 
maar ook voor bezoekers die de planten komen bekijken en van de tuin genieten. Daarmee heeft  
de Hortus een educatieve functie; hij is feitelijk het oudste museum van Nederland.  
 
Het onderzoek en onderwijs veranderen, bedreigingen van de natuur vragen om een aanpak en 
bezoekers krijgen andere behoeften. Dit strategieplan beschrijft hoe de Hortus op die ontwikkelingen 
reageert. Het zet de lijn voort die in het vorige plan, over de periode 2011-2015, is ingezet en sluit  
aan bij het Instellingsplan 2015-2020 ‘Excelleren in Vrijheid’ van de Universiteit Leiden. 
  



Hortus botanicus Leiden   Strategieplan 2018 – 2022 3/20 

MISSIE EN VISIE 
 

Missie 
 
De Hortus is een groene schatkamer waar velen profijt van hebben. De tuin faciliteert sinds 1590 
nationaal en internationaal onderzoek aan planten. We bezitten een kostbare wetenschappelijke 
collectie van goed gedocumenteerde en goed onderhouden planten zoals die nergens anders  
te vinden is en zoals die nooit meer bijeengebracht zal kunnen worden. Speciaal aandachtsgebied  
is tropisch Azië, een van de focusonderwerpen is de bollencollectie. De Hortus houdt waar mogelijk  
in het wild verzamelde soorten aan, omdat die voor onderzoek het meest waardevol zijn.  
De collecties zijn steeds paraat voor onderzoek en onderwijs.  
 
Daarnaast trekt de tuin, als rustige groene plek in het historische, academische hart van Leiden,  
veel bezoekers. Voor hen zijn er allerlei tentoonstellingen en activiteiten. Voor de universitaire 
gemeenschap heeft de tuin een grote sociale functie; medewerkers en studenten ontmoeten er elkaar 
en ontspannen er. Studenten krijgen een band met de Universiteit die vaak levenslang doorloopt - op 
onderwijs en recreatief bezoek volgen promotiefeesten, huwelijken, babyfoto’s op het Victoriablad, 
wandelingen of tentoonstellingsbezoek met kinderen en later kleinkinderen. 
Hortusmedewerkers stellen hun kennis van planten en hun ervaring met kweken en verzorgen 
beschikbaar aan zowel onderzoekers als plantenliefhebbers en tuinbezoekers, op een toegankelijke  
en gastvrije wijze. 
 
 

Visie 
 
Om als oude tuin ook in de toekomst betekenis te houden is het belangrijk dat we 
• onze passie voor planten - hun verscheidenheid en maatschappelijke betekenis -  

delen op eigentijdse wijze 
• onze kennis en collectie up to date houden voor onderzoek en onderwijs 
• nieuwe kennis over planten overdragen op het publiek 
• ons bezighouden met problemen op het gebied van natuur en milieu 
 
Ontwikkelingen in het biologisch onderzoek werpen een nieuw licht op de evolutie van planten,  
hun genetische diversiteit en de invloed van genetische factoren. Ze leiden tot betere indelingen van 
het plantenrijk of helpen de verspreiding van plantensoorten over de wereld begrijpen. Die nieuwe 
kennis tonen we in de Hortus. Onze collecties zijn ook voor moderne technologieën zoals dna-
onderzoek beschikbaar. De leefomgeving en afzonderlijke planten- en diersoorten worden bedreigd, 
onder meer door klimaatverandering. Kennis van planten is onmisbaar voor doelmatig natuurbeleid, 
en daar speelt de Hortus een rol in. 
 
Terwijl de natuur steeds meer onder druk komt te staan, wordt het belang van ecosysteemdiensten, 
zoals voedselvoorziening en leverantie van stoffen met medicinale werking, steeds beter onderkend. 
Planten dragen daar veel aan bij. De Hortus draagt dat belang uit.  
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ONDERZOEK  
 

Betekenis van botanische tuinen 
 
Wetenschappelijke collecties helpen de soortendiversiteit in een regio te ontdekken en begrijpen en 
brengen evolutionaire ontwikkelingen aan het licht. Botanische tuinen vormen de ruggengraat van ex 
situ behoud en beheer van de plantendiversiteit. Bij de levende collecties in de kassen van de Hortus 
ligt de focus op (Zuidoost)-Aziatische planten, zoals orchideeën, vleesetende planten als Nepenthes 
(bekerplanten), varens, Dischidia, Hoya en een aantal andere plantengroepen. Uit onze collecties zijn 
meer dan 80 nieuwe soorten orchideeën beschreven. 
 
De groene kennis van onze medewerkers blijkt van grote waarde voor onderzoekers; hun 
praktijkwaarnemingen en praktijkkennis zijn soms bepalend voor de richting die gekozen wordt.  
De Hortus onderhoudt de collectie en het kennisniveau van zijn medewerkers door waar mogelijk 
betrokken te zijn bij veldwerk en door het onderhouden van een breed netwerk. 
 

Ontwikkelingen in onderzoek 
 
Tot nu toe spitste het wetenschappelijk onderzoek zich toe op de indeling van het plantenrijk naar 
verwantschappen (taxonomie) en op inhoudsstoffen, secundaire plantenstoffen met een interessante 
werking. Hoogtepunten in de vorige beleidsperiode waren de promotie van Marc Appelhans op 
Spatheloideae (Rutaceae) in 2011 en Adam Karremans op Pleurothallidinae (Orchidaceae) in 2015. 
Rachel Schwallier maakte gebruik van onze bekerplantencollectie en is eind 2016 gepromoveerd.  
In augustus 2015 begon Roderick Bouman zijn promotieonderzoek aan het tropische en subtropische 
geslacht Phyllanthus (Phyllanthaceae), een complex van meer dan 600 soorten dat hij probeert  
te ontrafelen.  
 
Samen met het LU-European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds zullen we 
proberen een PhD student aan te trekken, gefinancierd door derden, die een deel van het 
orchideeëngeslacht Dendrobium zal onderzoeken op inhoudsstoffen met medicinale werking, zoeken 
naar eventuele vervangers van bedreigde medicinaal actieve soorten en beschermingsmaatregelen 
voor deze soorten voorstellen. 
De staf van de Hortus werkte mee aan verschillende publicaties en presentaties, begeleidde  
en adviseerde studenten en was actief in voorlichting over het wetenschappelijk werk. 
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Het onderzoek sluit vooral aan bij de aandachtsgebieden van de Faculteit, met name Biologie en 
Milieuwetenschappen, maar ook onderzoekers uit andere faculteiten melden zich, bijvoorbeeld uit de 
Archeologie en de Geesteswetenschappen. De Hortus breidt de focus van het onderzoek in toekomst 
uit met de geschiedenis van botanie en tuinen. Door de lange historie van de Hortus is de link met 
etnobotanisch onderzoek, zoals dat onder meer door prof. dr. Tinde van Andel wordt gestimuleerd  
en uitgevoerd, een goede aanvulling op het meer vanuit de taxonomie ontstane klassieke onderzoek.  
 
Het aantreden van twee hoogleraren, taxonoom prof. dr. Paul Keßler via het LUF en etnobotanica  
prof. dr. Tinde van Andel via de Clusiusleerstoel, biedt voor de Hortus goede aanknopingspunten en 
verbanden, bijvoorbeeld voor het EU Horizon 2020 project Big Picnic (zie onder Publiek/outreach), 
voor universitaire stageplaatsen en voor samenwerking van de Faculteit met collega’s in Azië, vooral 
Indonesië en China.  
 

Collectiebeheersysteem 
 
We hebben in een nieuw databasesysteem geïnvesteerd waarmee we onze collectie kunnen 
registreren, beheren en volgen. Daarmee kunnen we vragen beantwoorden als: Hoeveel soorten 
groeien er in onze tuin? Welke bij ons gekweekte soorten worden bedreigd, en hebben we genoeg 
exemplaren voorhanden om uitsterven van die soorten te voorkomen? Is de genenpool van ons 
beperkte aantal exemplaren groot genoeg om zeldzame soorten ex situ te kunnen laten overleven? 
Heeft onze tuin een back-up (schaduwcollectie) van belangrijke collecties? Hoe verkleinen we de kans 
dat onze collecties worden getroffen door aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, of dieven?  
 
Het collectiebeheersysteem maakt het ook mogelijk om een deel van onze collectie-informatie voor 
bezoekers en collega’s te ontsluiten. Zij mogen een goed benaamde collectie en prettig toegankelijke, 
adequate informatie verwachten. Het nieuwe systeem wordt momenteel gevuld en aangevuld; steeds 
meer collega’s worden opgeleid om er hun weg in te vinden. De Hortus wil in de loop van de huidige 
beleidsperiode de collectie geheel in het nieuwe systeem ontsluiten, zodat informatie over de 
collectie beschikbaar is voor onderzoekers en deels voor geïnteresseerden overal ter wereld.  
 

Regelgeving 
 
De Hortus investeert ook in kennis van de regelgeving rond de uitwisseling van planten, kennis die  
in Nederland nog maar bij enkele tuinen aanwezig is. De Leidse Hortus is een van de weinige tuinen  
in Nederland die nog materiaal van wilde herkomst importeert; de administratie rond aanvragen  
en vergunningen vraagt gespecialiseerde kennis die up to date moet worden gehouden. De Hortus 
stelt zich bovendien actief op om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van voor onderzoek 
relevante regelgeving, met intensieve contacten rond CITES en het Nagoya-protocol. 
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ONDERWIJS  
 

Disciplines 
 
In het allereerste begin van de tuin werden de levende collecties gebruikt door studenten van  
de Faculteit Geneeskunde, gevolgd door studenten Farmacie en Biologie. Tegenwoordig komen  
deze studenten nog steeds, maar we ontvangen ook studenten van andere disciplines, zoals 
Wetenschapscommunicatie, Landschapsarchitectuur, Tuinbouw, Museologie, Archeologie, 
(Kunst)historie en Sociologie. 
 

Systeemtuin 
 
Onze Universiteit en Faculteit willen de studenten de best mogelijke leeromgeving bieden; dit vertaalt 
zich in geavanceerde laboratoria. Diezelfde kwaliteit willen we studenten ook in onze tuin bieden.  
 
Een goed voorbeeld is de Systeemtuin, waarin we de evolutie van en verwantschappen tussen 
planten laten zien aan de hand van levende voorbeelden. Dit is een kans om voortschrijdend inzicht  
in de wetenschap in de tuin zichtbaar te maken. Nadat in 2016 een aangepaste indeling van de 
bloemplanten werd gepubliceerd, hebben we op basis daarvan de systeemtuin in 2017 opnieuw 
ingericht. Er zijn ook nieuwe informatieborden geplaatst die zowel studenten als algemeen publiek, 
waaronder kinderen, aanspreken en uitnodigen tot interactie. In de toekomst zullen onderzoekers  
de planten uit de Systeemtuin ook kunnen gebruiken om met behulp van de nieuwste technieken  
het genoom van bepaalde soorten te analyseren.  
 

 

Cursussen op masterniveau 
De Hortus is betrokken bij verschillende cursussen op masterniveau. Voor wetenschappelijk 
onderwijs zijn de prefect en het hoofd collectiebeheer beschikbaar, en zo mogelijk een 
promovendus. 
 
In 2017 vonden plaats: 
• Plant Families of the Tropics (30 studenten, internationaal) 
• Tropical Biodiversity and Field Methods (South East Asia / Caribbean)  

(20 plus 16 studenten voor respectievelijk Borneo en St. Eustatius, internationaal)  
• Economic Botany Today (30 studenten, internationaal)  
• Sustainable development Indonesia, met CML (24 studenten, internationaal)  
• Exploitation of Natural Products, met IBL (30 studenten, internationaal) 
 
Andere mastercursussen: 
• Green Survival 
• Green Health 
• Exploitation of Natural Products, Science of Cooking 
• Tropical Biodiversity, inclusief veldwerk in Sabah 
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PUBLIEK/OUTREACH 
 

Informatie en activiteiten 
 
We brengen bezoekers bij hun wandeling door de tuin via informatie in aanraking met planten  
en met onderzoek om zo hun ogen te openen voor wetenschap en de rol van planten in natuur en 
maatschappij. De Hortus bevordert de deskundigheid en toegankelijkheid van haar medewerkers, 
zodat het publiek laagdrempelig hun kennis en kundigheid kan bevragen. 
Er is een flexibel en gevarieerd aanbod aan publieksactiviteiten, waarbij op creatieve en verrassende 
wijze steeds een ander deel van de rijke collectie centraal staat. Daarbij speelt het Aziatisch gebied, 
een speerpunt in onze collectie, een grote rol. Vaste onderdelen in het jaarprogramma zijn een kleine 
bollententoonstelling in het voorjaar, een zomertentoonstelling met randprogrammering van 
wandelingen, workshops en lezingen, en een verdiepend winterprogramma, met onder meer Hoger 
Onderwijs voor Ouderen en wetenschappelijk tekenen voor gecombineerde groepen studenten en 
publiek. Dit activiteitenprogramma is ingezet in de afgelopen beleidsperiode en wordt in de huidige 
periode voortgezet, steeds met andere accenten en aangepast aan de behoefte en focus van het 
moment. 
 
Doel van de programmering is om gericht contact te zoeken met beoogde bezoekersgroepen,  
in het nieuws te blijven, steeds opnieuw bij fondsen aan te kunnen kloppen en als organisatie 
gepassioneerd, alert en actief te blijven. Het houdt ons netwerk aan specialisten en wetenschappers 
levend en biedt aanknopingspunten voor samenwerking met andere universiteiten, musea  
en tuinen, zowel lokaal als regionaal en internationaal. 
 

Kinderen 
 
Voor jonge leerlingen is de Hortus een veilige, groene omgeving waarin ze kunnen kennismaken met 
planten. Traditioneel ontvangen we veel kleuters, maar de wens is ook oudere leerlingen te trekken. 
Die verschuiving is in de afgelopen beleidsperiode gestaag op gang gekomen en zet zich nog voort. 
 
Aan het begin van het schoolseizoen 2016-2017 zijn alle lessen voor het basisonderwijs 
ondergebracht in het Verwonderpaspoort, een samenwerkingsverband van aanbieders in het  
natuur-, techniek- duurzaamheids- en wetenschapsonderwijs. Daarmee kunnen we het educatie-
aanbod voor basisscholieren laten aansluiten bij de doelstellingen van Hortus en Faculteit. Ook  
zijn er twee ‘gezinsactiviteiten’ in de Verwonderwereld te bezoeken, zodat kinderen ook buiten 
schooltijd met hun Verwonderpaspoort meer kunnen ontdekken. Hiermee begeeft de Hortus zich 
gaandeweg uit de cultuureducatie en meer in het natuur- en techniekonderwijs.  
 
Een ander landelijk initiatief waaraan de Hortus deelneemt is de MuseumJeugdUniversiteit, een 
landelijke organisatie die in musea collegereeksen verzorgt voor kinderen. In 2017 was er in de  
Hortus de collegereeks ‘de wondere wereld van planten en kruiden’.  
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Voor de professionalisering van de educatie neemt de Hortus deel aan het tweejarige project ‘Leren 
doe je samen’, een landelijk samenwerkingsverband van natuurhistorische musea. Zo werken we aan 
bijvoorbeeld inwerkprogramma’s van lesgevers, de kwaliteit van lessen, opleiding en bijscholing. 
 

Big Picnic 
 
Een academische botanische tuin is bij uitstek een forum om het debat te stimuleren over belangrijke 
wereldwijde vraagstukken en uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en voedselveiligheid, 
beschikbaarheid van energie, waterschaarste, klimaatverandering, aantasting van de leefomgeving  
en verlies aan biodiversiteit. In dat kader past het project Big Picnic. De Hortus is samen met 18 
andere partnerorganisaties betrokken bij dit internationale Horizon 2020-project van de EU, onder  
de titel ‘Big Picnic: Big Questions - Engaging the public with Responsible Research and Innovation  
on Food security’. Hierin brengen we het publiek, wetenschappers, beleidsmakers en industrie samen 
om het mondiale probleem van voedselzekerheid aan te pakken.  
 
Er is in 2017 al een reeks activiteiten en wetenschapscafés over diverse voedselthema’s geweest  
die zullen uitmonden in een tentoonstelling met workshops en thema-weekeinden. De Hortus is  
een voorloper in dit project, dat in 2016 van start ging en tot eind 2018 doorloopt. Het is het eerste 
Horizon 2020-project waar de Hortus bij betrokken is. We werken hierin nauw samen met de 
deskundigen van de Faculteit, met name op het gebied van rapportage. 
  

  

‘Zaadkwekers en veredelaars zijn weer op zoek naar de vergeten gewassen van vroeger  
en hun wilde verwanten. Ze hebben de oorspronkelijke genetische diversiteit nodig om nieuwe 
cultivars te kweken, die wel een natuurlijke weerstand hebben tegen ziekten en plagen,  
en beter kunnen groeien op slechte, uitgeputte grond. Alleen zo kunnen we het 
wereldvoedselprobleem oplossen.’ 
 
Prof. dr. Tinde van Andel tijdens haar oratie, 6 januari 2017 
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Online (social) media 
 
De Hortus was in de afgelopen beleidsperiode al behoorlijk actief in de sociale media. In 2016/17 
hebben we ook de marketing via sociale media gerichter ingezet, waarmee het gebruik van sociale 
media actiever werd en de Hortus ook een jonger publiek bereikte. Ook werden de resultaten  
beter gemonitord. 
 
De Hortus heeft vanaf februari 2016 haar publiekswebsite vernieuwd, in een traject samen met  
de Faculteit. Ook de nieuwsbrief kreeg een ander aanzien. Een Google grants aanvraag werd 
gehonoreerd; met deze beurs van Google krijgt een charitatieve instelling bijna $120.000 
advertentiebudget op Google. 
 
 
Aantallen volgers op social media 
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https://www.instagram.com/hortusleiden/?hl=nl
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Bezoekersontwikkeling 
 
De afgelopen jaren heeft de Hortus haar rol als ontmoetingsplaats voor de universitaire  
gemeenschap versterkt. Zo telden wij in 2016 14.721 Leidse studenten onder onze bezoekers.  
Nieuwe Faculteitsmedewerkers ontvangen een Vriendenkaart en daarmee vrij entree.  
 
In 2017 kon de Hortus botanicus Leiden 178.939 gasten uit diverse doelgroepen verwelkomen, 
waaronder nationale en internationale toeristen, gezinnen met kinderen, schoolkinderen (in totaal 
8.627 bezoekers onder de 18 jaar), studenten en vooral hoogopgeleide vrouwen en ouderen. Het 
totaal aantal studenten in 2017 was 19.717 waarvan 13.812 Leids en 5.905 van andere instellingen.  
 
Het aantal bezoekers van de Hortus zet in de huidige beleidsperiode de groei door die in de vorige 
periode was ingezet. Een hoger aantal bezoekers vergroot de zichtbaarheid van de Hortus, de 
Faculteit en de Universiteit en maakt het mogelijk nog succesvoller aandacht te vragen voor de 
thema’s die we belangrijk vinden. Verder helpt het bij fondsenwerving en maakt de schaalgrootte  
een bij de Universiteit passend kwaliteitsniveau mogelijk. 
 
 
Bezoekersaantallen  
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Verhaal apart: Bezoekerscentrum Sterrewacht 
De gerenoveerde Oude Sterrewacht is net als de Hortus een kroonjuweel van de Universiteit 
Leiden. Hortusbezoekers kunnen (op woensdagen, zaterdagen en zondagen) kosteloos via  
de Hortus het Sterrewacht-bezoekerscentrum bezoeken. ’s Avonds zijn de entree en de 
programmering geregeld via de amateursterrenkundigen of via de Faculteit Sterrenkunde (direct 
via de Sterrewachtlaan). Het aantal bezoekers dat hier gebruik van maakt is nog relatief laag,  
en het effect op het aantal Hortusbezoekers is kleiner dan gezien de kwaliteit verwacht mag 
worden. De Hortus zou hier graag verandering in brengen, omdat het bezoekerscentrum nieuwe 
doelgroepen (gezinnen met opgroeiende kinderen) zou kunnen trekken, en het een mooi 
product is met een goede programmering.  
 
De Hortus werkt aan betere samenwerking met het Bezoekerscentrum Sterrewacht, bijvoorbeeld 
in het kader van het Verwonderpaspoort; deze realiseert bewegwijzering in de tuin naar de 
locatie, en verwacht dat als eenmaal een rondje om de Sterrewacht gewandeld kan worden  
het Bezoekerscentrum Sterrewacht meer in de loop en de belangstelling komt. 
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PARTNERS 
 

Belang van samenwerking 
 
De Hortus werkt op veel punten samen met andere partijen en maakt actief deel uit van een netwerk 
aan partners. Strategische partners kunnen samen met ons de positie van de Hortus versterken en 
bijdragen aan zijn succes. Samenwerkingsprojecten dragen bij aan de zichtbaarheid en slagkracht  
van de Hortus, vergroten het bereik, voeden en activeren de kennis en prikkelen de creativiteit. 
Dankzij nieuwe vormen van communicatie kunnen we gemakkelijker dan voorheen gevarieerde  
en uitgebreide netwerken van instellingen, wetenschappers of studenten opzetten.  
 

Onderzoek en Onderwijs 
 
Ons onderzoek en onderwijs zijn ingebed in de Universiteit Leiden. Huidige partners binnen  
de Universiteit zijn bijvoorbeeld 
• Leids Universiteits Fonds (LUF) – Hortus-prefect prof. dr. Paul Keßler bekleedt sinds voorjaar 2017 

de LUF-leerstoel Botanische tuinen en botanie van Zuidoost-Azië 
• Clusiusstichting, waarvan een Hortusmedewerker bestuurslid is en waar prof. dr. Van Andel  

de Clusiusleerstoel bekleedt 
• Institute of Biology Leiden (IBL) 
• Institute of Environmental Sciences (CML) 
• Faculteit Archeologie 
• Leiden University College Den Haag 
 
Naturalis Biodiversity Center is een natuurlijke partner voor de Hortus, omdat het onder meer  
de herbariumcollecties beheert die aansluiten bij onze eigen collecties uit Azië. Samenwerking  
op het gebied van supervisie van gemeenschappelijke PhD studenten en gezamenlijke  
MSc cursussen zal voortgezet en uitgebreid worden. 
 
De bijzondere plantencollectie maakt de Hortus tot een ontmoetingsplek voor internationale 
specialisten van diverse instellingen en universiteiten. Er is internationale samenwerking met onder 
meer instituten uit Indonesië, onder andere Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut 
Teknologi Bandung en Bogor Agricultural University. Verschillende Indonesische MSc studenten 
worden in Leiden opgeleid en we proberen om gemeenschappelijke PhD studenten te rekruteren. 
Samenwerking is reeds gerealiseerd met onder meer 
• China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 
• botanische tuinen wereldwijd, onder andere in Kebun Raya Bogor in Indonesië 
• vele Europese botanische tuinen waaronder die van Kew, Bonn, Berlijn, Edinburgh, Padua,  

Wenen en Meise via Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 
• Deutsche Gesellschaft Botanischer Gärten 
• European Garden Heritage Network (EGHN) 
• Garden Section of the COIMBRA group 
• World Tulip Summit Society 
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Hortusmedewerkers dragen bij aan zichtbaarheid en kennisuitwisseling. Zij geven workshops en zijn 
sprekers op internationale congressen (afgelopen jaren onder andere in Canada, Amerika, Frankrijk, 
Griekenland, Indonesië, Korea, Groot-Brittannië, Zwitserland), en organiseren zelf internationale 
bijeenkomsten (jubileumseminar in 2015, bijeenkomst Big Picnic in 2016, Conference of European 
Exhibition and Exchange of Carnivorous Plants en IrisBG Users Conference, beide in 2017). 
 
In de huidige beleidsperiode lopen er samenwerkingsprojecten onder meer in het kader van het 
AsianYear 2017, rond het thema voeding in 2018 en het thema geneesmiddelen in 2019, zowel 
regionaal als nationaal en internationaal (Europa, Indonesië, China en India) in samenwerking  
met de Faculteit.  
 

 
 

Publieke functie 
 
Voor financiering van de publieksactiviteiten spreekt de Hortus fondsen en sponsors aan. Die zijn  
de afgelopen jaren steeds professioneler gaan werken en stelden hogere eisen aan aangeleverde 
informatie en onderbouwing. De Hortus gaat daarin mee; in 2016/2017 volgde een aantal collega’s 
een opleiding in het kader van het project Wijzer Werven, grotendeels bekostigd door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast werkt de Hortus met professionele 
fondsenwervers. 
 
De Stichting Vrienden van de Leidse Hortus is een belangrijke ambassadeur van de tuin. Onder de 
Vrienden zijn buurtbewoners, universiteitsmedewerkers, groenliefhebbers en anderen die de tuin  
een warm hart toe dragen. De Stichting draagt bij aan de publieksprogrammering en investeringen. 
Bestuursleden zetten hun netwerk in om de Hortus te ondersteunen en staan ons met advies terzijde. 
De Stichting telt zo’n 2000 Vrienden, een relatief hoog aantal, mede gezien het feit dat veel Vrienden 
ook een Museumkaart bezitten en dus niet van een Vriendenkaart afhankelijk zijn voor vrij entree. 
Onder de Vrienden zijn bomenadoptanten te vinden, en ook legaten en grote donaties zijn uit deze 
hoek afkomstig.  
De Hortus onderhoudt een goede band met het Vriendenbestuur. In de zomer van 2017 onderzochten 
de Vriendenstichting en de Hortus samen hoe de Stichting de communicatie met de achterban kan 
moderniseren zonder het contact te verliezen.  
 

Zustertuin in Indonesië 
In november 2016 bezocht een delegatie van de Faculteit twee universiteiten in Indonesië  
om de samenwerking te bekrachtigen; de delegatie bezocht de zusterfaculteiten van de 
Universitas Indonesia in Jakarta en van de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. De Faculteit 
opende bij die gelegenheid een nieuw kantoor in Yogyakarta. Hieruit kwamen verschillende 
afspraken voort, zoals over het uitwisselen van promovendi. Bovendien werd besloten om  
een zustertuin van de Hortus botanicus Leiden op te richten op de campus van de Universitas 
Indonesia. Hortusprefect Paul Keßler maakte deel uit van de delegatie. 
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Er is intensieve samenwerking met verschillende partijen in de stad, zoals de Leidse musea, Leiden 
Marketing, de Gemeente Leiden, het Samenwerkingsverband Congressen en vele andere partners, 
mede afhankelijk van de jaarprogrammering. De uitbater van het Hortus Grand Café en Oranjerie  
is ook een belangrijke samenwerkingspartner, zowel vanwege de inkomsten als vanwege 
aantrekkingskracht en uitstraling. Ook de museumwinkel draagt bij aan de beleving van onze 
bezoekers. 
 
De zichtbaarheid van het Singelpark neemt snel toe; de stad Leiden krijgt een groener aangezicht  
en de Hortus speelt hier zowel inhoudelijk als fysiek een rol in. Recent zijn in Leiden op de Hortus 
geïnspireerde plantenbakken geplaatst, in de Hortus zelf is de (betaalde) Singelparkroute gemarkeerd, 
er komen binnenkort Singelpark-bomenbordjes bij een tiental Hortusbomen. Met de opening van  
de doorgang door het P.J. Veth-gebouw aan de Nonnensteeg is de relatie met het Singelpark nog 
sterker worden. 
Wij zetten deze samenwerking voort. De Hortus zet zich ervoor in dat het ‘rondje’ rond de 
Sterrewacht door wandelaars afgemaakt kan worden; nu is dit tuindeel erg afgelegen en ligt het 
Bezoekerscentrum Sterrewacht uit de loop. Het entreegebied van de Hortus is nu het eerst aan de 
beurt voor een grote opknapbeurt, dus het ‘rondje’ zal pas in de tweede helft van de beleidsperiode 
aandacht vragen. 
 

 
 
 
 

  

Meer samenwerkingsverbanden 
Andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten de Leidse regio zijn er onder meer met  
• de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen (NVBT);  

een Hortusmedewerker is bestuurslid  
• het vijfjarig project Planten voor de Toekomst van de NVBT is in 2017  

(‘Jaar van de Botanische Tuin’) afgerond; een nieuwe gemeenschappelijke  
aanvraag van de Tuinen bij de Postcodeloterij is in voorbereiding 

• tien NVBT-tuinen en het Boomkwekerijmuseum Boskoop werken samen  
rond het thema voedsel in 2018 (EU Horizon 2020-project Big Picnic) 

• Stichting Nationale Plantencollecties (SNP) 
• Nederlandse Museumvereniging (onder andere Museumkaart) 
• verschillende gespecialiseerde liefhebbersverenigingen (augustus 2017: Carnivorenshow) 
• Leiden Marketing 
• Museumgroep Leiden 
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MENSEN, MIDDELEN, ORGANISATIE 
 
Het werk in de Hortus wordt gedaan door een klein team van 18 bevlogen vaste medewerkers  
(ca. 16 FTE), ca. 25 uitzendkrachten en zo’n 100 gepassioneerde vrijwilligers, die onder meer 
rondleidingen verzorgen, wieden en betrokken zijn bij collectiebeheer en de educatieve programma’s 
voor kinderen en volwassenen. 
 
In het najaar van 2017 ging de Hortus over op betaling van lesgevers en rondleiders via een 
uitzendbureau, om zo te blijven voldoen aan wettelijke eisen. Dit zal de nodige verschuivingen  
in het team van lesgevers en rondleiders met zich meebrengen. De Hortus grijpt de veranderingen 
aan om een rondleidersopleiding op te zetten en meer studenten te binden aan de tuin, zo mogelijk 
door samenwerking met de studentenverenigingen en de master-opleiding 
Wetenschapscommunicatie van de Faculteit. 
 
De onderzoeksfunctie en publiekfunctie brengen een aantal praktische eisen met zich mee. Door het 
groeiende aantal bezoekers is de entree niet meer toereikend en zal de wintertuin grondig aangepast 
moeten worden. Grote investeringen zullen in de komende vijf jaar ook plaats moeten vinden in onze 
kwekerij, in de paden en in de renovatie van de Roelfsema-orchideeënkassen en de bankenloods.  
Ook de bereikbaarheid voor leveranciers en de aansluiting bij het Singelpark zijn aandachtspunten. 
 
De entreeprijs van de Hortus wordt regelmatig zorgvuldig overwogen, rekening houdend met 
gewenste bezoekersaantallen, overige bestedingen en marktelasticiteit.  
De openingstijden zijn van april t/m oktober dagelijks van 10.00-18.00 uur, waarbij de entree en 
winkel een half uur eerder dicht gaan. In de winter is de Hortus op maandag gesloten en sluit de tuin 
op andere dagen om 16.00 omdat het vroeger donker wordt. De maandagsluiting is in museumland 
gebruikelijk en wordt dus door het publiek verwacht. In de zomer zijn we op maandag wel open om 
de toeristen die niet in andere musea terecht kunnen een aantrekkelijk alternatief te bieden en om de 
vaste wandelaars te ontvangen.  
 
Tijdens bepaalde zomeravonden in juli en augustus is er een serie klassieke concerten (Hortus 
Festival). We maken dan gebruik van de aanwezige front office medewerker om vrijwel zonder 
meerkosten ook andere bezoekers van de zomeravond te laten genieten. Een low budget 
programmering op deze avonden houdt het zomerprogramma aantrekkelijk voor bezoeker  
en pers. De huidige openingstijden zijn een goed evenwicht tussen kosten en de wensen van  
de bezoekers. Voor onderzoekers en pers is entree op elk afgesproken tijdstip mogelijk.  
 

 

Inkomsten naast de universitaire bijdrage 
1. entreekaarten 
2. winkel 
3. verhuur van ruimtes voor congressen, lezingen, cursussen en feesten 
4. Vrienden van de Hortus (onze steunstichting) 
5. Fondsen en subsidies 
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Stage in de Hortus 
 
De Hortus biedt stageplaatsen aan studenten, onder andere biologie en (wetenschaps)communicatie 
op Bachelor-, Master- en PhD-niveau, voor nationale en internationale studenten; daarnaast hbo 
Communicatie & Commerciële economie, hbo Toegepaste Biologie, Reinwardt Academie (erfgoed), 
hbo Toerisme en diverse mbo functies (de Hortus is een erkend leerbedrijf). Het aantal plaatsen  
is afhankelijk van de vraag van studenten en de periode in het jaar.  
 
In het kader van het Horizon 2020 Big Picnic project zijn extra studenten aangetrokken voor  
de rapportage volgens de Team Based Inquiry methode. 
 
Er is op kantoor plek voor maximaal drie stagiairs tegelijkertijd, in de tuin voor twee stagiairs en in  
de kassen voor twee stagiairs. In 2015 bijvoorbeeld waren er twee mbo stagiairs, zes hbo stagairs 
onder wie drie van buiten Nederland (Frankrijk, Italië) en vier universitaire stagiairs onder wie twee 
van buiten Nederland; in 2017 twee Oostenrijkse studentes. 
 
De Hortus wil graag stagairs blijven ontvangen en begeleiden, niet alleen vanwege de extra handen, 
maar ook om zelf alert en actief te blijven door de vragen die jonge mensen stellen. Mede door het 
Big Picnic project werken we met studenten met voor ons nieuwe achtergrond en leren daar zelf ook 
van. Het toenemende aantal buitenlandse studenten maakt dat meer collega’s zich in het Engels leren 
uit te drukken, wat in de wetenschap wel, maar op de werkvloer niet vanzelfsprekend is. Beperkende 
factoren zijn beschikbare begeleiding en werkplekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hortus botanicus Leiden   Strategieplan 2018 – 2022 17/20 

BIJLAGE I   
SAMENVATTING JAARVERSLAGEN 2011-2015 
 
Uit het jaarverslag 2011 
• Start fondsenwerving renovatie tropische kassen • PhD Svenja Meinke werkt aan ‘Evolutionary 
studies on the liana habit of African and Asian Annonaceae of the long branch clade’ • Marc 
Appelhans promoveert op ‘Bringing together molecular and morphological studies: The 
Spathelioideae (Rutaceae), a case study’. • Betrokken bij diverse andere onderzoeken • Ontdekking 
nachtbloeiende orchidee met veel publiciteit • Publiekstentoonstelling over bijen • opening 
Sterrewachttuin. 
 
Uit het jaarverslag 2012 
• Renovatie tropische kassen • Aanleg ‘biotoopbakken’ met inheemse flora • Allerlei onderzoek: 
rapportage ‘Actuele verspreiding en risico’s van mannelijk fertiele 
Fallopia japonica (Polygonaceae) planten’ in opdracht van het Team Invasieve Exoten van NVWA, 
Wageningen; Renato Gama uit Brazilië speurde naar mosjes die meegekomen waren met planten  
uit Papua Nieuw Guinea; eerstejaarsstudenten onderzochten spinselmotten en bladmateriaal  
van de Virginische vogelkers. • Zomertentoonstelling ‘Plantenolympiade’. 
 
Uit het jaarverslag 2013 
• Heropening tropische kassen door Koningin Máxima • Start vijfjarig samenwerkingsproject Planten 
voor de Toekomst met steun van de Nationale Postcodeloterij • Mini-seminar ‘Van Clusius tot Carla’ 
met doop tulp • Allerlei onderzoek, bijvoorbeeld: MSc Mahin Ghorbani onderzoekt planten met 
medicinale eigenschappen uit Iran met behulp van zebravisjes, en onderzoek naar de geurstoffen in 
agarhout door studenten van Barbara Gravendeel; naar vleesetende planten door Evelien Rozema • 
Zomertentoonstelling ‘Planten van 1001 nacht’ in het kader van 400 jaar arabistiek in Leiden. 
 
Uit het jaarverslag 2014 
• 35 jaar Hortusvrienden, gevierd met o.a. Hortus-praalwagen in het bloemencorso • 
Zomertentoonstelling Planten uit de Oertijd • onderwijs: nieuwe cursus Green Survival: Botany, 
Sustainability and Health • allerlei onderzoek, zo deed Jaya de Vries onderzoek naar de 
inhoudsstoffen in de struisvaren (Matteuccia struthiopteris), Merel van Dijke onderzocht latex van 
Alstonia scholaris, Danielle Groeneveld zette eerder gedaan onderzoek naar onkruiden die meekomen 
met de import van sierplanten voort en een groep onderzoekers werkte aan vanille • Er werd een 
orchidee vernoemd naar Jane Goodall, die later onze tuin bezocht. 
 
Uit het jaarverslag 2015 
Jubileumviering, met veel publiciteit en activiteiten o.a. jubileumboekje en wetenschappelijk 
symposium. ‘Botanical Gardens in a changing world’ • Aquariumtentoonstelling • onderzoek door o.a. 
Institute of Biology Leiden (IBL), Institute of Environmental Sciences (CML), onderzoek naar bemesting 
prehistorische akkers in samenwerking met de Faculteit Archeologie., PhD onderzoeken gefaciliteerd 
Adam Karremans, Roderick Bouman en Richa Kusuma Wati • Tulip Garden of the Year award 
(Meer op jaarverslag 2015) 
 
 

https://www.hortusleiden.nl/uploads/bestanden/33-208_jaarverslag_07.pdf
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Uit het jaarverslag 2016 
• 2016 stond in het teken van de 150ste sterfdag van Philipp Franz Balthasar von Siebold: er was  
een tentoonstelling ‘Japan en Von Siebold’, geopend in het bijzijn van de ambassadeur van Japan  
en de achterkleinzoon van Philipp Franz von Siebold, aangevuld met een programma aan workshops, 
lezingen en rondleidingen • De Stichting Vrienden kreeg een nieuw bestuur • Er was een 
Camelliaweekeind, geopend door de Belgische ambassadeur, en zo’n 200 bomenadoptanten 
steunden de Hortus • Er werd een nieuwe bollentuin (‘Geofytentuin’) aangelegd met een innovatief 
kasje; een nieuw informatief wandelboekje zorgt voor toelichting • Verder de Flora van Witte • 
Vernieuwingen op communicatiegebied • Het nieuwe collectiebeheersysteem • Interviews • 
Verzamelen in Papua Nieuw-Guinea en nieuw beschreven soorten. 
 
Uit het jaarverslag 2017 
• Opening bollenkasje • Herindeling en opening Systeemtuin • Paul Keßler wordt LUF Hoogleraar, 
Bijzonder Hoogleraar Botanische tuinen en botanie van Zuidoost-Azië • Hoogste bezoekersaantal  
ooit: 178.536 bezoekers • Hortus partner in het Europese Horizon 2020 project BigPicnic • Deelname 
aan Leiden Asia Year van de Universiteit Leiden met tentoonstelling over kroonjuwelen uit Azië • 
Hortusbomen onderdeel van Singelpark-route. 
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BIJLAGE II   
DE STRATEGIE VAN DE HORTUS SLUIT AAN BIJ DE AMBITIES  
VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR 2015-2020: 
 
Een omgeving voor excellent onderzoek 
• Kennis, kundigheid en collectie van de Hortus vormen een onvervangbare faciliteit voor 

onderzoekers. De Hortus is een plezierige omgeving voor allerlei onderzoek en een plezierige 
ontmoetingsplek voor onderzoekers. 

 
Activeren van talent 
• Jonge, leergierige mensen worden door de publieksactiviteiten van de Hortus aangezet tot zelf 

verder onderzoeken en maken laagdrempelig kennis met onderzoek. Onderzoekend leren en 
wetenschapswijsheid staan centraal. 

• Via stageplaatsen, colleges, practica en workshops kunnen studenten in de Hortus aan de slag  
om hun talenten verder te ontplooien 

 
Innovatie in teaching en learning 
• De Hortus is actief deelnemer in het Verwonderpaspoort en het Leren doe je Samen project, 

getrokken door koplopers als het gaat om wetenschapswijsheid en onderwijs. 
• De Hortus is actief deelnemer in het EU Horizon 2020 project Big Picnic, waarin leren door  

co-creatie, responsible research en design, en team based inquiry zijn ingebed. 
 
Versterken van impact en innovatie 
• De Hortus vertaalt onderzoeksresultaten en het onderhanden werk van onderzoekers en draagt  

het uit door middel van o.a. Science Café’s, lezingen, workshops, publiciteit en wat zich maar aan 
nieuwe mogelijkheden aandient. 

• De Hortus neemt deel aan het EU Horizon 2020 project Big Picnic, over voedselzekerheid en 
wetenschapswijsheid, waar innovatie in het proces is verzekerd en versterkt daarmee haar impact 
zowel internationaal als nationaal en lokaal. 

 
Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving 
• De Hortus biedt informatie aan minimaal in het Nederlands en Engels, als er aanleiding en 

mogelijkheid is ook in bv. het Indonesisch, Duits, Frans, Japans; 
• Het wetenschappelijk onderwijs in de Hortus en waar Hortusmedewerkers bij betrokken zijn  

is vrijwel altijd Engelstalig; 
• De Hortus is actief in een internationaal netwerk van botanische tuinen en wisselt actief uit  

- zowel collectie, als informatie.  
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Mogelijke projecten voor fondsenwerving of sponsoring 
• Vernieuwing en aanpassing entreegebouw 
• Actualiseren van de paden 
• Het opknappen van de Roelfsema-orchideeënkassen 
• Het opknappen van de bankenloods 
• Realiseren van het ‘rondje’ om de Sterrewacht 
• Diverse educatieprojectenprojecten 
• Financiering van veldwerk, aio’s en PhD-studenten 
• De jaarthema’s (zie hieronder) 

Thema’s voor de komende jaren 
• 2018 Plant en eter (Big Picnic) 
• 2019 Medicinale planten uit Azië en Europa 
• 2020 400 jaar Pilgrim Fathers 
• 2021 Leiden als kwekersstad 
• 2022 Wetenschap in de Hortus 




