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1.  Voorwoord 

 

 

Het Jaarverslag van de NVBT over 2017 is een bijzonder jaarverslag. Dit jaar is het afsluitende jaar 

geweest van het project Planten voor de Toekomst. 

2017 was het Jaar van de Botanische Tuinen en stond geheel in het kader van de gezamenlijke 

presentatie van de NVBT tuinen en hun collecties aan een breed publiek. 

Hier over leest u alles in dit jaarverslag. 

 

Bij dit Jaarverslag hoort ook de jaarrekening over 2017. En aangezien het project Planten voor de 

Toekomst is afgerond eind maart 2018 zijn ook de tussentijdse cijfers per 31 maart 2018 gemaakt en 

bijgevoegd. 

Tijdens 2017 hebben ons ingespannen om voortgaande financiering te vinden om de samenwerking 

tussen de tuinen waarvoor met het Project Planten voor de Toekomst een stevig fundament is gelegd, 

door te laten gaan. 

We hebben een aanvraag bij de Postcodeloterij ingediend onder de titel Botanic guardians. Aan dit 

prachtige nieuwe plan is veel tijd en aandacht besteed. Helaas kregen we in februari te horen dat deze 

aanvraag niet gehonoreerd kon worden vanwege een overweldigend aanbod aan aanvragen. 

Wel hebben we voor 2018 45.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds gekregen voor de 

voortgaande samenwerking tussen de tuinen en de ontsluiting van de gegevens van de Voedselplanten. 

Hier zijn we uiteraard erg content mee. 

Rest mij hier nog te vermelden dat ik met erg veel plezier en enthousiasme heb gewerkt aan dit 

prachtige project. Ik leg mijn functie nu neer en wens de NVBT en alle tuinen heel veel succes in de 

toekomst. Ik hoop dat de samenwerking tussen de tuinen nog lang door mag gaan en dat deze 

samenwerking de medewerkers van de tuinen nieuwe energie zal blijven geven. 

 

Joke ’t Hart 

projectleider Planten voor de Toekomst 
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2. NVBT  

 

2.1  Bestuur 

De Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen, opgericht in Utrecht op 18 februari 1998, stelt zich ten 

doel de belangen van de leden te behartigen onder andere door te streven naar het bevorderen van 

interne en externe contacten van de leden, het versterken van de museale functies van de leden en het 

versterken van de maatschappelijke functies die verbonden zijn aan het bezit en/of beheer van de 

Nationale Plantencollecties en daar waar mogelijk aan het verbeteren van de horticultuur. De ultieme 

doelstelling van de NVBT is het leveren van een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.  

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:  

voorzitter:  de heer W.N.J. Ursem 

penningmeester:  de heer A. Oudijk  

secretaris:  de heer R. Havinga  

bestuurslid:  de heer J. Schaminée, tevens voorzitter Stichting Nationale Plantencollectie 

bestuurslid:  mevrouw H. Jelles  

De NVBT heeft geen directie.  

Het NVBT bestuur is in 2017 drie keer bijeen geweest voor vergadering en heeft daarnaast vier keer een 

telefonische vergaderingen gehouden. Telefonische vergaderingen voor bestuurlijke goedkeuring 

jaarrekening en verslag 2016 op 1 juni, mogelijke uitbreiding bestuur kandidaat digitale zaken op 9 

oktober, op 13 juli i.v.m. de definitieve versie van de nieuwe Postcode Loterij aanvraag, en op 10 

december  i.v.m. extreme weersomstandigheden en het verplaatsen van de ALV op 11 december naar 

2018.  

Per 31 december 2017 zijn er bij de NVBT 25 tuinen aangesloten. In 2017 is Artis als aspirant 26
ste

 lid 

toegetreden.   

Er is één Algemene ledenvergadering gehouden (10 april in Arboretum Schovenhorst, Putten en de 

beoogde ALV op 11 december te Arboretum Poort Bulten (De Lutte)  moest vanwege de extreme 

weersituatie verplaatst worden naar 5 februari 2018). Op de vergadering van 10 april is de jaarrekening 

en het jaarverslag over 2016 goedgekeurd 

 

 

2.2  Visitatiecommissie  

De Visitatiecommissie is in 2017 in samenstelling gewijzigd en per 10 april zijn Bartjan Bakker en Theo 

Damen gekozen als nieuwe leden en zijn Paul Kessler en Wilbert Hetterscheid uit de visitatiecommissie 

gegaan. De visitatie commissie is bij drie tuinen op bezoek geweest, namelijk Hortus Haren, Hortus 

Alkmaar en Historische Tuin Aalsmeer.  
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2.3  Netwerken en samenwerken  

Nationaal 

2017 – het Jaar van de Botanische Tuinen - is een bruisend jaar geweest met veel nieuwe initiatieven. 

Op veel fronten is enthousiast samengewerkt en zijn netwerken uitgebreid om daarmee invulling te 

geven aan het programma Planten voor de Toekomst. Ook vermeldenswaardig zijn de publicaties vanuit 

de NVBT, zoals het Handboek collectiebeheer voor Botanische Tuinen, theorie en praktijk door auteurs 

Hans Persoon en Bert van den Wollenberg en het boek Botanische Tuinen in Nederland onder redactie 

van Rolf Roos en Joke ‘t Hart.  

Om de botanische tuinen breed onder de aandacht te brengen is er een serie postzegels uitgebracht 

dankzij de inzet van Joke ’t Hart als projectcoördinator.  

De derde editie van Fête de la Nature op 21 en 22 mei werd met een brede navolging door nagenoeg 

alle NVBT aangesloten tuinen groots gevierd en publiekelijk onder de aandacht gebracht. Een speciaal 

vermeldenswaardig onderdeel was de introductie van Botanic Guardians, een nieuw programma dat 

bezoekers doet verleiden tot hoeders van planten (zie hoofdstuk 3).  

 

Internationaal 

Europees Consortium 

Het Europees Consortium, opgericht in 1994, is een netwerk dat de Europese botanische tuinen met 

elkaar verbindt. Dit Europees netwerk is opgericht om beter te kunnen inspelen op voor botanische 

tuinen relevante ontwikkelingen, door betere informatievoorziening naar de individuele tuinen, om 

feedback te krijgen van die tuinen of hun nationale netwerken. Een ander belangrijk doel is om de stem 

van botanische tuinen te laten doorklinken in nationale en Europese regelgeving, door waar mogelijk 

vroegtijdig in contact te komen met besluitmakers.  

De leden van het Consortium zijn elk vertegenwoordiger van het nationale netwerk van botanische 

tuinen in een EU land. Naast vertegenwoordiging uit de 28 EU-lidstaten zijn er ook vertegenwoordigers 

uit nauw aan de EU gelieerde landen zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Tevens worden 

vertegenwoordigers uit EU-accessielanden als toehoorder toegelaten, om optimaal in Europa te kunnen 

opereren. 

De NVBT is dus vertegenwoordigd in het Europees Consortium en ondersteunt dit sinds enkele jaren 

ook met een jaarlijkse financiële bijdrage, net zoals de andere nationale netwerken van botanische 

tuinen in de EU. Hiermee wordt de voering van het secretariaat, gevestigd bij Botanic Gardens 

Conservation International in Londen, mede mogelijk gemaakt.  

 

Botanic Gardens Conservation International 

BGCI is ontstaan als een onderdeel van de IUCN, de International Union for Conservation of Nature, en 

inmiddels al tientallen jaren een onafhankelijke Britse Charity, gefinancierd door lidmaatschappen van 

meer dan 500 botanische tuinen en via sponsoring en projecten. BGCI werkt mondiaal, en is qua 

projecten en initiatieven vooral actief in gebieden met een hoge plantendiversiteit indien deze aldaar te 

laag op de agenda staat. BGCI heeft een permanente vertegenwoordiger bij het secretariaat in Montreal 

van het uiterst belangrijke Biodiversiteitsverdrag.  

BGCI promoot mondiaal de bijdrage die botanische tuinen leveren aan het behoud van biodiversiteit en 

produceert ook tal van handleidingen ten dienste van botanische tuinen. Tevens onderhoudt ze een 

mondiale database van planten aanwezig in vele botanische tuinen uit de hele wereld, en een database 

van botanische tuinen en hun karakteristieken. Ook worden er tal van trainingsmaterialen, toolboxen en 

leermodules gemaakt, en wordt elke drie jaar een internationaal congres georganiseerd, het 

eerstvolgende is het 7e Global Botanic Gardens Congress in Melbourne, 7-11 februari 2021. 
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Het project BigPicnic (www.bigpicnic.net/about/) wordt gefinancierd vanuit het EU Horizon 2020 

programma; vanuit Nederland doet Hortus Leiden hier aan mee. 

BGCI onderhoudt tevens BGEN, het Botanic Gardens Education Network, dat een eigen tijdschrift 

genaamd Roots uitgeeft voor botanische tuinen en elke drie jaar een internationaal congres organiseert, 

het eerstvolgende in Warschau, 10-14 september 2018. 

 

International Plant Exchange Network (IPEN) 

IPEN is opgericht in 2001, om invulling te geven aan de Conventie voor Biologische Diversiteit, in het 

bijzonder de bepalingen betreffende het eerlijk delen van de opbrengsten ervan met het land van 

herkomst van die biodiversiteit. In 2010 is deze conventie nader uitgewerkt in het Nagoya Protocol, en 

deze is via de EU regulering (EU) No 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van Europa, 

binnen de EU van kracht geworden op 12 oktober 2014. De uitwerking van de precieze details is nog 

steeds gaande, en in Nederland voeren vertegenwoordigers van belangengroepen hierover overleg met 

het Ministerie van EL&I.  

Een ander onderwerp dat verband houdt met (het verlies van) biodiversiteit is de schade die invasieve 

uitheemse dieren en planten kunnen toebrengen aan onze natuur. In Juli 2016 is de eerste lijst van te 

bestrijden uitheemse soorten in de EU aangenomen. Inmiddels zijn er al enkel aanvullingen op geweest, 

en dit wordt de komend jaren een doorlopend proces. De afspraken rond de invasieve soorten zijn met 

de NVBT leden gedeeld. 

Bert van den Wollenberg (Botanische Tuin TU Delft) is vertegenwoordiger van Nederland in het 

Europees Consortium. 

 

 

  

http://www.bigpicnic.net/about/
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3.  Planten voor de Toekomst 

 

2017 was voor het project Planten voor de Toekomst een bijzonder jaar. Vanaf het begin van het project 

was duidelijk dat we zouden toewerken naar het slotjaar van het project in 2017. Dat jaar hebben we zelf 

uitgeroepen tot het Jaar van de Botanische Tuinen. Een jaar waarin we al hetgeen we in het project 

samen hebben ontwikkeld aan het publiek dat naar de tuinen komt en aan de geïnteresseerde 

plantenliefhebber die ons via de website bezoekt, hebben gepresenteerd.  

Het verslag van de activiteiten van dit jaar ligt voor u.  

Het is een rijk verslag geworden met drie hoogtepunten in dit jaar:  

1. De tentoonstelling Kroonjuwelen in alle tuinen: de mooiste, meest aansprekende planten stonden in 

de schijnwerpers (voorjaar en zomer 2017). 

2. Programma Tuin als Lab met proefjes in de tuinen over planten en met kunst waarin de 

communicatie met en tussen planten werd verbeeld (najaar 2017). 

3. Zadensymposium (25 november in Nijmegen) , tevens aftrap van het programma Het levend 

Archief. 

In het door de Postcodeloterij gefinancierde project Planten voor de Toekomst werken inmiddels in 2017 

25  tuinen samen met projectpartner Waag Society aan een nieuwe toekomst voor de botanische tuinen.  

 

3.1  Projectmanagement 

Inleiding 

Het project Planten voor de Toekomst heeft zich ook in 2017 ontwikkeld volgens het Jaarplan 2017 met 

bijbehorende begroting.  

2017 was een feestelijk jaar. Onder de nieuwe gezamenlijke identiteit Hortus botanic guardians 

presenteren de tuinen zich als hoeders en poortwachters van de biodiversiteit. Dit motto en logo is 

samen met een nieuwe vormgeving voor de NVBT ontwikkeld door het bureau Koeweidenpostma. 

Sterke kleuren van prachtig stilistisch getekende planten geven zo vorm aan de schoonheid en 

verscheidenheid van de collecties in de tuinen. 

Met meer dan 20.000 verschillende soorten planten beheren de Botanische tuinen een imposante 

collectie van ’s werelds botanisch erfgoed. Tijdens het project Planten voor de Toekomst zijn de 

gegevens van deze planten uit alle tuinen ontsloten via de website www.botanischetuinen.nl, zodat ze 

vindbaar zijn voor het publiek.  

Al deze plantensoorten zullen uiteindelijk worden verrijkt met verhaal en beeld; hiervoor is in het project 

een begin gemaakt met de volgende groepen planten: 

1. Rode Lijst soorten (2015) 

2. Kroonjuwelen (2016, 2017) 

3. Voedselplanten (2017, 2018) 

(Zie voor meer informatie 3.3 de Plantenvinder).  

Helemaal nieuw en bijzonder voor de tuinen is de ontwikkeling van de Hortus Chat, een app waarmee 

bezoekers kunnen chatten met planten. Met vraag en antwoord dialogen nodigen de planten de 

bezoekers uit goed naar de planten te kijken, luisteren, voelen en ruiken. (Zie hiervoor 3.4 hortus chat). 

Een boek over alle 25 botanische tuinen  Botanische tuinen in Nederland onder redactie van Rolf Roos 

en Joke ’t Hart maakt het beeld compleet. In 2017 zijn 4500 exemplaren van dit boek verkocht aan 

particulieren, boekwinkels en botanische tuinen. Dit boek is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

We waren verrast door het aanbod van PostNL om een serie botanische postzegels te ontwikkelen in het 

kader van de botanische tuinen. Zowel het boek als de postzegels zijn belangrijke 

http://www.botanischetuinen.nl/
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communicatiemiddelen voor de tuinen geweest in 2017 en zeer bruikbaar ook in de nabije toekomst. (zie 

ook 3.2.1.) 

 

Jaarstukken 

In het voorjaar van 2017 is de jaarrekening van 2016 samen met het jaarverslag 2016 met 

goedkeuringsverklaring van de accountant aan de Postcodeloterij voorgelegd en door hen geaccepteerd.  

Het jaarplan voor 2018 met bijbehorende begroting is in het najaar van 2017 goedgekeurd door het 

bestuur van de NVBT en door de Algemene Ledenvergadering op de najaarsvergadering , die vanwege 

weeralarm moest worden uitgesteld en werd gehouden op 5 februari 2018 in de Lutte in arboretum Poort 

Bulten. 

Voor de bij dit jaarverslag behorende  jaarrekening 2017 zie bijlage 1 

 

Overleggen 

De stuurgroep van Planten voor de Toekomst heeft in 2017 drie keer vergaderd samen met de 

projectleider van Planten voor de Toekomst.  

Bovendien kwam de stuurgroep op 23 maart en op 25 september samen met het bestuur van de NVBT 

bijeen ter voorbereiding van de ALV vergaderingen. 

Het volledige projectteam van Planten voor de Toekomst heeft in 2017 vier keer vergaderd. Daarnaast 

waren er in 2017 overleggen rond de kroonjuwelen en is de werkgroep ter voorbereiding van Tuin als 

Lab verschillende keren bijeen geweest. 

De verschillende horizontale overleggen (Collectiebeheeroverleg, Communicatie overleg en educatoren 

overleg (laatste twee vaak samengevoegd) en horticultuur) kwamen ook in 2017 weer een aantal malen 

bij elkaar.  

 

Personele zaken 

In 2017 waren in het kader van het project Planten voor de Toekomst de volgende mensen in dienst van 

de NVBT:  

 Joke ’t Hart (0.7 fte) als projectleider Planten voor de Toekomst 

 Mirjam Lemmens (0.6 fte) als projectmedewerker data Planten voor de Toekomst 

Dedde Smid en Paul Kessler en Marleen Stikker (Waag Society) waren ook dit jaar actief als 

stuurgroepleden. 

 

Verder werd op contractbasis werk voor het project Planten voor de Toekomst verricht door de volgende 

mensen: 

 Renske Ek als deelprojectleider data, 

 Janko Duinker als communicatiemedewerker: hij werkte aan de communicatie rond het Jaar van de 

Botanische Tuinen, 

 Arianne van der Doelen als financieel controller, 

 Juul van Dam coördineerde verrijking voedselplanten vanaf najaar 2017, 

 Rolf Roos rondde de productie van het boek Botanische Tuinen in Nederland af, 

 Saskia Bantjes en Germaine  Cornet verzamelden informatie bij de kroonjuwelen op de website 

vooral gekoppeld aan de gekozen thema’s en details bij de planten, 

 Marie-Anne Eij verzorgde de fotoredactie bij de planten op de website.  

En ook dit jaar is er door verschillende medewerkers van Waag Society veel werk verzet voor Planten 

voor de Toekomst, waaronder Dick van Dijk, Pam de Sterke, Mariëlle Lens, Meia Wippoo en Lodewijk 

Loos. 

3.2 Jaar van de botanische tuinen 
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Factsheet Jaar van de Botanische Tuinen 2017 

Aantal  

Er zijn 25 botanische tuinen in Nederland die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van 

Botanische Tuinen (NVBT). Paleis Het Loo is de laatste tuin die lid is geworden van de NVBT. 

Sinds april 2017 is Artis aspirant-lid  

Oppervlakte  

De kleinste botanische tuin van Nederland is Domies Toen in Pieterburen met 0,4 hectare. De 

grootste is Landgoed Twickel met 4.100 hectare. Zelfs zonder Twickel beslaan de botanische 

tuinen van Nederland meer dan 500 hectare grond.  

Ligging 

De botanische tuinen in Nederland zijn door heel het land verspreid. Van Den Helder tot 

Kerkrade, van Oudenbosch tot Pieterburen. Sommige zijn gelegen in een stedelijke omgeving 

zoals De Hortus Amsterdam of Hortus botanicus Leiden, anderen zijn oude landgoederen zoals 

Landgoed Schovenhorst of Poort Bulten. Weer andere zijn verboden aan een universiteit zoals 

Botanische Tuin TU Delft of Botanische Tuinen Utrecht. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken 

en bijzonderheden.  

Bezoekers 

Jaarlijks trekken de tuinen ongeveer 4.000.000 bezoekers. Dit is inclusief de tuinen bij Blijdorp, 

Openluchtmuseum, Burgers’ zoo en Paleis Het Loo.  

Planten  

In de botanische tuinen zijn in totaal ongeveer 20.000 verschillende soorten planten te zien. Alle 

tuinen bij elkaar onderhouden meer dan 50.000 planten.  

Cordia 

Aantal planten (accessies) zichtbaar via cordia op de website NVBT: 15.307 

 (meting dd 18 december 2017  

Aantal soorten ontsloten met verhaal en beeld: 609 

Leeftijd 

De oudste botanische tuin van Nederland is de Hortus botanicus in Leiden die is gesticht in 1590. 

De jongste botanische tuin ligt in Oudenbosch en is opgericht in 1987. Tussen Leiden en 

Oudenbosch liggen 23 tuinen met 23 verschillende leeftijden. De Hortus Amsterdam en 

Botanische tuinen Utrecht die beide in de 17
de

 eeuw gesticht zijn. Hortus Zuidas, en Hortus 

Overzee die beide aan het einde van de 20
ste

 eeuw zijn opgericht. 

Bedreigde soorten 

Nederlandse flora kent 1452 soorten planten. Hiervan staan er 530 op de rode lijst. Van deze rode 

lijst-soorten is ongeveer 50% te bezichtigen in de botanische tuinen van Nederland. 
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3.2.1.  Kroonjuwelen 

‘Bezoek met Moederdag een botanische tuin in plaats van de Keukenhof ‘(AD 13 mei 2017 

Het jaar van de botanische tuinen is begonnen met een tentoonstelling van ruim 400 kroonjuwelen in  25 

botanische tuinen. Met de kroonjuwelen lieten de tuinen zo hun mooiste, meest bijzondere planten zien 

met bijbehorende verhalen. De kroonjuwelen vormen samen een rijke groep bijzondere planten van de 

Apenbroodboom tot de Pontische eik en het Kluwenklokje. 

Voor de botanische tuinen was de tentoonstelling bovendien de aftrap van het openbaar maken van de 

gegevens van de planten via de gezamenlijke website: www.botanischetuinen.nl/planten. Planten 

kunnen nu door de bezoekers op naam, op bloeitijd, op tuin of op thema opgezocht worden voordat ze 

een tuin gaan bezoeken of nadat ze een tuin bezocht hebben. Op het moment van het schrijven van dit 

jaarverslag staan er 37.744 planten in Cordia. (zie ook 3.3 de Plantenvinder) 

 

Opening 

De opening van de kroonjuwelen tentoonstelling vond plaats in Tuinen en arboretum Trompenburg in 

Rotterdam op 22 april 2017. Burgemeester Aboutaleb opende de tentoonstelling met een betrokken 

verhaal over hoe bijzonder hij het vond dat planten niet alleen tot nut dienen van de mens als voedsel, 

zoals hij in Marokko gewend was (“Je kunt mij alles over aardappelen vragen”), maar dat de planten ook 

zelf recht hebben op een eigen bestaan vanwege hun schoonheid en bijzondere eigenschappen. En dat 

al die planten nu in 25 botanische tuinen ten toon gesteld staan. 

Planten en zeker bomen hebben een vaste plek in de tuin; zij worden niet zomaar voor een 

tentoonstelling verplaatst of even netjes bij elkaar gezet. De tentoonstelling Kroonjuwelen is dus een  

een rondgang langs de planten deze kroonjuwelen, waar bijzondere verhalen over te vertellen zijn. 

Verhalen over hun bijzondere geur, bloemvorm, vruchten, groeiwijze, over hun schoonheid, over het 

gebruik door de mens op allerlei manieren en over hun plek in het ecosysteem in de natuur, in situ, zoals 

wij botanici dat noemen. 

Al deze bijzondere planten stonden gedurende het voorjaar en de zomer 2017 op een bijzondere wijze in 

de belangstelling. De bezoeker kon zelf langs de kroonjuwelen wandelen en de verhalen lezen via de 

website botanischetuinen.nl/plantenvinder of zich rond laten leiden door een rondleider. 

 

Hortus Chat 

De bezoekers konden vanaf de opening van de tentoonstelling de kroonjuwelen ook op een geheel 

nieuwe manier ontmoeten. Via een door Waag Society, onze projectpartner, samen met de tuinen 

ontwikkelde app, de Hortus Chat konden de bezoekers vanaf dat moment met de kroonjuwelen in 

gesprek te gaan. (zie par 3.5). 

 

 

 
Poster Tentoonstelling  
Kroonjuwelen 

 
Burgemeester Aboutaleb opent de 
tentoonstelling ‘Kroonjuwelen’ 

 
  Botanic Guardians in Trompenburg 

Boek Botanische tuinen in Nederland 

Tijdens de opening werd door Joke ‘t Hart het eerst exemplaar van het boek Botanische Tuinen in 

Nederland aangeboden aan de heer Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Een boek met portretten 

https://www.botanischetuinen.nl/planten/
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van alle 25 tuinen, die allemaal het zelfde doel nastreven en toch allemaal zo verschillend zijn. Dit boek 

is mede met financiering van het Prins Bernhard Cultuur Fonds tot stand gekomen.  

In dit boek staan naast de verhalen over de collecties, de geschiedenis en het karakter van alle tuinen 

ook steeds 2 kroonjuwelen genoemd, de parels onder de kroonjuwelen. Het boek is een uitgave van de 

NVBT in samenwerking met Stichting Natuurmedia. Rolf Roos heeft de coördinatie van de tot stand 

komen van het boek verzorgd. 

In Trompenburg zijn dat de Pontische eik en de Japanse esdoorn. Om te benadrukken dat deze planten 

het beschermen waard zijn stonden tijdens de opening bij de Pontische eik twee wachters: twee botanic 

guardians om erop toe te zien dat de boom ongeschonden zou blijven. Burgemeester Aboutaleb gaf 

tijdens de opening het startsein tot de wisseling van de wacht; drie jonge wachters, de guardians van de 

toekomst nemen dan de wacht over. 

 

 

Botanische postzegels 

Vanwege onze aankondiging jaar van de botanische tuinen 2017 werden we in 2016 door PostNL 

benaderd met een voorstel voor de uitgave van speciale postzegels van de botanische tuinen in het Jaar 

van de Botanische tuinen 2017. In de zomer van 2016 is samen met vormgever Robbert Zweegman en 

fotograaf Edwin van Giesen een prachtige serie van 10 postzegels tot stand gekomen die vanaf eind 

april 2017 (bij de start van de kroonjuwelententoonstelling in de tuinen) verkrijgbaar waren. Tien 

kroonjuwelen staan hierop afgebeeld. Het bijzondere is dat we hier de plant en het zaad samen 

afgebeeld zien, dit om het belang van zaden te benadrukken. 

Heel bijzonder is ook het z.g.n. prestige boekje (met postzegels) Botanische tuinen in Nederland, 

hoeders en poortwachters van de biodiversiteit, dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt door 

Birza design en Noortje Krikhaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hortus Chat 

 
Joke ’t Hart presenteert het Boek 
Botanische tuinen in Nederland 

 
Speciale uitgave postzegels met 
‘Kroonjuwelen’ 

3.2.2.  Tuin als Lab 

“De tuinen krijgen weer lef”     (BioNieuws dd 23 september 2017  
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Tuin als Lab was het tweede centraal georganiseerde onderdeel van het Jaar van de Botanische Tuinen. 

Dit programma met een sterk educatieve inslag: Tien plantgerelateerde doe-het-zelf proefjes, een 

reizende pop up kas en vijf kunstobjecten maakten deel uit van Tuin als Lab. Tuin als Lab speelt in op de 

verwondering over de slimheid van planten en bomen. Bezoekers worden in staat gesteld om zelf uit te 

vinden hoe planten en bomen functioneren: samenwerken, communiceren, voortplanten of anticiperen 

op verandering in hun omgeving.  

Tuin als Lab is ontwikkeld door een werkgroep, waarin diverse rollen uit de tuinen vertegenwoordigd 

waren: communicatie, educatie en collectiebeheer, aangevuld met een externe (biologie)docent.  Leden 

van de werkgroep waren: Arend Wakker en Saskia van de Klundert (educatie Hortus Amsterdam), Gee 

van Duin (biologie didactiek Uva en biologie docent), Janko Duinker (communicatie Planten voor de 

Toekomst), Joke ’t Hart (projectleider Planten voor de Toekomst), Dick van Dijk en Christine van den 

Horn (Waag Society) en Kim van der Leest (NVBT).  

De werkgroep was verantwoordelijk voor de botanische en didactische inhoud. Uiteindelijk heeft het 

team van Waag Society de opdracht tot de uitvoering en vormgeving gekregen. De totstandkoming in 

samenwerking met de werkgroep was inspirerend en leidde tot draagvlak bij de tuinen voor het 

eindresultaat. Dit uit zich bijvoorbeeld in voorgenomen hergebruik van het format van de doe-het-zelf 

proefjes voor een nieuwe publieksactiviteit in het voorjaar van 2018. 

 

Proefjes 

Een van de centrale ideeën in het ontwerp van Tuin als Lab is dat diverse niveaus van betrokkenheid 

van het publiek mogelijk waren: van het doen van een kleine activiteit met kinderen op basis van de voor 

iedereen van de website botanischetuinen.nl te downloaden doe-het-zelf proefjes tot de mobiele 

installatie inclusief de pop-up kas en alles daartussenin. 

Tijdens Tuin als lab werden planten op een andere manier aan het publiek gepresenteerd dan 

gewoonlijk. De centrale benadering vanuit de tuinen is de presentatie van individuele planten met hun 

eigen kenmerken, gebruik, verspreiding en herkomst. Dit keer stonden de planten als groep centraal . 

Wat kan een plant wat wij niet kunnen? Wat doet een plant allemaal wat de mens niet zonder meer met 

haar zintuigen kan waarnemen? Communicatie tussen planten onderling en de bijzondere 

eigenschappen van planten zoals fotosynthese en groei speelden een belangrijke rol in het programma 

Tuin als Lab. 

Omdat sommige processen bij planten wat traag gaan, zoals bijvoorbeeld het naar het licht groeien, zijn 

deze principes in de uitvoerende proefjes soms wat uitvergroot en op die manier zichtbaar gemaakt. Zo 

konden de bezoekers zelf hulpstukken maken om de voortplanting van planten te bevorderen, 

experimenteren met verschillende kleuren licht, en het effect ervan op de groei van planten, een 

computergestuurde rolstoel maken om planten naar het licht te laten rijden en nog veel meer. Alle proefjes 

zijn te downloaden via: www.botanischetuinen.nl/tuinalslab. 

 

 

 

 

 
Poster Tuinals Lab Verschillende proefjes 

 
Speciale instructies 

De doe-het-zelf proefjes blijven online beschikbaar en zijn eventueel ook uitvoerbaar door kinderen en 

scholen, zonder context van een publieksprogramma in een van de tuinen. Als gezegd gaat Hanneke 

Jelles, educatiemedewerker van Hortus Botanicus Leiden op basis van dit format nieuwe lesmateriaal 

http://www.botanischetuinen.nl/tuinalslab
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maken voor voorjaar 2018 . Waag Society heeft de proefjes opgenomen in haar Maakonderwijs aanbod 

aan leerlingen, leraren en andere onderwijsprofessionals. 

 

Catalogus 

Voor het publiek aan Tuin als Lab is een kleine catalogus ontworpen over Tuin als lab. Het boekje vond 

veel aftrek bij het publiek. Het boekje is vormgegeven door Anna Leszwenska. 

 

Opening 

Tuin als Lab werd op 14 september gelanceerd in een jarige en zeer natte Botanische Tuin TU Delft. 

De opening van Tuin als lab had het karakter van een landelijke dag van Botanische Tuinen. We kozen 

Delft vanwege het honderdjarig bestaan van de botanische tuin in Delft (Honderd jaar 

Plantentechnologie) en vanwege de relatie met al het onderzoek naar betekenis van planten voor 

technologie in Delft. Wederom een dag vol inspiratie, met naast de activiteiten in het kader van Planten 

voor de Toekomst ook veel aandacht voor de honderd jaar jubilerende Botanische Tuin TU Delft en de 

betekenis van plantentechnologie met veel demonstraties in de tuin. 

 

Pop-up kas 

De pop-up kas werd gepresenteerd in Delft en is daarna langs een aantal tuinen gereisd: 

14 september - Botanische Tuin TU Delft 

16 - 17 september - Hortus Alkmaar 

23 - 24 september - Trompenburg Tuinen & Arboretum  

30 september - 1 oktober - Belmonte Arboretum  

14 oktober-21 oktober - Hortus botanicus Leiden  

Daarna stond de Pop up kas enige tijd 'onbemand' in de wintertuin van de Hortus botanicus Leiden, waar 

bezoekers wel informatie en doe-het-zelf proefjes konden meenemen. 

Dick van Dijk van Waag Society presenteerde Empowering Makers of Change in het professionals 

programma van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Tuin als lab had een plek in zijn verhaal over hoe 

verschillende nieuwe storytellingtechnieken, geïnspireerd op de ‘maker movement’ en ‘design thinking’, 

de presentatie van cultureel erfgoed veranderen. En zo stond er opeens een kleine kas met doe-het-zelf-

proefjes in de foyer van Stadschouwburg Utrecht!  

 

 

 

 

 
Pop-up kas van Tuin als Lab in Botanische 
Tuin TU Delft 

 
Tuin als Lab presentatie in de foyer van 
Stadsschouwburg Utrecht, tijdens het 
Nederlands Filmfestival.  

 
Tuin als Lab in Delft 

Kunstwerken 

In het kader van Tuin als Lab is een bijzondere samenwerking ontstaan met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten uit Den Haag. Joke ’t Hart heeft een presentatie van de ideeën rond Tuin als Lab op 

de opleiding Art Science en Interactive media design in Den Haag gepresenteerd en studenten 
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uitgenodigd voorstellen voor kunstwerken in te dienen. Er zijn vijf bijzondere verbeeldingen van de 

communicatie bij planten uitgekozen. Vijf kunststudenten hebben zo hun werk in het kader van het 

project Planten voor de Toekomst kunnen ontwikkelen en ten toonstellen in de tuinen.  

Hieronder een korte beschrijving van de vijf kunstwerken: 

Stories in the garden: Anastasia Loginova. 

Middenin de tuin zit een vrouw met een boek op schoot. Pas als je dichterbij komt, zie je dat zij niet 

zomaar een boek zit te lezen: ze leest voor aan haar publiek, dat bestaat uit verscheidene soorten 

planten, in verschillende stadia van groei. Voor dit doel heeft Anastasia Loginova een keuze gemaakt uit 

het mooiste dat de wereldliteratuur te bieden heeft.  ‘Al lezende onderhoud ik telepathisch contact met de 

planten. Met mijn lichaam als medium breng ik grote literatuur en prachtige taal over aan de planten en 

hoop ik te kunnen voelen hoe zij daarop reageren en of deze ervaring hun leven verrijkt. In een dagboek 

houd ik bij wat ik tijdens deze voorleessessies waarneem.’ 

 
Stories in the garden: Anastasia Loginova    Stories in the garden: Anastasia Loginova  

In ‘De tuin als lab’ konden de bezoekers van Hortus leiden dit wonderlijke tafereel bekijken. Op bepaalde 

tijden is het ook mogelijk om met de planten mee te komen luisteren. Ze konden zich, net als de planten, 

laten meevoeren door de kracht en de poëzie van Anna Karenina. 

Anastasia Loginova is geboren in Cuba, opgegroeid op Cyprus en heeft de Russische nationaliteit. Als 

performancekunstenares wil ze onderzoeken hoe ze via haar lichaam ideeën en emoties kan 

overbrengen en een verbinding kan vormen tussen verschillende werelden in de publieke ruimte. 

Anastasia’s werk heeft veel publiciteit getrokken (oa in AD, Leids dagblad, Het parool, AT5, BBC):  

Hieronder een citaat uit de BBC website van 16 februari 2018. 

Anastasia's idea to read to plants was born as a performance art project. She was granted a 

residency at the Leiden Botanical Garden, with six weeks to read her chosen book – Leo Tolstoy’s 

Anna Karenina - in her native Russian. 

Her project drew audiences as people came to listen. “A lot of people told me I provided them time 

to just be, and meditate, and listen to the sounds.” The performance attracted national, and then 

international, media coverage. She has since read to plants again at Mediamatic, a cultural 

institution in Amsterdam.  

Her plan was to read all 861 pages of Tolstoy’s high-society drama to the plants in six weeks. She 

chose a spot in the garden, and then, “I just sat down and started to read.” 

Instead of rushing to finish the book, she read slowly, and sometimes, she didn’t read at all. “It was 

one of the first times in my life that I was really still," she says. "Not thinking and not doing. Just 

being. I’ve never had that before. It was almost like meditation. I think a lot of meditation tries to get 

you into this same space. I’ve tried to meditate for years and it’s always really hard. But in the 

garden it happened for me easily and instantly.” She describes is as “such a calming experience. I 

wish everybody would get to experience this silence and stillness, this calmness.”  
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Microzwaartekrachttuin: Jesus Iglesias Galvan 

Op een stille plek in de tuin staat een sterk uitvergrote Clinostat, een wetenschappelijk instrument waarin 

de zwaartekracht is opgeheven. Daarbinnen groeit een plant - in gewichtloze toestand dus. Wat betekent 

dat voor de plant? En voor ons? Jesus Iglesias Galvan: ‘Tijd is voor planten iets anders dan voor 

mensen. We nemen de wereld waar in verschillende ritmes. Wat voor ons een heel leven is, kan voor 

plant  een oogwenk zijn. Wat wij zien als een snelle beweging, gaat voor planten misschien langzaam. 

Met de Microgravity Garden (Microzwaartekrachttuin) wil ik dit verschil in waarneming laten zien. De 

installatie is enerzijds een eerbetoon aan de wetenschap, waardoor we kunnen onderzoeken hoe andere 

soorten zich ontwikkelen in een toestand van microzwaartekracht met als doel eventueel samen met de 

mens elders in de ruimte kunnen overleven. Anderzijds is het een spiegel die ons eraan herinnert hoe 

weinig we in deze snel veranderende wereld rekening houden met andere vormen van beleving.’ 

Jesus Iglesias Galvan is geboren in Madrid. In zijn installaties en performances speelt hij met de dubbele 

betekenis van alledaagse verschijnselen, daarbij gebruikmakend van conceptuele fotografie, nieuwe 

media en technologie. Belangrijk voor hem zijn visuele esthetiek, conceptuele zeggingskracht en de 

betekenis van de manier waarop het publiek op zijn werk reageert. 

 
Microgravity garden: Jesus Iglesias 

 
Planten als levende organismen: Jan Köhler 

 

Planten als levende organismen: Jan Köhler 

Een plant die via elektroden verbonden is aan een Arduino, die weer signalen doorgeeft aan een laptop. 

Meer heeft Jan Köhler niet nodig om te laten zien en horen wat een plant voelt. We weten dat planten 

verschillende ingenieuze methoden hebben om te communiceren. Eén daarvan is elektriciteit. Via het 

doorgeven van elektrische impulsen reageert de plant op bijvoorbeeld aanraking. 

Jan Köhler bedacht een manier om die signalen waar te nemen en om te vormen naar beeld en geluid. 

Zijn installatie laat je zien en horen of een plant zich kalm en sereen ‘voelt’, want dan blijft de grafiek op 

het scherm gelijkmatig, net als de muziek die uit de luisprekers klinkt. Wordt de rust van de plant 

verstoord, bijvoorbeeld als iemand in een blad knijpt, dan schiet de grafiek uit en verandert de 

toonhoogte van de muziek. Sommige veranderingen voltrekken zich langzaam en ook die geleidelijke 

‘stemmingswisselingen’ worden op deze manier zichtbaar en hoorbaar. Jan Köhler: ‘Deze installatie laat 

je op een moderne en beeldende manier beseffen dat planten slimme, levende wezens zijn.’ 

Jan Köhler is van Duitse en Mexicaanse afkomst, groeide op in Honduras en kwam in 2012 naar Europa. 

Zijn werk richt zich vooral op de band tussen mens en natuur en zijn ervaringen in Latijns-Amerika. Hij 

streeft er naar om kunst te maken die een maatschappelijke functie heeft. Hij doet dit door vraagtekens 

te plaatsen of aan te zetten tot verandering. 

 

Bugs, bots and botanic gardens: Veerle Pennock 

Is het muziek? Is het gezoem van hommels en bijen? Als je goed om je heen kijkt zie je ze zitten op de 

planten om je heen: schitterende, kleurige insecten die samen dit zoemende concert laten klinken. 

Veerle Pennock liet zich inspireren door onderzoek waaruit blijkt dat planten grotere bladen - en dus 

betere oogsten - vormen onder invloed van klassieke muziek. ‘Mijn 3-D-geprinte robotinsecten zenden 

een combinatie van klassieke muziek en hun ‘natuurlijke’ geluid uit en scheppen zo een heel nieuwe taal 
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om te communiceren met de plant. We weten niet of dit soort technieken ooit het laboratorium uit zullen 

komen en dus ook niet of we in de toekomst inderdaad muziek zullen uitzenden om de groei te 

stimuleren of robots gebruiken om de planten te bestuiven. Maar met mijn installatie wil ik de 

toeschouwer aan het denken zetten over nieuwe toekomstige mogelijkheden en over het samenspel 

tussen plant, mens en machine.’ 

Veerle Pennock is een Nederlandse kunstenaar, maker en onderzoeker. In haar werk laat ze de 

toeschouwer vaak zelf de spanning ervaren van de interactie tussen mens en machine. 

 
Bugs, bots and botanic gardens: Veerle Pennock 

 
Pop-up chair: Sunna Svavarsdottir 

 

Pop-up chair: Sunna Svavarsdottir 

Sunna is geraakt door de verhalen van de planten. Ze vraagt er aandacht voor door de bezoeker uit te 

nodigen plaats te nemen op een (3 meter) hoge stoel, die in de tuin staat. Op de stoel ligt een boekje 

met een verhaal over een plant die de bezoekers vanaf de stoel kunnen zien. De bezoeker leest het 

verhaal vanaf deze hoge positie.  De bezoeker verplaatst zich fysiek naar de verhalen van de plant. Het 

is eensterke performance door de bezoeker zelf. De stoel trekt aandacht. Mensen worden geraakt op 

speciale manier.  

Sunna Svararsdottir is geboren en opgegroeid in IJsland. Met haar werk wil ze de toeschouwer 

uitnodigen zich in te leven in een bepaalde situatie. 
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Zadensymposium 

Op 25 november 2017 werd in Nijmegen een bijzonder zadensymposium georganiseerd in het kader van 

Planten voor de Toekomst. Hieronder het volledige verslag van dit symposium, geschreven door Arend 

Wakker. 

 

 

 

 

Opening 

Het symposium werd namens de NVBT geopend door Joke ’t Hart (projectleider Planten voor de 

Toekomst). Zij verwelkomde iedereen in het diepe amfitheater van het Linnaeus gebouw van de 

Nijmeegse Radboud Universiteit. Zij benadrukte de diversiteit van de aanwezigen: medewerkers van 

botanische tuinen, wetenschappers, kwekers, natuurbeschermers, kunstenaars, schrijvers, ambtenaren. 

Allemaal bijeengekomen rond het thema Zaden.  

Het zadensymposium is de afsluiting van het ‘Jaar van de Botanische tuinen 2017’ en een voorlopig 

sluitstuk van het langer lopende NVBT project ‘Planten voor de Toekomst’.  

De afgelopen jaren hebben de aangesloten botanische tuinen veel bereikt door samenwerking in 

collectiebeheer, collectieontsluiting, programmering en het delen van kennis. In en buiten de NVBT 

hebben zij met logo “HORTUS - BOTANIC GUARDIANS” een publiek gezicht gekregen.  

Om dit te vieren met een zadensymposium als middel is meer dan symbolisch. We sluiten het Jaar van 

de botanische tuinen af met zaden als nieuw begin en bron van leven.  Met als doel bij te dragen aan 

behoud van biodiversiteit. En dat kunnen de botanische tuinen niet alleen, dat kan alleen samen met 

vele andere partijen.  

 

Zaden in veelzijdig perspectief ofwel waarom zaden aan ecologen blijven plakken 

Renée Bekker (Universiteit Groningen) neemt ons mee naar de levenscyclus van planten en de functie 

van zaden daarin.  

De prachtige en vernuftige vormen van zaden helpen ons om de zaden te kunnen determineren. De 

Digitale Zadenatlas van Nederland (zie www.plantenatlas.eu) is hiervoor een basis naslagwerk. Alle 

zaden die in de natuur niet meteen kiemen of verloren gaan door sterfte of predatie komen terecht in de 

lokale zaadbank, de natuurlijke voorraad van levende zaden in de bodem. Bekker schetst de vaak 

onverwachte verschillen in de plantendiversiteit boven de grond en de zaaddiversiteit in de bodem. De 

zadenatlassen hebben al bijgedragen aan paleobotanisch onderzoek zoals determinatie van zaad en 

vruchtresten van opgravingen in Berenike, Egypte. 

De diversiteit van wilde planten in ons landschap is belangrijk, planten zijn immers de bron van alle 

voedselketens. Ook in Nederland vormt verlies van biodiversiteit een bedreiging voor onze natuur maar 

ook voor onze landbouw. 

Behoud van genetische diversiteit van wilde èn cultuurplanten is belangrijk, hierin schuilen de 

eigenschappen voor aanpassingen aan bijvoorbeeld klimaatverandering. Gevaar schuilt in veredeling 

van gewassen voor globale teelten waarbij de opbrengst stijgt maar de oogst geen nieuw zaaigoed 

oplevert en waarbij de cyclus van natuurlijke lokale selectie van gewassen wordt doorbroken en kleine 

telers jaarlijks gedwongen nieuw zaaigoed moeten kopen. Zaadcollecties van lokaal verzameld zaad 

kunnen bij al deze problemen een belangrijke rol spelen. Bekker benadrukte dat de kiemingsbiologie 

van al die zaden nog maar nauwelijks bekend is; er is nog veel werk te doen! 

 

Over de reislustigheid van zaden 

Norbert Peeters (Botanisch filosoof) introduceert het reizende leven van planten met het “moving forest” 

uit Shakespeare’s Macbeth en de “wandelende enten” van Tolkien. 

In onze flora zijn het de zaden die het planten mogelijk maken om afstanden af te leggen. Het was 
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Darwin die al uitgebreid onderzocht hoe lang en daarmee hoe ver zaden konden drijven. Een ander 

door hem beschreven experiment is het tot kieming brengen van een theekop vol met grond, het 

leverde hem maar liefst 537 kiemplantjes op! Een mooie illustratie van de potentie van de natuurlijke 

zaadbank. Peeters eindigt zijn bijdrage met een citaat van Thoreau, “I have great faith in a seed. 

Convince me that you have a seed there, and I am prepared to expect wonders”! 

Slapend leven: kiemen of nog niet kiemen? De levensduur van zaden. 

Nils van Rooijen (Radboud Universiteit Nijmegen) hield voor de lunchpauze onze aandacht vast met 

onder andere een anekdote van Hugo de Vries. Deze vertelt in zijn ‘Over de levensduur van zaden’ dat 

zaden uit antieke Egyptische tomben, verkocht aan toeristen, nog kiemkracht blijken te hebben! Hij 

concludeert niet dat hieruit blijkt dat de zaden na zo lange tijd nog kiemkrachtig zijn, maar wel dat de 

toeristen zijn beduveld.  

Van Rooijen vervolgt met een uiteenzetting over de bepalende factoren die een zaad in kiemrust 

houden of juist tot kiemen brengen. Naast exogene factoren vanuit de omgeving, zijn dit endogene 

factoren binnen in het zaad. De belangrijkste exogene factoren zijn natuurlijk temperatuur en vocht, 

maar ook zuurgraad van de bodem, licht en bijvoorbeeld brand spelen mee. Binnen in het zaad speelt 

zich een spannend biochemisch proces af waarbij de aanwezigheid van het plantenhormoon 

abscisinezuur (ABA) het kiemen blokkeert.  

Dit samen bepaalt de feitelijke kiemrust van een zaad, dat varieert van niets tot ruim 2000 jaar bij 

opgegraven zaden van de dadelpalm in het woestijnfort Masada in Israel. Geëindigd wordt met de 

verzuchting van elke tuinbezitter “One year’s seed is seven year’s weed”. 

 
Muziek! 

Na de lunch werden we eerst getrakteerd op het lied ‘Eerst het goede nieuws’ gezongen door Flavia 

Faas op tekst van Rob Chrispijn. Dit lied is in 2015 geschreven voor de NVBT tentoonstelling 

BeschermDe Planten en is nog terug te luisteren op YouTube. 

Ter verrassing van ons allemaal klommen onder de titel toekomstmuziek het duo Rinske van der Meer 

(zangeres en dirigent) en Martijn Vriesman (pianist) op het podium met de kennelijke bedoeling om ons 

zelf aan het zingen te krijgen. Dit onder het adagium dat samenzang tot betere samenwerking zou leiden. 

De samenzang lukte wonderbaarlijk aardig. Van de verhoopte betere samenwerking zullen we pas later de 

vruchten plukken. Nu was het in ieder geval erg leuk!  

 

Zadenuitwisseling botanische tuinen internationaal: geven en nemen 

Reinout Havinga (Hortus Botanicus Amsterdam) voerde ons vervolgens in aansluitende vocale stijl door 

de zaadkamer van de Amsterdamse hortus. Terug te luisteren op YouTube als “The secret seedroom of 

the Hortus Botanicus Amsterdam”.  Havinga vertelde ons over het handwerk van het verzamelen, 

schonen en etiketteren van de zaden, uiteindelijk resulterend in een zadenlijst, Index Seminum, die 

verzonden wordt naar botanische tuinen. Zadenruil tussen de tuinen gebeurt met gesloten beurzen. Een 

al lang bestaande internationale samenwerking, nieuw is de publicatie op internet van de zadenlijsten. 

In de zadenlijst maar ook in het collectiebeheer wordt de herkomst van het plantmateriaal bijgehouden. 

Bij voorkeur gebruiken botanische tuinen planten en zaden van gedocumenteerd wilde herkomst. Als 

planten binnen een tuin doorgekweekt worden gaat de tuinpopulatie al snel enigszins afwijken van hun 

wilde voorouders. Dit als aanpassing aan de lokale omstandigheden in de tuin, de bewaarcondities in 

de zaadkamer of aan de manier van zaadwinning en opkweek. Om wilde planten effectief in een 

levende collectie te kunnen behouden, moet een botanische tuin grote, natuurlijk beheerde perken 

inrichten.  

De rol van botanische tuinen is vierledig. Naast het deskundig documenteren en verzorgen van de 
collectie van levende planten, dient de collectie te worden ingezet voor tentoonstellingsdoeleinden, 
educatieve activiteiten, behoud van soorten en wetenschappelijk onderzoek. Op welk van deze 
elementen de nadruk ligt verschilt per tuin. 
 
 

Het Levend Archief, meer dan een nationale zadencollectie voor wilde planten. 
Joop Schaminée (Universiteit Nijmegen en Wageningen) introduceert ons in de doelen en methoden 
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van een nieuw op te richten zadencollectie Het Levend Archief. (www. hetlevendarchief.nl) ; een 

zadencollectie van de Nederlandse inheemse flora. 

Als motivatie noemt hij onder andere het groeiende deel van de inheemse flora dat met rode lijst labels 

van ‘gevoelig’ tot ‘ernstig bedreigd’ uit ons land dreigt te verdwijnen. Ook het zaaien van buitenlands 

zaad van Nederlandse soorten in ‘foute’ zaadmengsels is een bedreiging van onze inheemse flora.  

De doelstellingen van deze nationale zadencollectie in oprichting zijn: 

 Borging van de genetische diversiteit in ons land met in het kielzog daarvan het behoud van 

biodiversiteit 

 Borging van de genetische diversiteit in ons land met betrekking tot verwante cultuurgewassen 

Publieksvoorlichting en natuurbeleving 

 Vergroting van de kennis over de zaad- en kiemingsbiologie van onze inheemse flora 

 Bron van studiemateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten 

Welke soorten doen mee? 

-  Bedreigde inheemse flora (kruiden). Voorbeeld: Wildemanskruid.  

-  Cultuurplanten en hun verwanten. Voorbeeld: Zeebiet en Wede. 

- Houtige gewassen. Voorbeeld: Nederlandse wilde rozen en wilgen. 

De werkwijze voor inzameling, etikettering en opkweek moet steng worden afgesproken. Voor de 

kleinschalige opkweek en doorkweek ziet Schaminée een rol voor de Botanische tuinen, 

natuurterreinbeheerders, Heemtuinen en ook particuliere hofjes zijn mogelijk. Voor de grootschalige 

opkweek zijn al contacten gelegd met kwekers zoals Biodivers, Cruydthoek en de Bolderik. Het hele 

proces zal moeten worden gedragen door een Consortium waarin wetenschappers, natuurbeheerders 

en de florale organisaties samenwerken. Vanuit het zadensymposium kan de tip worden meegegeven 

de bijeenkomsten te beginnen met koorzang.  

Eerst zaaien en dan oogsten 

Als afsluiting een presentatie van Joke ’t Hart (NVBT) en Dick van Dijk (Waag Society) Vol trots wordt 

eerst een artikel in Bionieuws van 17 november gememoreerd met de kop “Botanische tuinen krijgen 

weer lef”. De botanische tuinen zijn gegroeid van individuele overlevers naar trotse samenwerkers! De 

ontsloten collectie data met verrijkte Rode lijst soorten en Kroonjuwelen, de toename van de bezoekers, 

de vergrote media belangstelling en een groeiend getal van aangesloten tuinen onderstrepen dit.  

Slotborrel in Hortus Nijmegen 

  Voor de borrel na afloop bij de nabij gelegen Hortus Nijmegen in Park Brakkenstein waren de 

gasbranders goed opgestookt. Dat was maar goed ook, want de rondleiding door de fraaie hortus zelf 

was weliswaar erg boeiend maar ook koud.  

Bijzonder aan dit symposium was dat alle sprekers niet alleen vertelden over hun wetenschappelijke 

interesse en de maatschappelijke noodzaak van waar ze mee bezig zijn, maar ook hoe leuk en mooi het 

is om zo met onze planten bezig te zijn!  

 

 

 

 

 

 

3.3  PlantenVinder: rijke verhalen over planten 

Om de gezamenlijke plantencollecties op een leuke en aansprekende wijze te kunnen ontsluiten voor 

een breed publiek heeft Planten voor de Toekomst een online ‘PlantenVinder’ ontwikkeld. Deze geeft  op 

verschillende manieren zoekingangen naar de gegevens en verhalen over de collecties van de 
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betrokken botanische tuinen. Binnen de PlantenVinder is het niet alleen mogelijk om op plantennamen te 

zoeken, waarvoor al kennis over planten(namen) aanwezig moet zijn, maar ook om de collecties per tuin 

te bekijken of om te zoeken op speciale kenmerken, zoals bloemkleur, bloeiperiode, wel of niet geurend, 

vruchtkleur, vruchtperiode, etc.  

Bij de gegevens in de PlantenVinder gaat het niet alleen om de collectiegegevens die de botanische 

tuinen zelf al over specifieke planten in het eigen beheersysteem hebben, maar juist ook om aanvullende 

gegevens over de rijkdom (biodiversiteit) en belang van planten voor onze leefwereld. Dus ook over 

speciale details en thema’s die interessant zijn voor een breed publiek. Bij thema’s gaat het dan 

bijvoorbeeld om of planten in de natuurlijke leefomgeving bedreigd zijn, of het een bijen- of vlinderplant 

is, een voedselplant, een link heeft met kunst, etc.  

 

In 2015 is de benodigde technische infrastructuur hiervoor ingericht. Het jaar 2016 is gebruikt om de 

database achter de PlantenVinder verder te vullen. In eerste instantie is er specifiek per jaar gewerkt aan 

planten uit verschillende gezamenlijke thema’s. Zo lag in 2015 de nadruk op de Rode Lijst soorten 

aanwezig in de botanische tuinen en in 2017 op de ‘Kroonjuwelen’ (zie ook 3.2.). In 2018 zal dit worden 

voortgezet met voedselplanten, onderdeel van de gezamenlijke programmering ‘Plant & Eter’. Andere 

cohorten - of groepen - zullen steeds op deze wijze, op projectbasis en urgentie, met de eerder 

genoemde aanvullende gegevens worden verrijkt. 

 

Aan de hand van de praktijk en nieuwe wensen werden er ook in 2017 ook een aantal verbeteringen aan 

de technische infrastructuur aangebracht. Deze verbeteringen hadden hoofdzakelijk tot doel het gebruik 

en opzoeken te vergemakkelijken en om de site te beveiligen (o.a. van htttp naar https). Verder is er ook 

de mogelijkheid gekomen voor de individuele tuinen om via een simpele tool de eigen collecties op de 

eigen website te tonen, met een directe doorlink naar het totaal op de website van de NVBT. 

In 2017 is ook een begin gemaakt met het inladen van alle plantensoorten aanwezig in de individuele 

tuinen (voor zover deze collecties met het publiek gedeeld kunnen worden). Van deze planten is nu nog 

geen aanvullende informatie te vinden in de PlantenVinder, maar een geinteresseerde kenner kan wel 

vinden in welke tuin een specifieke gezochte plant zich bevindt. Bij het aflopen van de projectperiode 

zullen alle tuinen die op dit moment in staat zijn de collectiegegevens te delen, ingeladen zijn. 

 

In 2017 is ook veel aandacht besteed aan het draagvlak bij de individuele tuinen en zijn extra onderdelen 

bedacht om het voor de tuinen nog aantrekkelijker te maken om hun planten gegevens te delen. 

Onverwachte voordelen van de gezamenlijke database bleken er ook te zijn. De op het systeem 

aangesloten tuinen in Nederland kregen namelijk óók inzicht in de waarde 

 

 
PlantenVinder beginscherm  

 
   PlantenVinder zoekresultaten 

 
        PlantenVinder detailpagina 

 

van de eigen collectie ten opzichte van die van andere tuinen. Het werd nu mogelijk om te zien of een 

collectie/accessie uniek is binnen Nederland of maar heel weinig voorkomt binnen de botanische tuinen. 

Daarnaast is de uitwisseling (voor bv. tentoonstellingen) op het gebied van planten en/of foto materiaal 

vergemakkelijkt. Dit onderdeel is uitgevoerd door Mirjam Lemmens en Renske Ek. Voor het aanvullen 

van de plantengegevens zijn ze hierbij ondersteund door Germaine Cornet en Theo Damen.  



 

22 

 

3.4  Hortus Chat 

Ga in gesprek met planten terwijl je door de botanische tuinen in Nederland wandelt. Zo worden dingen 

zichtbaar die je anders misschien niet snel opmerkt: hoe een bepaald blad voelt, hoe een specifieke 

plant geurt, waarom een plant is zoals hij is. 

Tegelijk met de lancering van de Kroonjuwelen tentoonstelling op 22 april ging de mobiele app Hortus 

Chat live. Vanaf die dag is de app gratis te downloaden voor iOS en Android. Hortus Chat bevat speciaal 

(door de tuinen zelf) geschreven dialogen en foto’s van ca. 300 individuele planten en is vanaf de 

lancering te gebruiken in 20 NVBT tuinen. Bezoekers downloaden de app op hun eigen smartphone en 

kunnen zo chatten met de planten. Op die manier ontdekken zij eigenschappen van de planten die 

normaal gezien verborgen blijven. De app is goed ontvangen door het publiek.  

 

 

 

 

 

In mei presenteerde Waag Society Hortus Chat informeel tijdens een consortium meeting van het project 

Big Picnic (http://waag.org/nl/project/bigpicnic). De leden van het consortium zijn (o.a.) 15 botanische 

tuinen verspreid over heel Europa en Oeganda. Een aantal tuinen, waaronder die van de Universiteit van 

Oslo in Noorwegen, is geïnteresseerd in een lokale versie van Hortus Chat voor hun eigen tuin. Botanic 

Gardens Conservation International is zeer positief over Hortus Chat en de manier waarop deze tot 

stand is gekomen in co-creatie met medewerkers van de tuinen. 

 

 

 

 
 

 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
probeert Hortus Chat.  
Foto: Marjan de Sterke 

 
Selfie van Hortus Chat gebruiker 
met een Drakenboom Burger’s 
Zoo 

 
Hortus Chat poster op 6th Global Botanic 
Congress in Génève, gepresenteerd door 
Reinout Havinga (2e van links) Foto: 
Anneleen Kool 

In de laatste projectteam vergadering van Planten voor de Toekomst in december is besloten dat het 

bureau van de NVBT een kleine redactie gaat samenstellen voor het updaten van content in Hortus Chat 

(bijv: foto’s passend bij het seizoen, toevoegen van nieuwe planten, toevoegen van speciale thema’s 

gekoppeld aan publieksprogramma). Waag Society ondersteunt de redactie bij het aangaan van een 

contract met een technische beheerpartij, die het applicatiebeheer in 2018 zal overnemen. Tot juli 2018 

beheert Waag Society Hortus Chat.  

Er is een idee uitgewerkt voor een publieksprogramma rond eetbare planten, op initiatief van Hanneke 

Jelles van Hortus Botanicus Leiden dit vormt de eerste aanleiding tot het aanpassen en aanvullen van de 

content van Hortus Chat (te realiseren in 2018). 

Hortus Chat in cijfers over 2017: 

 1.100 x geïnstalleerd op iOS (iPhone) 

 1.000 x geïnstalleerd op Android 

 700 foto’s geupload door gebruikers 

 Tuin met meeste gebruikers: Burger’s Zoo 

http://waag.org/nl/project/bigpicnic
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3.5  Samenwerking  

In 2017 hebben de tuinen intensief samengewerkt rond de drie hoogtepunten van het Jaar van de 

Botanische Tuinen. De gezamenlijke programmering hiervan werd voorbereid in de verschillende 

horizontale overleggen, die in de loop van het project door steeds meer medewerkers uit de tuinen 

werden bezocht. 

In dit jaar zijn twee workshops gehouden: 

- workshop schrijven voor wikipedia in de Hortus botanicus Amsterdam op 9 februari 2017  

- workshop Tuin als Lab met introductie van de proefjes en de kunstenaars op 8 juni in de Waag in 

Amsterdam. 

 

Het project Planten voor de Toekomst loopt op zijn einde, maar de samenwerking tussen de tuinen 

binnen de NVBT gaat onverminderd voort. 

De NVBT is van mening dat een faciliteit om de samenwerking sterk te houden zeker noodzakelijk is. In 

2017 is er een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds om een bureaufaciliteit in stand te 

houden en om een volgende groep planten (de voedselplanten) te verrijken met beeld en verhalen. Deze 

aanvraag is gehonoreerd waardoor in ieder geval in 2018 de samenwerking nog een externe financiering 

heeft om door te gaan. 

 

 

3.6  Communicatie 

Pers 

In 2017 zijn er drie belangrijke persmomenten geweest: De opening van Kroonjuwelen, het evenement 

Tuin als Lab, en het Zadensymposium. Voor alle evenementen zijn persberichten uitgestuurd (na al een 

lange termijn bericht eind 2016). Dit heeft goed effect gehad. We hebben dit effect gemeten met 

Mediainfogroep.  

 Kroonjuwelen:  € 680.000 mediawaarde 

 Tuin als Lab:    € 43.700 mediawaarde 

 

Het zadensymposium is niet gemeten als zodanig, maar heeft een aantal prachtige artikelen opgeleverd 

in (o.a.) Volkskrant en NRC. Daarnaast is dit specifieke evenement ook nog op RTL Nieuws geweest met 

een hoofdrol voor Joop Schaminee.  

Interessant is dat in de afgelopen maanden in 2018 nog steeds af en toe artikelen binnenkomen van 

organisaties die deze evenementen noemen in hun jaarverslag.  

Marketing acties 

Met verschillende partijen is samengewerkt om acties voor publiek op te zetten. Met National Geographic 

was een samenwerking voor een artikel en een rondleiding voor lezers door vijf tuinen. Met Seasons 

hebben we een Kroonjuwelen rondleiding georganiseerd. Al met al leverde dat een hoop aandacht op, 

en, in het geval van NG, vijf bijzonder goed gevulde rondleidingen. Meer dan 200 mensen gaven zich 

op.  

 

Online 

Voor het Jaar van de botanische tuinen is een Google Grants aangevraagd. Hiervoor is samengewerkt 

met Bureau Lommer. Alle evenementen werden ‘gekocht’, maar ook individuele tuinen die zelf geen 
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mogelijkheid tot google advertenties hebben, werden geholpen door het verwijzen naar de specifieke 

pagina. Deze specifieke acties hebben gezorgd voor 15.645 bezoekers van de website (=33,1% van 

totale aantal).  

 

Website 

In 2017 is een nieuwe website gemaakt in samenwerking met KEEStm. Deze site heeft 46.169 unieke 

bezoekers getrokken in 2017 (gemeten via Google Analytics).  

 

Facebook  

Voor Facebook plaatst de NVBT veel berichten van de individuele tuinen door. Daarnaast hebben we 

voor de Kroonjuwelen tentoonstelling iedere week twee planten van een specifieke tuin in het zonnetje 

gezet. Deze Facebook promotie ging is samenwerking met het bureau Interaction Matters. Er werd een 

format ontworpen voor de beelden, en alle planten kregen een beschrijving met een doorlink naar de 

website. Dit heeft goede resultaten opgeleverd en elke post kreeg in de duizenden impressies.  

Daarnaast werd voor Tuin als Lab en het Zadensymsposium content gemaakt op deze specifieke 

evenementen. Een crew van IM kwam filmen en posten dit op onze Facebook account. 

 

Nieuwsbrief 

Voor het eerst is er in 2017 een neiwusbrief voor externen gelanceerd. Deze is in het jaar vijf keer 

verstuurd. Momenteel heeft deze nieuwsbrief 376 ontvangers. De nieuwsbrief wordt verstuurd met 

Mailchimp en heeft een openrate van 60,2% en 12,5% (wat extreem veel is). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Online campagne  

 
Aanbieding in Seasons 

 
Nieuwsbrief 

PERSKNIPSELS 
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3.7  Verdienmodellen  

Het waardemerk Hortus-botanic guardians heeft niet alleen tot doel om de tuinen als samenwerkende 

groep zichtbaar te maken aan de buitenwereld met een slogan recht in het hart van de gezamenlijke 

doelstelling , maar ook kan dit  merk verbonden worden aan producten om zo een verdienmodel op gang 

te brengen waar de tuinen ook na 2017 nog van kunnen profiteren. 

 

Hortus-ijs 

In 2017 is hiervoor een pilot uitgewerkt. Het projectteam heeft samen met Lena Euwens een aantal 

bedrijven benaderd die dit waardenmerk als bewijs van duurzaamheid aan hun product zouden willen 

toevoegen en die bereid zouden zijn een deel van de opbrengst van hun product af te staan aan de 

NVBT. We kozen uiteindelijk voor Frozen Dutch, een fabrikant die ambachtelijk ijs met biologische 

ingrediënten maakt, die voor zover mogelijk regionaal zijn geproduceerd. Een kleine bijzondere ijsmaker, 

die voor deze pilot twee nieuwe ijsjes heeft ontwikkeld geïnspireerd op botanische soorten: een zoethout 

roomijs en een kokos rabarberijs. En die bovendien in de pilotperiode bereid was ons 10 cent per ijsje af 

te dragen vanwege de uitstraling van het merk Botanic guardians op zijn ijs. 

 

 

Over het zoethout roomijs 

Gemaakt van gepasteuriseerde rauwe boeren zuivel, een echt roomijs, waarin we de smaak hebben 

laten trekken van de bladeren van Agastache foeniculum (dropplant) en de wortels van Glycyrrhiza 

glabra (zoethout). De plantendelen worden er na het intrekken zo goed mogelijk uitgezeefd. De lekkere 

natuurlijke dropsmaak blijft.  

Over het Kokos rabarber ijs 

Biologische kokosmelk uit de noot van de Kokospalm (Cocos nucifera) en heerlijke rabarber  (Rheum 

officinale) gezoet met uitsluitend honing, alles biologisch natuurlijk, zorgen voor een verrukkelijke 

smaakcombinatie. De rabarber is door het kokosijs heen gedraaid en daarom proef je in het hele ijsje 

beide smaken. Dit ijsje is geheel lactosevrij. 

 

 

Er zijn rond 15.000 ijsjes gemaakt die zijn verkocht via de botanische tuinen maar ook elders bij de 

afnemers van Frozen Dutch. Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat het product niet meteen een 

succes is geworden, omdat er veel in de keten meespeelt waarmee nog niet voldoende rekening werd 

gehouden. Dit zal door de NVBT de komende jaren verder worden uitgewerkt. 

Met het geld van de Postcodeloterij hebben we deze pilot kunnen uitvoeren. De kosten hiervoor 

overtroffen nog de baten. 
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Aantal bezoekers in 2017 
 

Aantal tuinen Aantal bezoekers 

 2017 2016 2015 2014 

25 tuinen lid van NVBT 2016 & 2017  4.485.766 4.314.635   

24 tuinen lid van NVBT 2015   3.956.653  

22 tuinen lid van NVBT 2014    3.760.717 

 

In 2017 ontvingen de NVBT tuinen samen 4.481.517 bezoekers. Dat is 171.131 meer dan in 2016 en dat 

terwijl het Openluchtmuseum en Paleis het Loo deels dicht waren in 2017 vanwege verbouwing. 

 

De helft van de tuinen lieten een duidelijke groei van de bezoekers zien. Wij schrijven dit graag toe aan 

het succes van het Jaar van de Botanische Tuinen! 


