
 

Wandeling met gids door de Hortus Botanicus in Leiden 

 

Woensdag 5 juni 2019 

Verzamelen om 13.50 uur bij het entreegebouw van de 

hortus, Rapenbrug 73 Leiden 

 

 

  

Verscholen achter het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden ligt de 

oudste botanische tuin van Nederland. Carolus Clusius richtte aan het einde 

van de 16e eeuw de hortus in als tuin voor onderwijs en onderzoek aan de 

universiteit. Hij bracht onder meer als eerste een grote collectie tulpen naar 

Nederland. De tulp zou uitgroeien tot het nationale symbool van de 

Nederlandse bollen- en bloementeelt. De Hortus kent een rijke 

verscheidenheid aan bloemen en planten. Tropische bloemen en gewassen 

worden in kassen gekweekt. Alleen de verstilde Japanse tuin maakt een 

bezoek aan de hortus al de moeite waard. 

 

De Activiteitencommissie van OGLV organiseert een wandeling door de 

Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden op woensdag 5 juni 2019. Een 

gids vertelt u tijdens een rondleiding van ongeveer 1,5 uur over de rijke 



 

geschiedenis van de hortus en over bijzondere bloemen, planten en struiken. 

Er is bij deze wandeling plaats voor 30 deelnemers, verdeeld over twee 

groepen/gidsen. Uw aanmelding wordt in volgorde van ontvangst genoteerd. 

U ontvangt een bevestiging van uw deelname. 

 

Deelname is gratis voor OGLV-leden en kost € 5 voor niet-leden te betalen 

bij de ter plekke aanwezige OGLV vertegenwoordiger. De entree tot de 

hortus is voor eigen rekening (gratis voor houders van de museumkaart). 

Na afloop van de rondwandeling heeft u de gelegenheid om, op vertoon van 

uw entreekaartje voor de hortus, gratis de vaste tentoonstelling in het 

gebouw van de Oude Sterrewacht te bezoeken. NB: Dit betreft niet de 

telescoop in de observatiekoepel. 

Datum: woensdag 5 juni 2019, 14.00 uur (verzamelen 13.50 uur bij het 

entreegebouw van de hortus, Rapenburg 73, Leiden) 

Aantal deelnemers: 30 (met beperkte wachtlijst) 

Aanmelding vóór 15 mei 2019: per e-mail aan emjquanjer@planet.nl 

Voor inlichtingen: Liesbeth Sentrop-Quanjer, 06-33758088  
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