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Tekst: Gerdien Griffioen

2017 is het jaar van de 
botanische tuinen. Alle 
25 botanische tuinen in 
Nederland worden in 
het zonnetje gezet. Wat 
is een botanische tuin 
eigenlijk en waar onder-
scheiden ze zich in?

In de 16e en 17e eeuw werden bij de 
toenmalige universiteiten de eerste 
tuinen met geneeskrachtige plan-
ten aangelegd. Omstreeks diezelfde 
tijd werd de wereld groter. Voor-
al de schepen die voor de VOC de 
wereld over voeren kwamen terug 
met bizarre planten en dieren. Al 
snel ontstonden er tuinen waar 
van alles werd verzameld. Voor 
de wetenschap een enorme stimu-
lans. De klassieke Hortus botanicus 
was geboren zoals bijvoorbeeld in 
Leiden (1590), Amsterdam (1638) en 
Utrecht (1639). 

Samenwerking
Niet elke fraaie plantentuin is ook 
een botanische tuin. Waar dat 
verschil in zit? Botanische tuinen 
onderscheiden zich vooral doordat 
elke plant in de collectie gedocu-
menteerd en beschreven is met de 
actuele wetenschappelijke naam, de 
herkomst en datum van aanschaf. 
Elke tuin die aangesloten is bij de 
Nederlandse vereniging van Bota-
nische Tuinen (NVBT) moet zich 
hieraan houden. Behalve bekende 
tuinen zoals de Hortus botani-
cus van Amsterdam of Leiden zijn 

Plantaardige schatkamers
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dat ook andere tuinen, in totaal 
25. Bijvoorbeeld Hortus Alkmaar, 
ontstaan uit de VSM-tuinen waar 
kruiden voor homeopathische 
producten werden gekweekt. Hortus 
Overzee in Den Helder heeft een 
collectie planten aangevoerd door 
marinepersoneel, Domies Toen 
in Pieterburen herbergt een grote 
collectie stinzenplanten.

Taken
Botanische tuinen hebben drie 
functies. Allereerst de wetenschap-
pelijke, waarvoor de documentatie 
van planten voor verder onderzoek 
van belang is. Daarnaast zijn ze 
hoeder van kennis over de planten 
en hun beheer. Dit draagt bij tot het 
bewaren van biodiversiteit. Tenslot-
te is er de educatieve taak voor 
zowel publiek als wetenschappers.

Tuinen voor de wetenschap
De Botanische Tuin TU Delft maakt 
deel uit van Delft Universiteit. De 
collectie bestaat uit planten met een 
functie of toepassing en worden 
‘technische planten’ genoemd. 
Het zijn met name planten die 
grondstoffen leveren voor voed-
sel, bouwmateriaal, medicijnen of 
chemie. Naar die gebruikswaarde 
wordt wetenschappelijk onderzoek 
gedaan. 
Een goed voorbeeld is taxol 
(gebruikt bij de productie van 
kankerremmende medicijnen) 
dat door middel van ‘elektrisch 
melken’ uit de plant wordt gehaald. 
De wetenschappelijk directeur van 
Delft, Bob Ursem, kreeg dat idee 
toen hij eens tijdens een naderen-
de onweersbui door een dennen-
bos liep. Hij rook de dennengeur 

en bedacht dat dat mogelijk kwam 
doordat de elektrische lading in de 
lucht de terpenen deed vrijkomen. 
Op vergelijkbare wijze kunnen 
taxotere stoffen uit de taxus worden 
geoogst door een hoog voltage en 
zeer geringe stroomsterkte nabij 
de naalden te brengen en zo dus de 
luchtlading te simuleren. Bij verder 
experimenteren werd de techno-
logie hiervan verbeterd. Het vond 
onder meer toepassing in de genees-
middelenproductie die dit jaar van 
start gaat.

Het belang van beschrijven
Reinout Havinga, hoofd collectie-
beheer van de Hortus botanicus in 
Amsterdam benadrukt het belang 
van het vastleggen van de gegevens. 
“Wij hebben circa 4000 soorten in 
onze collectie en beheren de kennis 
over die planten in het softwarepak-
ket IrisBG, waaraan onze planten 
zijn gekoppeld d.m.v. een label met 
barcode. In binnen-en buitenland 
zijn er veel tuinen die hetzelfde 
systeem gebruiken. Zo kunnen we 
gemakkelijk met collega’s van ande-
re tuinen communiceren. Ook plan-
ten die als populatie in een nage-
bootst vegetatietype staan, zoals in 
de ecologische tuinen van Nijmegen 
en Haren, kunnen worden gedo-

Oostkaapse 
broodboom (Foto: 
Hortus botanicus 
Amsterdam)

Taxus (Foto: Botanische Tuin TU Delft)
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cumenteerd. Dit vraagt echter wel 
om een andere benadering dan 
botanische tuinen gewend zijn. Je 
kunt dan niet elke plant afzonder-
lijk labellen, zeker niet als het over 
één- of tweejarigen gaat die zichzelf 
in stand houden. Dat vind ik enorm 
fascinerend.”
Ook Bert van den Wollenberg, 
conservator van de botanische 
tuin in Delft benadrukt het belang 
van documentatie: ‘We hebben in 
de tuin een paar exemplaren van 
Daphne mezereum, het peperboom-
pje, staan. De ene plant hebben we 
gekregen van een collega beheerder, 

Over collectiebeheer

In de Nederlandse Vereniging 
van Botanische Tuinen zijn 25 
botanische tuinen verenigd.
Deze tuinen beheren, op 
wetenschappelijke wijze, een 
deel van de Nationale planten-
collectie. Soort en herkomst 
zijn bekend en volgens vaste 
richtlijnen gedocumenteerd. 
Zo’n collectie is van belang om 
biodiversiteit te behouden en 
als genenbank. Afspraken over 
wie wat beheert voorkomen 
dubbel werk en maken specia-
lisatie mogelijk. Overigens zijn 
niet alle collecties onderge-
bracht bij botanische tuinen. 
Enkele worden beheerd door 
particulieren of door niet bij de 
NVBT aangesloten tuinen.
Verwarrend is dat er ook een 
Nederlandse Plantencollec-
tie bestaat. Deze collectie van 
planten, meest cultuurvariëtei-
ten van soorten, is oorspronke-
lijk opgezet door de Boskoopse 
kwekers om cultivars, ook als 
ze commercieel gezien minder 
interessant worden, toch te 
behouden. 

de andere komt uit het wild. Beide 
planten zijn goed gedocumenteerd.
De plant uit het wild is veel waar-
devoller, aangezien deze genetisch 
puur is, wat betekent dat er normaal 
gesproken geen vermenging heeft 
plaatsgevonden met gekweek-
te vormen. Hierdoor is de plant 
uit het wild wél bruikbaar voor 
bijvoorbeeld natuurbescherming of 
wetenschappelijk onderzoek, terwijl 
de andere plant slechts beperkt 
bruikbaar is voor wetenschappelijk 
onderzoek. Goede documentatie 
maakt dit belangrijke onderscheid 
mogelijk”. 

Educatie! (Foto: Botanische Tuinen, Utrecht)

Informatiebord (Foto: Gerdien Griffioen) Rondleiding in Domies Toen (Foto: Hermke Rijpkema)
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Voor wetenschap en publiek
Toen in de 20e eeuw het botanisch 
onderzoek verschoof naar genetisch 
en moleculair onderzoek en vele 
botanische tuinen werden wegbe-
zuinigd of losgekoppeld van de 
universiteiten, groeide de publieks-
functie. Daarmee komen we op de 
derde doelstelling van de NVBT: de 
educatieve waarde van de Botani-
sche Tuinen in de 21e eeuw. 
Hans Persoon,  adjunct-directeur 
van de Botanische tuinen in 
Utrecht: “Naast het beheer en 
behoud van de collectie hebben we 
vier niveaus waarop we onze educa-
tieve taak vervullen. Ten eerste 
hebben we de systeemtuin met 
de plantfamilies en hun Latijnse 
namen. Biologiestudenten en bezoe-
kers kunnen daar hun plantenken-
nis verbeteren. In de tuin hebben we 
verder een themadeel met bakken 
waarin planten geordend zijn naar 
smaak, geur of medicinale toepas-
sing. Het derde niveau is de biotoop. 
Onze veentuin is aangelegd met 
hoogveenpakketten waarop plan-
ten groeien die een zure, vochtige 
omgeving nodig hebben. De planten 
die hier groeien zijn opgenomen 
in het documentatiesysteem. Tot 
slot hebben we het Buitenfort met 
heemtuin. ‘De vegetatie die we hier 
zien is van Nederlandse herkomst. 
Er kunnen verschuivingen optre-
den omdat planten zich verspreiden 
of omdat er zaden ontkiemen van 
soorten die er eerst niet waren. Het 
vegetatietype verandert daardoor 
enigszins. Het beheer is erop gericht 
om het vegetatietype te behouden 
en tegelijkertijd veranderingen toe 
te laten. Voor het publiek is zo’n 
stukje natuurtuin erg interessant. 
Studenten kunnen er onderzoek 
doen naar bv. insecten, vogels en 

paddenstoelen en de floracursus 
vindt er deels plaats. De heemtuin 
verschilt van de overige delen van 
de tuin doordat de soorten die hier 
groeien niet beschreven zijn. Waar 
elders soorten die ‘er niet horen’ 
gewied worden is hier spontane 
ontwikkeling wel toegestaan.”

Schatkamers
Tegenwoordig hoeven we niet te 
wachten op een VOC-schip om 
exoten te zien. Op elk moment 
kunnen we een botanische tuin 
bezoeken. Tentoonstellingen, infor-
matieborden en correcte naamge-
ving van de planten versterken de 
educatieve waarde. Het belang van 
biodiversiteit en de rol die de tuinen 
daarin spelen, is alleen maar actue-
ler geworden. 
De meeste botanische tuinen 
liggen in de stad en zijn, behalve 
een plantaardige schatkamer, ook 
oases van groen. Een plek om tot 
rust te komen en je te verbazen over 
de exotische en zeldzame, soms 
vrijwel uitgestorven planten zoals 

de Wood’s broodboom (Encepha-
lartos woodii), een boom waarvan 
de familie dateert uit de tijd van 
de Dinosauriërs. Je vindt hem in 
de Palmenkas van de Hortus in 
Amsterdam, een kas die dateert 
uit 1912 en door architect van der 
Meij in de stijl van de Amsterdam-
se school is gebouwd. Ook kun je 
in en om de botanische tuinen een 
grote variatie aan insecten en vogels 
aantreffen. Zelfs als je op zoek bent 
naar een mooie locatie voor een 
feestje, dan kun je in een van de 
prachtige historische gebouwen een 
ruimte huren.

Gerdien Griffioen is tuinontwerper, 
lid van Wilde Weelde en rondleider 
bij de Hortus botanicus, Amsterdam.

Meer informatie www.NVBT.nl. 
Zie ook p. 28 voor een bespre-
king van het boek ‘Botanische 
tuinen in Nederland’.

Bezoekers in het 
bamboebos (Foto: 
Botanische Tuinen 
Utrecht)
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