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In Nederland zijn ruim twintig, heel 
verschillende, botanische tuinen 
te vinden die zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Botanische Tuinen (NVBT).  
Deze tuinen beheren samen een 
grote verscheidenheid aan planten 
waarover een schat aan verhalen 
te vertellen is. Die verhalen willen 
de tuinen graag delen met zoveel 
mogelijk mensen. 

Levende plantencollecties
Met een eenmalige bijdrage van 
de Nationale Postcodeloterij is de 
NVBT samen met projectpartner 
Waag Society in 2013 van start  
gegaan met het project Planten 
voor de Toekomst. De tuinen, 
verspreid van Noord (Pieterburen) 
tot Zuid (Kerkrade) en van Oost 
(De Lutte) tot West (Rotterdam) 
gaan hun rol als kenniscentrum 
van de biodiversiteit van planten 
versterken en gaan als musea 
met levende plantencollecties 
samenwerken aan een eigentijdse 

publieksprogrammering.
Van 22 mei tot 22 december 2015 
loopt een speciale tentoonstelling 
in alle tuinen, een tentoonstelling 
waarin Rode Lijst planten (van de 
IUCN Red List en van de FLORON 
Rode Lijst) centraal staan onder de 
titel Beschermde Planten.
Zowel FLORON als IUCN heb-
ben bijdragen geleverd aan deze 
tentoonstelling. Ook zij zien het als 

een belangrijke kans om publiek 
te betrekken bij het belang van 
planten door de verhalen van de 
planten te vertellen.

Rode lijsten
De planten worden letterlijk omlijst 
met houten rode lijsten; je kijkt 
zo naar de planten als naar een 
schilderij en vraagt je af wat je ziet. 
De verhalen over de planten zijn te 
vinden op de website www.botani-
schetuinen.nl. Deze verhalen over 
herkomst en nut van de plant en 
over bedreiging in het wild worden 
natuurlijk ook verteld door rond-
leiders in de tuin en zijn te lezen in 
een minicatalogus, die voor elke 
tuin anders is. Het motto van de 
tentoonstelling is: 24 tuinen, 240 
planten, 1 tentoonstelling. Deze 
gezamenlijke tentoonstelling maakt 
het bezoeken van meerdere tuinen 
bijzonder de moeite waard! 
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Planten voor de toekomst!

De 24 Botanische Tuinen.

Zweedse Kornoelje, te zien in Leiden (foto Rogier van Vught).


