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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr

Het jaar 2013 is afgesloten met goed nieuws:

de Laarmantuin is opgenomen in de Nationale

Plantencollectie. Het door de Vrienden-

vereniging gefinancierde project, waaraan vele

uren door vrijwilligers en vaste krachten is

gewerkt, is daarmee tot een goed eind geko-

men. 

Wat betekent de opname in de Nationale

Plantencollectie voor de wilde plantentuin?

Het houdt in dat in Hortus Haren wordt mee-

gedaan aan het behoud van biodiversiteit en

dat de Hortus een genenbankfunctie heeft

door wetenschappelijke inventarisatie en

digitalisatie van aanwezige bomen, struiken en

planten in de Laarmantuin. Het houdt ook in

dat de collectie voor algemene, wetenschappe-

lijke en educatieve doelen bruikbaar is.

En tenslotte dat de Stichting Nationale

Plantencollectie (SNP) een vangnetfunctie

kan vervullen door het signaleren van bedrei-

gingen voor onderdelen van de Nationale

Plantencollectie en voorstellen kan doen om

het teloorgaan van deze waardevolle collecties

of delen daarvan te voorkomen.

VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  SSBBGGHH

Hortus Haren Light:
de Stand van Zaken
DDee  oorrggaanniissaattiiee
Het jaar 2013 is een turbulent jaar geworden

voor de Hortus Haren. Geheel onverwacht is

dat echter niet. De nasleep van de reorganisa-

tie in 2012 moest vooral in 2013 verwerkt wor-

den. Immers de reductie van het personeels-

bestand tot een absoluut minimum impliceert

ook dat besluiten genomen moeten worden

over het afstoten van taken en de organisatie

van taken die voortgezet moeten worden. Voor

de kerntaken coördinatie tuinonderhoud en

horeca heeft het bestuur drie medewerkers

aangesteld: Rick Mensink voor de botanische

tuinen, Richard Dijkstra voor de Laarmantuin

en de kassen en Nora van Ringh-Lungay voor

de Horeca. Samen met het bestuur en de

onontbeerlijke inzet van vrijwilligers van de

Vereniging Vrienden van de Hortus zijn deze

medewerkers erin geslaagd om de bedrijfs-

voering van de Hortus op een nieuwe leest te

schoeien. Een organisatie die de facto geba-

seerd is op de samenwerking van vele vrijwilli-

gers.

Deze episode in het bestaan van de Hortus

brengt tevens aan het licht dat de Hortus niet

alleen een belangrijke functie vervult in het

behoud van een prachtig, gevarieerd en op

onderdelen uniek tuinencomplex. Duidelijk

wordt dat de Hortus ook een maatschappelijke

functie vervult in die zin, dat diverse groepen

binnen de Hortus er een zinvolle tijdsbeste-

ding vinden. Dat geldt in de eerste plaats voor

de Vrienden van de Hortus die met hun verza-

melde kennis over de botanische aspecten van

de tuinen een essentiële bijdrage leveren.

Maar daarnaast zijn er andere groepen die niet

zonder meer zichtbaar zijn, maar die voor de

Als bijkomende positieve ontwikkeling valt nog

te vertellen dat Alun Harvey na het vertalen

van het persbericht over het goede Laarman-

tuin nieuws aanbood om zijn kennis en ruime

ervaring met marketing in te zetten om de PR

activiteiten in de Hortus te bevorderen. Onder

leiding van Alun zet een PR groepje zich daar

nu voor in.

In februari zijn de Vrienden abonnements-

gelden als voorschot al overgedragen aan de

Hortusdirectie om de kaspositie van de

Hortus te verstevigen. 

De voorzittersvacature binnen het bestuur van

de Vriendenvereniging is nog niet ingevuld.

De heer Zwanenburg neemt voorlopig de

voorzittersrol waar. Gelukkig is mevrouw

Bennekers bereid gevonden zich kandidaat te

stellen om het Vriendenbestuur aan te vullen. 

In 2013 is de Vriendenvereniging gegroeid!

Ook in 2014 hopen de bestuursleden van de

Vriendenvereniging nieuwe leden te kunnen

verwelkomen. We hopen ook dat de mensen,

die nu nog niet betaald hebben, dat alsnog

doen. Zij kunnen hun pas voor 2014 ophalen

bij de balie. De anderen vinden hun pas bij dit

Vriendenbericht, aangehecht aan de brief.
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bedrijfsvoering van de Hortus van groot

belang zijn. In willekeurige volgorde zijn dat :
● de leerlingen en docenten van de groen-

opleidingen van de ROC’s die hun praktijk-

lessen en examens binnen de Hortus

uitvoeren;
● de medewerkers en begeleiders van NOVO 

die onder andere een belangrijke bijdrage 

leveren in de facilitaire ondersteuning;
● medewerkers van de Stichting Weerwerk 

Groningen die gedetacheerd zijn bij de 

Hortus;
● cliënten van het UWV die tijdelijk bij de 

Hortus kunnen worden geplaatst;
● stagiaires van MBO en HBO opleidingen; 
● incidenteel plaatsing van cliënten van de 

reclassering voor een “verbeterd project x”.

FFiinnaanncciiëëllee  rreeaalliissaattiiee  22001133
Naast de herinrichting van de organisatie na

de reorganisatie was ook de uitvoering van de

gereduceerde begroting een opgave. Het

Bestuur heeft kritisch gekeken naar de posten

waarop bezuinigd kan worden. Een van de

belangrijkste posten is die van het energiever-

bruik. Op verzoek van het Bestuur heeft een

medewerker van de RUG, dhr. R. Tjoelker,

een analyse gemaakt van het energieverbruik

en de mogelijkheden om daarop te bezuinigen.

De aanbevelingen zijn vervolgens uitgevoerd

en hebben per saldo geleid tot een daling van

de energiekosten met circa 50%! Daarnaast

heeft ook het vroegtijdig vertrek van de van de

heer Kappenburg een bijdrage geleverd aan de

bezuinigingen. 

Naast de kosten is ook naar de inkomstenkant

gekeken met de vraag op welke wijze die kun-

nen worden vergroot. Voor 2013 was de ver-

lengde openstelling van de Hortus tot 1

november op dat moment de beste mogelijk-

heid. Dat heeft mede geleid tot ruim 22.000

bezoekers voor 2013. Daarnaast is wederom

een financiële bijdrage ontvangen van de

Vereniging Vrienden van de Hortus.

De acties aan de kosten- en batenkant hebben

per saldo voor 2013 geleid tot een klein nega-

tief (voorlopig) resultaat van € 10.320,-. In

aanmerking genomen dat in het resultaat ook

een investering van ca. € 5000, - is op geno-

men voor een verwarmingsketel voor de recep-

tie die nog tot een energiebesparing zal leiden,

is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering

bemoedigend. Ter vergelijking: het resultaat

2012 was € 35.974,- negatief.

PPeerrssppeeccttiieeff  HHoorrttuuss
Het bestuur in nieuwe samenstelling heeft

zich ook gebogen over het toekomstperspec-

tief van de Hortus. Om die toekomst van de

Hortus zeker te stellen zal het resultaat in de

komende jaren positief moeten zijn. Met het

oog daarop heeft het Bestuur een aantal pun-

ten geselecteerd waarop het zich in de komen-

de periode wil richten:
● Het financiële vermogen van de Hortus 

noch de duur van de bruikleenovereen-

komst met de RUG (vooralsnog tot 2020) 

laten grote investeringen toe. De Hortus is 

derhalve aangewezen op haar eigen sterke 

punten om inkomsten te verwerven voor 

het voortbestaan. Die sterke punten van de 

Hortus zijn er naar de mening van het 

Bestuur in voldoende mate, zoals:

- de grote variatie aan botanische (thema) 

tuinen met de tuin van Piet Oudolf als 

een bijzonder exemplaar;

- de Chinese tuin met paviljoen die uniek 

zijn voor Europa en 

- de Laarmantuin die onlangs na de 

inspanningen van de Vrienden door de 

Stichting Nationale Planten collectie is 

erkend als bijzondere ecologische tuin 

met een unieke planten collectie.
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● De uitleg aan het algemene publiek van dat

unieke en bijzondere karakter van de tuinen

kan worden verbeterd. Om dat verhaal bij

de tuinen duidelijker voor het voetlicht te

krijgen heeft het Bestuur besloten om

“guided tours” te ontwikkelen gebaseerd op

een app die met de telefoon van bezoekers

kan worden gedownload. Daarnaast wordt

onderzocht of ook informatie via QR codes

beschikbaar kan worden gesteld. 
● Ook constateert het Bestuur dat de werving

van bezoekers kan worden verbeterd. Een

oproep om de tuinen van de Hortus te

bezoeken zal ongetwijfeld een groep bezoe-

kers trekken, maar is toch te algemeen. De

Hortus kan ook publiek trekken door ook

de aandacht te vestigen op deelaspecten van

de tuinen. Daarbij kan gedacht worden aan

Paddenstoelen, Bomen, Vlinders, Bijen en

Insekten, Vogels, Zaden en zaadvorming,

natuurbeleving voor kinderen, etc. Het

Bestuur streeft er naar een gevarieerd acti-

viteitenprogramma aan te bieden en heeft

een aantal vrijwilligers bereid gevonden om

daar invulling aan te geven. De ervaring

met de in het najaar 2013 opgezette pad-

denstoelenexcursies geven de indruk dat

deze aanpak succes kan hebben.
● Werving vereist ook publiciteit, PR. De in

het verleden gehanteerde beleidslijn “free

publicity “ heeft als nadeel dat het momen-

tum van publiciteit bepaald wordt door het

betrokken medium. De Hortus heeft echter

publiciteit nodig die afgestemd is op de

programmering van activiteiten. Het

bestuur heeft daarom een kleine commissie

ingesteld onder leiding van Alun Harvey die

zich richt op de verbetering van de PR. 
● De Horecafunctie is binnen het verdienmo-

del van de Hortus van groot belang. In dat

verband dient de kwaliteit van wat geboden

kan worden (koffie/thee/gebak/broodjes)

verbeterd te worden. Om dit te realiseren

zijn een aantal investeringen gedaan in de

daarvoor noodzakelijke voorzieningen.

Daarnaast is besloten om in het voor- en

naseizoen de entreehal van de Hortus in te

richten als Hortus café waar het, onder het

genot van uitstekende koffie en thee, gezel-

lig toeven is. In het hoogseizoen en in de

weekenden zullen ook de Plantage en het

Chinese paviljoen geopend zijn. Daarnaast

wil het Bestuur de mogelijkheden die de

Plantage en het paviljoen bieden voor

recepties, vergaderingen en partijen meer

promoten.
● Het Hortus terrein met opstallen en infra-

structuur is zoals bekend eigendom van de

RUG. De SBGH heeft het geheel in bruik-

leen van de RUG. Voor het Bestuur bete-

kent dit dat er van de zijde van de RUG,

ook historisch gezien, een zekere zorgplicht

is. In het overleg met de RUG heeft het

Bestuur vanuit dat perspectief om steun

gevraagd. Dat heeft in de afgelopen periode

geleid tot bijdragen vanuit de RUG in het

onderhoud van gebouwen en infrastructuur,

de vervanging van de server en de aanleg

van WIFI punten en ondersteuning bij de

verbetering van de Horecavoorzieningen.

Het Bestuur hoopt dat de realisatie van deze

punten veel bezoekers opleveren. Uiteraard

verwachten wij van de Vrienden dat zij de kwa-

liteit van de koffie en het gebak even komen

testen.
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RReeccllaaiimmee  tthhee  sseeeeddss
Roel Strijkstra

Op 8 en 9 maart was de Hortus een deellocatie

van het zadenweekend Reclaim the seeds.

Deze manifestatie was georganiseerd door

ASEED, een internationale actiegroep die zich

inzet tegen genetische manipulatie van plan-

ten en de patentering van )eigenschappen

van) gemanipuleerde gewassen. Vooral dat

laatste maakt veel mensen angstig voor een

beperking van het vrije gebruik van zaaigoed

en een achteruitgang van de diversiteit in

gekweekte plantensoorten, wat vooral in de

derde wereld niet draagkrachtige boeren een

achterstand in concurrentie kan opleveren.

Naast het laten horen van een stem tegen het

gebruik van genetisch gemanipuleerde gewas-

sen en het geven van tegengeluid bij de ont-

wikkeling rond de europese wetgeving over

genetisch gemanipuleerde gewassen, organi-

seerde ASEED voor de derde maal in

Nederland een jaarlijks weekend, waarin deze

thematiek wordt besproken en waarbij ook

locale activiteiten die bijdragen aan de diversi-

teit van gebruikte landbouwgewassen worden

belicht.

Naast een aantal seminars en workshops, die

plaatsvonden in de Hortus (en overigens ook

op andere plaatsen in Groningen en omstre-

ken), waren er stands ingericht met informatie

over de thematiek en over initiatieven die een

bijdrage leveren aan de diversiteit van land-

bouwgewassen en het behoud daarvan. Ook

was deze diversiteit echt te zien bij een flink

aantal stands, die waren ingericht in het res-

taurant. Vele tientallen soorten en variëteiten

aan bonen, aardappels en andere gewassen

konden worden bewonderd en ook gekocht of

zelfs hier en daar gekregen. Het was bij het

zien van die rijkdom inderdaad een eigenaar-

dig gevoel om te beseffen dat wij voor ons

dagelijkse voedsel afhankelijk zijn geworden

van zo weinig plantensoorten en daarbij dan

weer zo weinig variatie daarin. Aan de andere

kant: er is dus nog wel heel veel en er zijn

mensen die zich er echt voor inzetten! 
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De Vriendenlezing is op 24 januari 2013

gehouden door prof. Dr. Jan Boersema over

Paaseiland, getiteld “Het collaps verhaal deugt

niet” voor ruim negentig toehoorders.  

Het Laarmantuinproject, met als doel de

Laarmantuin aan de eisen te laten voldoen om

in de Nationale Plantencollectie opgenomen te

worden, heeft 21 november 2013 het beoogde

resultaat behaald. Vanaf het voorjaar van 2012

is door Richard Dijkstra en Edwin van der

Heijden hard gewerkt om de bomen en strui-

ken in de Laarmantuin het juiste naambordje

te geven en alle gegevens te digitaliseren.

Ondersteund door de andere Laarmantuin-

projectgroep leden is er eind 2013 landelijke

erkenning van de gehele Laarmantuin collec-

tie gekomen door opname in de Nationale

Plantencollectie. 

De combinatie van de Gezinskaart en

Ledenkaart met de Hortusjaarkaart was

ook in 2013 een succes. De uitgifte van de pas-

jes bij de balie verliep niet vlekkeloos, daarom

is besloten om de abonnementspas in 2014

met het mei-nummer van het Vriendenbericht

mee te sturen. Voor leden bleef gelukkig de

mogelijkheid bestaan om de Hortus tijdens de

wintersluiting op werkdagen te bezoeken.

De site van de Vriendenvereniging,

www. vriendenhortusharen.nl, is door dhr.

T. Zwanenburg van actualiteiten voorzien en

ook de Vriendenberichten zijn hierop te lezen.

Dhr. Alun Harvey heeft de gehele site tekst

vertaald, zodat er nu ook een Engelse versie is

te lezen.

Communicatie via het E-mailadres

hortusharenvrienden@gmail.com wordt

door de secretaris en ledenadministrateur ver-

zorgd en gaat naar wens. 

JJaaaarrvveerrssllaagg  22001133
Gré van Heusden - de Jong, secretaris

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van

de Hortus Henricus Munting heeft twaalf

maal vergaderd in 2013. Bij dit overleg is

gedurende een deel van de tijd een bestuurs-

lid van de Stichting Behoud Groene Hortus

(SBGH), dhr. J. Kamp of dhr. J Poutsma, aan-

wezig geweest. Dhr. D. Wiersma heeft daar-

naast de meeste bestuursvergaderingen van de

SBGH bijgewoond tot mei 2013, daarna heb-

ben Egbert Veenstra en Gré van Heusden bij

toerbeurt in deze SBGH bestuurs-bijeenkom-

sten mee vergaderd. Ook was er zes ochtenden

overleg van de Laarmantuinprojectgroep.

Voorzitter Douwe Wiersma is tijdens de jaar-

vergadering in mei 2013 afgetreden. Sindsdien

neemt Tjerk Zwanenburg de voorzittersfunctie

waar.                                                                        

Het Vriendenbericht. De redactieleden Ria

Hettinga en Roel Strijkstra hebben samen met

Dhr. Dick Visser, die de lay-out verzorgt, twee

fraaie uitgaven doen verschijnen. Zowel het

mei- als het decembernummer bevatten veel

informatie over Hortus en de Vriendenvereni-

ging zoals het financieren van de natuurspeel-

mogelijkheden en het Laarmantuinproject.

Met een vaste groep vrijwilligers op twee

gezellige ochtenden is onder hard doorwerken

veel ervaring uitgewisseld bij het verzendklaar

maken.    

De jaarvergadering  op de Vriendendag is

gehouden op zaterdag 25 mei 2013. De jaar-

vergadering is bijgewoond door twee en veer-

tig personen, en vier bestuursleden. Dhr. D.

Wiersma nam na zes jaar actief besturen

afscheid. Vergezeld van lovende woorden van

Egbert Veenstra, een VVV bon en de belofte

van een nog uit te kiezen boom werd van voor-

zitter Wiersma afscheid genomen. Secretaris

mevr. G van Heusden en bestuurslid dhr. T.

Zwanenburg werden herverkozen. Van de

lunch, verzorgd door de horecamedewerkers

van de Hortus, hebben ook de rondleiders

kunnen genieten. Aan vier verschillende rond-

leidingen hebben veertig personen deelgeno-

men. De rondleidingen waren prima verzorgd

door de rondleidsters.

Hydrangea sp.



Ledenadministratie. Op 31 december 2013

konden we constateren een groeiende vereni-

ging te zijn met 208 donateurs, 1235 gezins-

leden en 707 leden. Dit zijn 2150 personen die

de Vriendenvereniging en de Hortus een warm

hart toedragen.                        

Presentatie: Op de plantjesmarkt in Hortus

Haren en op de Markt voor Melk en Honing in

Zuidlaren was de Vriendenvereniging aanwe-

zig met een kraam.                                                  

De samenstelling van het bestuur in 2013 

de heer D.A. Wiersma voorzitter

mevrouw G.C.H. van Heusden secretaris

de heer E.S. Veenstra penningmeester 

mevrouw M.H.T. Hettinga ledenadministratie 
en Vriendenbericht

de heer T. Zwanenburg bestuurslid en 
waarnemend
voorzitter na mei

Dhr. J. Fichtmüller verzorgt met mevr. M. Hettinga

de ledenadministratie. 

Januari 2014, G. van Heusden- de Jong,  secretaris.

GGeellddzzaakkeenn  22001133
Egbert Veenstra, penningmeester

In financieel opzicht mag 2013 voor de

Vriendenvereniging een opmerkelijk jaar wor-

den genoemd. Vooraf was een wellicht stevig

tekort in ons huishoudboekje aannemelijk. 

Financiering van het Laarmantuinproject, de

Natuurspeelplekken en de organisatie van de

Open Hortusdag kostte bovendien aanzienlijk

meer dan begroot.

Gelukkig waren er aan de inkomstenkant

grote meevallers. Zo leidde een spectaculaire

toename van het aantal leden en donateurs

uiteraard tot meer geld in het laatje en was er

een eenmalige gift van de opgeheven Stichting

Chinapark ter grootte van € 5.300.

Tenslotte gaf een aantal leden en dona-

teurs extra ondersteuning met soms zeer

aanzienlijke bedragen. Iedereen erg

bedankt daarvoor!

Met een uitgaventotaal van ruim € 38.000 en

aan inkomsten ruim € 41.000 was er voor het

eerst in vele jaren geen tekort.

SSttoorrmmsscchhaaddee
Rick Mensink

Tijdens de storm die ons eind vorig jaar teis-

terde, zijn er ongeveer 15 bomen omgevallen.

Vanwege het warme weer zat er nog veel blad

aan de bomen en de bodem was verzadigd

door de vele regenbuien. Bomen die zwak zijn

lopen dan grote kans te vallen tijdens zo’n

storm. Gelukkig zijn er gedurende de storm

en de vele dagen met ruig weer geen gebou-

wen of mensen getroffen.

Bomen die gevallen zijn door een storm, liggen

vaak klem tegen een andere boom of hangen

ergens op of tegen aan. Dit zijn altijd gevaar-

lijke bomen om te moeten verwijderen. Het

hout, de takken en de stam, staat onder span-

ning en je weet dus nooit hoe de boom rea-

geert als je met de kettingzaag een stuk van de

boom hebt verwijderd. Altijd uitkijken en

nooit alleen werken met een kettingzaag.

Kijk gerust rond bij ons op de Hortus en

ervaar wat het betekent als tuin om bomen

kwijt te raken. Soms mis je de bomen en soms

weet je niet eens dat er ooit een boom heeft

gestaan. Zeker als een tuin uitgegroeid is, dan

is het verassend te ervaren wat het doet als er

zomaar een boom verdwijnt. Dat hoeft zeker

niet altijd niet negatief te zijn. Door toedoen

van een storm wordt ons dus ook een kans

geboden om de  Hortus nog boeiender te

maken!

7
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EEeenn  kkooeellee  HHoorrttuuss
Roel Strijkstra, Edwin van der Heijden

Aan de registratie van de collectie van de

Hortus wordt door vrijwilligers hard gewerkt.

Het zal de bezoeker misschien al opgevallen

zijn dat in het Arboretum en het Pinetum veel

bomen zijn gemerkt met een label. We weten

binnenkort weer wat er is en dat is heel

belangrijk, want een Hortus drijft op zijn

inventaris.

Aan alle planten in de Hortus zitten verhalen

vast waarvan je kunt genieten. Uit educatief

oogpunt zijn die verhalen ook waardevol. Je

kunt leren hoe planten er uit zien die veel voor

ons betekenen. De variatie binnen en tussen

verschillende soortgroepen vertelt over de his-

torie van het leven. Een aantal dinosauriërs

onder de planten staan levend in het Pinetum!

Verschillen of overeenkomsten tussen planten

uit de verschillende delen van de wereld zeg-

gen hoe onze aarde zich heeft ontwikkeld in

de laatste honderden miljoenen jaren!

Het niet meer stoken in de kassen heeft tot

gevolg gehad dat de planten zijn afgevoerd

naar betere oorden of, als dit niet kon, zijn

afgestorven. Dat is vreselijk jammer, maar

treuren daarover is niet zinvol. Die tijd komt

niet terug, in ieder geval niet op korte termijn.

Het is een algemeen gevoel dat het het beste

is om de situatie te accepteren, en te beginnen

met de gekrompen collectie weer op slimme

wijze uit te breiden met soorten die het onder

de nieuwe omstandigheden wel doen. 

Voor de verhalen ben je namelijk niet afhanke-

lijk van tropische gewassen. Plantensoorten

uit gebergten en gematigde streken zijn net zo

aantrekkelijk om van te genieten en net zo

informatief.

Om dit te demonstreren zullen we in dit arti-

kel een reis langs de continenten maken aan

de hand van de in de Hortus aanwezige naakt-

zadige planten of Gymnospermen. Deze term

zegt veel mensen mogelijk niets, maar dit is

een oeroude groep van planten waarvan de

coniferen of naaldbomen de belangrijkste zijn.

Ook enkele kleinere groepen met soms bizar

aandoende planten behoren er toe. 

We beginnen de reis in Europa. Op dit conti-

nent zijn de voor ons bekendste naaldbomen

te vinden. Iedereen kent soorten als Fijnspar

(Picea abies), Grove den (Pinus sylvestris),

Larix (Larix decidua), Taxus (taxus baccata),

Jeneverbes (Juniperus communis). Fijnspar,

Grove den en Larix zijn in Europa belangrijke

houtproducenten. Vurenhout is het hout van

de Fijnspar, en wordt ongelooflijk veel

gebruikt in bouw en meubelmakerij. Ditzelfde

geldt voor grenenhout, het hout van de Grove

den en in wat mindere mate voor Larixhout,

dat wel het meest duurzame europese naald-

hout is, onder meer door het hoge harsgehal-

te. Taxus staat wordt als altijdgroene haag toe-

gepast. De Taxus is een van de weinige conife-

ren die snoeien goed kunnen verdragen. In het

verleden is de soort gebruikt om bogen mee te

maken. De naam taxus is zelfs afgeleid van het

griekse woord voor boog, toxon. Bekend is het

verhaal over de schotkracht van de Engelse

longbow van taxushout, die in de honderdjarige

Jeneverbes (Juniperus communis)

Larix (Larix decidua)



oorlog met Frankrijk een tijdlang het over-

wicht naar de Engelse kant deed omslaan,

omdat er sneller mee geschoten kon worden

dan met de Franse kruisboog. De toepassing

van de Jeneverbes zit in de naam. Maar de

kleine besachtige kegeltjes zijn ook lekker in

de zuurkool!

Een struikvormige plantensoort uit Zuid

Europa die tot een aparte kleine groep binnen

de naaktzadigen behoort is de Ephedra

(Ephedra vulgaris). Deze soort groeit in de

kruidentuin van de Hortus en is de bron van

de bekende stof ephedrine, die als geneesmid-

del wordt gebruikt bij longaandoeningen en

als (illegaal) sportsupplement. Ephedra’s

komen ook in andere werelddelen voor.

Als we vanuit Europa naar Azie overstappen

komen we voor een deel dezelfde soorten

tegen als in Europa of nauwe verwanten daar-

van. Daarnaast staan in de Hortus twee bij-

zondere soorten die we er hier even willen uit-

lichten, de Ginkgo of Japanse notenboom

(Ginkgo biloba) en de Watercypres (Metase-
quoia glyptostroboides). De Ginkgo is een

boom die geen conifeer is, maar tot een ver-

wante groep hoort. De bladvorm is afwijkend

van wat we van coniferen gewend zijn. Er zijn

manlijke en vrouwelijke exemplaren. De soort

wordt in gematigde streken aangeplant als

sierboom. Hiervoor worden alleen de manne-

tjes gebruikt. De vruchten, die iets weg heb-

ben van bessen met pit rotten namelijk met

een akelige boterzuurgeur (ranzige boter,

zweetvoeten) en dat wordt niet erg op prijs

gesteld. Ginkgo wordt gebruikt in allerlei

(alternatieve) medische toepassingen. Een bij-

zonderheid is dat de soort sterk lijkt op fossie-

len uit de tijd dat de dinosauriërs op aarde

rondliepen, iets wat trouwens voor meer coni-

feren geldt, waaronder ook de Watercypres.

De Watercypres komt, net als de Ginkgo in het

wild op enkele plaatsen in China voor. Vanwege

de hoge sierwaarde zijn beide soorten ondanks

hun zeldzaamheid in de natuur veel gekweekt,

en aangeplant. 

Een in Azie (Japan) voorkomende naaktzadige

die niet direct verwant is aan de coniferen is

de Valse sagopalm (Cycas revoluta). Deze

soort, die op een varen lijkt, vanwege de spi-

raalvormig uitrollende jonge bladeren is zeer

bekend als kamerplant. In de voormalige tro-

pische kas staan enkele jonge exemplaren van

deze soort. De meer tropische soorten uit de

groep van zaadvarens, waartoe de Valse sago-

palm behoort, zijn op één na uit de Hortus

verdwenen.

9

Watercypres(Metasequoia glyptostroboides)

Ephedra (Ephedra vulgaris)

Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
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In Noord-Amerika komen veel naaldboom-

soorten voor. Bekendst is natuurlijk de

Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum),

waarvan de grootste exemplaren op dit

moment de meest volumineuze bomen ter

wereld zijn en soms meer dan 3000 jaar oud.

Niet de hoogste dus. Die eer komt toe aan de

Kustsequoia (Sequoia sempervirens), waarvan

het grootste bekende exemplaar meer dan

115 m hoog is. Deze soort staat niet in de

Hortus. De Mammoetbomen die in de Hortus

staan zijn ondanks hun jeugdige leeftijd al

behoorlijk imposant, maar zullen pas over

enkele honderden jaren de oude Amerikaanse

exemplaren benaderen! Het hout van deze

grote bomen is zacht, maar zeer duurzaam en

dat is de reden dat er bijna geen volwassen

exemplaren meer voorkomen in het wild. Dit

is bij veel houtproducerende soorten het geval.

Het is van de Fijnspar, doordat ze op een leef-

tijd van maximaal 100 jaar meestal al lang

gekapt zijn, niet eens echt bekend hoe hoog

deze soort kan worden! Van Fijnspar is nota

bene gepubliceerd dat zich in Zweden een

exemplaar van bijna 10000 jaar oud bevindt,

dat overigens weer weinig imposant is door

beschadiging en de trage groei in Noord-euro-

pa. Andere bekende Amerikaanse soorten zijn

de Douglasspar (Pseudotsuga taxifolia) en de

Hemlockspar (Tsuga heterophylla), beide aan-

Valse sagopalm (Cycas revoluta)

Hemlockspar (Tsuga heterophylla)

Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum)
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wezig in de Hortus en in Amerika zeer belang-

rijke houtproducenten, die beide ook impo-

sante hoogtes kunnen bereiken.

Van Azie gaan we richting Afrika, waar in het

Atlasgebergte een zeer fraaie conifeer voor-

komt, die vrij veel wordt aangeplant in Zuid-

Europa, maar ook in Haren in veel tuinen

staat: de Atlasceder (Cedrus libani atlanticus),

een ondersoort van de beroemde Libanese

ceder, die in het oude testament wordt

genoemd. Cederhout ruikt lekker en is duur-

zaam. Dit was bekend bij koning Salomo, die

er zijn tempel mee liet bouwen. Cederhout

wordt ook gebruikt voor gitaarbovenbladen

vanwege specifieke klankeigenschappen. Oude

ceders hebben een typische struikachtige

vorm vanwege het feit dat dikke takken en de

top op een bepaald moment horizontaal uit-

groeien. Uit het hout word een etherische olie

gewonnen. 

In het zuiden van Afrika, in Namibië, komt

een merkwaardige plant voor, die ver verwant

is aan de coniferen, maar een unieke vorm

heeft. Dit is de Welwitschia mirabilis, of in het

Afrikaans: Tweeblaarkanniedood. Deze soort

is helaas niet meer levend in de Hortus aan-

wezig, ooit groeide er een in een van de zijkas-

sen. In de hal bij de ingang van het kassen-

complex staat een vitrinekast met een

gedroogd exemplaar. Na de eerste kiemblaad-

jes ontwikkelt de soort slechts twee tegenover-

staande bladeren die aan de basis aangroeien

en aan de top afsterven. De soort bloeit met

kegelachtige structuren, die aan één plant

alleen manlijk of alleen vrouwelijk zijn.

Welwitschia mirabilis komt alleen voor in

woestijnklimaat, maar kan toch niet goed

tegen uitdroging. Hij heeft een zeer diep

wortelstelsel in de natuur, dat tot in vochtige

grond kan reiken. Het is een surrealistisch

gezicht om deze vrij grote plant in het zand te

zien staan, waar niets anders kan groeien! De

soort kan in normale potten gekweekt worden

en kan qua klimaat best wat hebben.

Misschien iets voor de toekomst? 

Zuid-Amerika is het continent van twee merk-

waardige coniferen, die daar zeer bepalend

kunnen zijn in het meer gematigde landschap,

de Slangenden (Araucaria araucana) en de

Parana pine (Araucaria angustifolia). Deze

soorten, waarvan directe verwanten ook als

zeer oude fossielen bekend

zijn, hebben grote schub-

vormige bladeren en heb-

ben aparte mannelijke en

vrouwelijke exemplaren.

De Slangenden komt uit

Chili en Argentinië en

wordt in Nederland veel als

sierboom aangeplant.

Aangezien de takken bijna

niet te hanteren zijn van-

wege de vlijmscherpe ste-

kels leggen ze vaak het

loodje voor ze een volwas-

sen vorm kunnen krijgen.

Deze is parasolvormig bij

oude exemplaren, die tot

Welwitschia mirabilis

Atlasceder (Cedrus libani atlanticus)
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50 meter hoog kunnen worden en vele hon-

derden jaren oud. De Parana pine bepaalt het

landschap in de hogere delen van het zuiden

van Brazilië, Paraguay en een deel van

Argentinië. Hij is als volwassen boom een

imposante verschijning, vanwege de parasol-

vorm, met alleen aan de uiteinden van de tak-

ken bolvormige clusters van zijtakken. De

kegels van deze boom zijn bijna bolvormig,

soms bijna 40 cm in doorsnee en bevatten

grote zaden van een centimeter of 7, die

gekookt eetbaar zijn en ook heel veel gegeten

worden. De hele kegel gaat dan in een grote

pan en wordt in een keer gekookt, waarna hij

uit elkaar wordt gehaald. Het verzamelen van

deze kegels schijnt op veel plaatsen een oor-

zaak te zijn van het uitblijven van verjonging.

In de oude gebergtekas staat een jong exem-

plaar van deze soort.

Tenslotte gaan we naar het Australische conti-

nent, waar een flink aantal alleen daar voorko-

mende coniferen groeien. Twee bijzondere

zijn in de Hortus te vinden. In de Hortus is

een jong exemplaar van de Wollemi pine

(Wollemia nobilis) aanwezig. Deze soort is pas

twintig jaar geleden ontdekt, in 1994, in Oost

Australie, en groeit daar maar op één plek. De

soort is familie van de boven beschreven

Araucaria’s en onderstreept de geologische

connectie tussen Australie en Zuid-Amerika,

die ook voor buideldieren geldt. Net als de

Watercypres is de belangstelling voor deze

soort als curiositeit groot, en is de boom vrij

gemakkelijk te kweken. De Australiers zijn

zelfs een handel begonnen, mede om geld te

verdienen voor het behoud van de soort op de

oorspronkelijke groeiplaats. Er zijn nu waar-

schijnlijk al veel meer exemplaren in tuinen

dan in het wild! 

Ten slotte noemen we de van Tasmanie

afkomstige Celerytop pine (Phyllocladus
aspleniifolius), een unieke conifeer uit een

groep die in Australie, Nieuw-Zeeland en

Nieuw-Guinea voorkomt. De kleinste takken

zijn bladvormig en nemen de functie van de

bladeren geheel over. De zeer kleine naalden

spelen geen rol van betekenis bij de groei van

de boom. Deze bijzondere boomsoort is heel

geschikt om meubels van te maken.

Celerytop pine (Phyllocladus aspleniifolius)

Fossiel

Slangenden (Araucaria araucana)
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De oplettende lezer heeft in het bovenstaande

informatie gezien over:
● Diversiteit 
● Verwantschap
● Geografie en ontwikkeling van de aarde
● Gebruik

Op enkele na staan de bovengenoemde soorten

in de Hortus. De meeste staan buiten. Een

klein aantal soorten wordt tegen lage tempera-

turen beschermd en staat ’s winters binnen

als kuipplant. 

De variatie en verhalen zijn beslist niet

beperkt tot de groep soorten die ik toevallig als

voorbeeld heb genomen. Er zijn honderden

soorten en soortgroepen die in de Hortus nog

steeds goed vertegenwoordigd zijn of mogelijk

in de toekomst eenvoudig kunnen worden

opgenomen in de collectie, gericht op gema-

tigde streken en mogelijk streken met een

mediterraan klimaat, koud woestijnklimaat, of

bergklimaat. Met liefde wordt op dit moment

gewerkt aan het omzetten van het verlies van

de tropische kassen naar een koeler alternatief

met opnieuw een interessant en visueel aan-

trekkelijk palet aan soorten!

OOpprrooeepp

Het bestuur van de SBGH vraagt vrijwilligers, die hulp willen bieden in de horeca van de Hortus.

U kunt zich aanmelden bij de heer Klaas de Haan, manager van de Hortus (tel. 050-5370053) of bij

de heer Egbert Veenstra  (tel. 050-4096053).

Wollemi pine (Wollemia nobilis)
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HHooooffdd  ttuuiinneenn
HHoorrttuuss  BBoottaanniiccuuss  HHaarreenn
Rick Mensink

Mijn naam is Rick Mensink en ik ben sinds 18

maanden de hovenier van de Hortus. Tot 2009

was ik werkzaam als laborant bij diverse verf-

fabrieken. Nadat ik bij mijn laatste werkgever

door toedoen van de crisis mijn baan verloor,

heb ik besloten om van mijn hobby mijn werk

te gaan maken. Door bemiddeling van het

UWV kon ik een hoveniersopleiding gaan doen

bij TerraNext in Eelde om zo de benodigde

licenties en diploma te gaan halen. Ook kreeg

ik tijdens mijn opleiding vrij snel werk bij een

klein, traditioneel hoveniersbedrijf. Ik heb

daar drie en half jaar met veel plezier gewerkt.

Tijdens een gesprek met een accountmanager

van TerraNext kreeg ik te horen dat de Hortus

op zoek was naar een hovenier. Omdat

TerraNext altijd de examens op de Hortus laat

plaats vinden, was ik al bekend met de Hortus.

Na diverse gesprekken met Jan Kappenburg

kwamen we tot zaken en er is toen een con-

tract voor een half jaar uitgerold. Gelukkig

heeft de SBGH dat contract later verlengd.

Werken op de Hortus als hovenier is heel iets

anders dan werken voor particulieren. Ik

moest erg wennen aan de diversiteit aan

tuinen en ook de aansturing van vrijwilligers.

Tijdens mijn eerste half jaar viel mij vooral de

achterstand op in het onderhoud van de tuinen.

De vrijwilligers waren vooral aan het wieden.

Het snoeien van struiken en bomen werd niet

of nauwelijks gedaan. Een van mijn doelen is

om deze achterstand samen met de vrijwilli-

gers en studenten weg te werken. Daarna

moeten we tuinen gaan aanpassen. Daar

bedoel ik mee dat we onze energie niet in het

wieden hoeven te steken maar de planten het

werk laten doen. De tuinen zullen op den

duur helemaal vol staan met planten waardoor

er niet of nauwelijks ruimte overblijft voor

onkruid. Daarmee verban ik de schoffel en

haal de spitvork binnen. Een schoffel is

bestemd voor de groente- en kruidentuin waar

alles op schoffelbreedte is geplant. Ook zal ik

de komende jaren proberen de tuinen te voor-

zien van compost. Dit is nodig om de struc-

tuur van de grond te verbeteren. Door deze

maatregelen te nemen zullen de tuinen min-

der intensief in onderhoud worden. 

Mijn functie houdt in dat ik niet alleen verant-

woordelijk ben voor de tuinen op de Hortus,

maar ook voor het alarm, de pomp van de

waterval, de tuinverlichting etc. Dat maakt

mijn functie omvangrijk, erg afwisselend en

nooit en te nimmer saai.

Het is voor mij noodzakelijk om contact te

hebben met collega’s van andere Horti en bui-

tenplaatsen. Met deze groep, Het Gilde voor

Tuinbazen, kan ik ervaringen uitwisselen en

horen hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. 

Ook is het van cruciaal belang dat we studen-

ten toelaten op de Hortus. We werken nu met

leerlingen van TerraNext en AOC-Groningen,

maar ook met Maleisische, Franse en Zweedse

studenten. We kunnen ze nog steeds veel leren

en ga er maar vanuit dat Botanische tuinen in

het buitenland het ook niet gemakkelijk heb-

ben. Ook voor het komende seizoen zijn er

veel klussen gedaan door de vrijwilligers en de

studenten. We hopen dat we de bezoekers van

de tuinen hiermee kunnen plezieren en dat we

ondanks onze beperkte middelen blijven door-

gaan.



VVrriieennddeennlleezziinngg  1155  aapprriill  22001144
NNaattuuuurr  rroonndd  hheett  ZZuuiiddllaaaarrddeerrmmeeeerr
Verslag door Jan en Marian Hulscher

Jan Stevens en Henk Mulder, vrijwilligers bij

het Groninger Landschap gaven een presen-

tatie over het Zuidlaardermeergebied met veel

beeldmateriaal.

Het Groninger Landschap heeft een totaal

grondbezit van 8000 ha, verspreid over de

provincie. Hiertoe behoren ook cultureel erf-

goed zoals een aantal molens en borgen.

Vrijwel alles wordt uitgevoerd door ongeveer

300 vrijwilligers, die in teams met duidelijk

afgebakende taken werken. Een belangrijke

taak is het inventariseren (monitoring) van

planten en allerlei groepen dieren zoals libel-

len, vlinders, vogels, vissen en zoogdieren, o.a.

Bevers. Daarnaast ook het doen van controle

waarnemingen, zoals metingen van de grond-

waterstand,  de waterkwaliteit en toezicht op

het wel en wee van de grote grazers (Koniks

paarden, Schotse Hooglanders, geiten). Een

andere belangrijke taak is educatie, het geven

van voorlichting aan het publiek, voornamelijk

in de vorm van excursies in de terreinen en

over het water in de fluisterboot De Doeker.

Na deze korte inleiding wordt de aandacht

gericht op het Zuidlaardermeergebied, waar

de beide sprekers zelf al jarenlang vrijwilligers

zijn. Het gebied is 2000 ha groot (25% van het

totale grondgebied van het Groninger

Landschap) en gelegen in het Hunzedal.

Vanaf 1995 is men bezig, in een groot samen-

werkingsproject (Hunzevisie) van de Land-

schappen van Groningen en Drenthe en van

beide provincies, de Hunze weer een als van-

ouds kronkelend verloop in zijn bedding te

geven en de oeverlanden in te richten als

natuurterreinen. Door het aanleggen van fiets-

paden wordt het gebied ook toegankelijk

gemaakt en uitkijktorens en schuilhutten

maken het gemakkelijker van het uitzicht en

aanwezige vogels te genieten. Bijzonder is dat

her en der de sporen van Bevers (vraat, burch-

ten, pootafdrukken) zijn te zien. In 1839 stierf

de Bever in dit gebied uit. In 2008 werden zes

Bevers uitgezet, later nog eens acht en weer

een aantal. Ze hebben zich heel goed aange-

past, nu zijn er al 70 Bevers in het gebied

geteld. Hun snoeiwerk komt de natuurbeheer-

ders goed uit. 
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Rondom het Zuidlaardermeer, dat zelf 560 ha

groot is, zijn verschillende terreinen, elk met

hun specifieke aspecten en kenmerkende

planten en dieren. Een aantal terreinen is in

de loop van de afgelopen jaren zorgvuldig

ingericht en feestelijk met omwonenden

geopend, waarbij schoolkinderen een grote rol

speelden. Het Groninger Landschap geeft

met haar eigen wit-geel-blauwe bebording

routes, wandel- en fietspaden e.d. aan en

informatiepanelen vertellen over achtergron-

den en bezienswaardigheden.  

1. Oosterpolder bij Haren. Hier is veel

terrein afgeplagd om vooral zeldzame

planten, waaronder zeggen, een kans te

geven. Dijkjes in het terrein maken het

mogelijk verschillende grondwaterpeilen

te handhaven, waardoor je natte en droge

terreinen kunt creëren met aangepaste

flora en fauna.

2. Harensewildernis, oorspronkelijk van

Natuurmonumenten, is geruild met het

bos bij Westerbroek. Het is een kletsnat

ontoegankelijk wilgen-elzenbos, met o.a.

Duizendknoopfonteinkruid, Koningsvaren

en Gewimperd Veenmos.

3. De Vennen, met het hoofdkantoor van het

Groninger Landschap aan de

Rijksstraatweg in Haren is in de jaren

1928 -32 gebouwd door Niemeijer de

Groninger tabaksfabrikant. 

4. ‘t Hemrik (bij Glimmen) is eveneens een

nat wilgen-elzenbos. Een deel wordt jaar-

lijks open gehouden door maaien en

afplaggen. Belangrijk zijn ook hier zeggen

en o.a. de Moerassprinkhaan. Het is alleen

toegankelijk tijdens excursies.

5. Onnerpolder is een bedijkt rustgebied

met o.a. de molen de Biks en het

Pompstation Onnen. Een nieuw betonnen

gemaal bij het Drentse diep heeft de taak

overgenomen. Ter compensatie van het

oerlelijke karakter van het gebouw heeft

het waterschap er een uitkijkpost op

geplaatst. De molen de Biks is reserve

voor tijden met extreem hoog water. Denk

maar aan de winter van 1998 toen de hele

polder onder water stond. Daarna werd

het besluit tot de herinrichting genomen.

In een hoek van de polder ligt het

“Klimaatbosje”. Hier worden metingen

gedaan aan bomen en hun vermogen CO2

te binden. 

6. Oostpolder (bij Noordlaren). Langs de

Osdijk liggen petgaten. Deze zullen in de

toekomst worden aangepakt. Aan de oever

van het meer staat een vogelkijkhut. Meer

landinwaarts heeft men een nieuwe dijk

aangelegd en de oude dijk langs het meer

op twee plekken doorgestoken zodat er

“plas/dras” situaties zijn ontstaan.

Bijzondere vogels voor onze contreien
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hebben zich hier al gemeld, zoals enkele

Zwartkopmeeuwen, die duidelijk te onder-

scheiden zijn van de talloze bruinkoppige

Kokmeeuwen. Een Koereiger op de rug

van een Schotse Hooglander is in ons land

ook niet alledaags en de Grote Zilverreiger

– al zien we die steeds meer – blijft

bijzonder.  

7. Wolfsbarge is in 2011 ingericht, in 2012

feestelijk geopend. 27 Hollandse

Landgeiten zijn als grazers ingezet. Het

fietspad is aangesloten op de rondweg. In

het meer zijn grote groepen Lepelaars en

Aalscholvers. De Kleine plevier is broed-

vogel op gebiedjes die nu nog kaal zijn en

in het riet is de Blauwborst gesignaleerd.

8. Leinwijk met 20 ha is in 1999 aangelegd

en in 2000 geopend. Het gebied functio-

neert duidelijk als proeftuin. Een vispas-

sage, waar, bij wisselende waterstanden,

tellingen zijn gedaan aan vissen, is nu ver-

wijderd. De ervaringen worden gebruikt

bij beleid voor andere gebieden. Nu wordt

water in een meanderende loop van het

meer afgeleid, waardoor fosfaten en nitra-

ten kunnen bezinken. Een molen uit

Annen afkomstig, die nu de Kikkoman

heet, pompt het schonere water weer naar

het meer. De vijzel van de molen is vis-

vriendelijk gemaakt. Een kunstnest op een

paal, dat speciaal voor de Visarend was

gemaakt is gekraakt door een paar brutale

Nijlganzen! Ook hier is een uitkijktoren.

Onder andere Rietgorzen, Rietzangers,

Kleine Karekiet en Boerenzwaluwen zijn

hier te zien en te horen. De Schotse

Hooglanders grazen tot vlakbij de huizen

van Meerwijk Zuid.

9. Kropswolderbuitenpolder heeft in 2013

een nieuw fietspad vanaf de molen in de

richting van Haren gekregen: het

Molenpad. Een dijkje is aangelegd met

niet vervuild baggerslib uit het

Zuidlaardermeer en een niet functione-

rende betonnen waarnemingsbunker is

omgebouwd tot vleermuisbunker, waar-

heen excursies gehouden worden.

Bijzondere broedvogels zijn de Geoorde

Fuut (130 paar), Zwarte Stern, waarvoor

speciale nestvlotjes zijn gemaakt,

Roodhalsfuut (1 à 2 paar), en als nieuw-

komer in Nederland sinds 2012 de

Witwangstern. Ook groeit er Dauwnetel.

10. Westerbroekstermadepolder  bevat kolo-

nies Kokmeeuwen. De Dodaars, Steltkluut

en Slobeend broeden hier alle. Bergeend,

Brandgans, Grauwe gans, Canadese gans

en nog veel meer soorten watervogels kun

je hier zien. Dan hebben we het nog niet

gehad over de vele soorten libellen, vlin-

ders en andere insectensoorten en… U

begrijpt het: ga maar naar “waarnemin-

gen” bij www.groningerlandschap.nl om

meer te weten te komen over wat u zoal

aan planten en dieren in het gebied kunt

aantreffen.

11. Haventjes en aanlegsteigers zijn er bij

Noordlaren (slibt dicht), de Bloemert,

Klein Scheveningen, het Oude Zwembad

en Meerzicht .

12. Hunze Zone. Dit gebied tenslotte, bij

Euvelgunne, midden in het industriege-

bied, is nog in ontginning. De bedoeling is

om stukken van de oude loop van de

Hunze (o.a. Dijkhoestertil) als natuurter-

reinen in te richten. 

Het is duidelijk: Het Zuidlaardermeergebied

is een rijk, gevarieerd en bijzonder natuurge-

bied geworden, toegankelijk voor mensen van

alle leeftijden met allerlei soorten belangstel-

ling en tegelijkertijd een gebied waar natte en

drassige natuur zich kan ontwikkelen.
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HHoorrttuussffeessttiivvaall
Het tiende Hortusfestival sluit haar serie con-

certen af op 25 augustus 2014 in de Hortus te

Haren. Aanvang: 11.30 uur. 

In het kader van het Holland-Ruslandjaar

spelen 4 pianisten Le Sacre du Printemps van

Igor Strawinsky in een bewerking van de

Nederlandse componist Maarten Bon.

De uitvoerenden zijn de Russische pianisten

Olga Kozlova en Vitaly Pisarenko en de

Nederlandse Maarten van Veen en

Rudolph Raat

TTwweeeeddee  VVrriieennddeennlleezziinngg op 29 oktober

2014. Plaats: Entree Hortus. Aanvang 20.00

uur. Vanaf 19.30 ontvangst met koffie en thee. 

Spreker: Professor D.Elsas, ecologisch micro-

bioloog, verbonden aan de RuG.

Onderwerp:  De voor- en nadelen van

genetische modificatie in relatie tot de

bodemecologie, gericht op micro-organismen.

AAccttiivviitteeiitteenn  iinn  ddee  HHoorrttuuss  22001144

BBeeeellddeenntteennttoooonnsstteelllliinngg  sseeiizzooeenn  22001144
In samenwerking met de Nederlandse Kring

van Beeldhouwers is het voor de vierde keer

gelukt om voor dit seizoen een boeiende, aan-

sprekende beeldenexpositie in de Hortus te

organiseren. Zestien vooraanstaande beeld-

houwers afkomstig uit heel Nederland en

bijna allen lid van de Kring tonen hun werken,

geïnspireerd op het thema van de tentoon-

stelling “Vleugels Verbeeld”. De expositie is

mogelijk gemaakt door financiële ondersteu-

ning van verscheidene noordelijke fondsen.

Het thema is op heel diverse wijze door de

kunstenaars vormgegeven en door de onver-

wachte en verrassende plaatsing van de beelden

in de tuinen van de Hortus is een wandeling

langs de beelden weer een boeiende ontdek-

kingstocht. U kunt genieten van beelden in

verschillende stijlen en uitgevoerd in materia-

len zoals brons, hout, metaal, glas en keramiek.

De deelnemende kunstenaars zijn: Imke Beek,

Maria Bemelmans, Loek Bos, Marieke

Geerlings, Maria Glandorf, Bastiaan de

Groot,Aad Hoetjes, Merel Holleboom, Wicher

Meursing, Mai Morvin, Henk Oelen,Kaat

Schulte, Lia Versteege, Thea van Vliet,

Moniek Westerman, Gonda van der Zwaag. 

DDee  NNoooorrddeelliijjkkee  BBoonnssaaii  SShhooww wordt op 8

en 9 juni in de Hortus gehouden. Er zijn dan

tevens T’ai Chi demonstraties en Ikebana

bloemschikken.

Van 20 t/m 29 juni neemt de Hortus deel aan

het Groningse TTuuiinn  eenn  kkuunnsstt  ffeessttiivvaall.
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VVrriieennddeennddaagg  eenn
AAllggeemmeennee  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  oopp  zzaatteerrddaagg  2244  mmeeii  22001144

Uitnodiging en Agenda

Geacht lid,

Het bestuur van de Vriendenvereniging nodigt U hierbij uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering, lunch en rondleidingen.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 24 mei 2014 om 10.00 uur in de Plantage van de Hortus, Kerklaan

34 te Haren.

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart bent u van harte welkom.

Agenda van de algemene ledenvergadering:

1. Welkom, opening en vaststelling van de agenda.

2. Verslag van de ledenvergadering van 25 mei 2013. 

3. Jaarverslag 2013.

4. Ingekomen en uitgegane stukken. 

5. Mededelingen.

6. Rekening en verantwoording 2013 door de penningmeester. Begroting 2014.

7. Verslag van de kascommissie.

Decharge van het bestuur.

Verkiezing kascommissie 2014.

8. Bestuursverkiezing.

Tot nu toe heeft het bestuur geen kandidaat gevonden voor het voorzitterschap. 

Ria Hettinga heeft 4 jaar de ledenadministratie verzorgd en is herkiesbaar.

Voor deze vacatures kan door tenminste tien leden één of meer kandidaten worden gesteld.

De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur vóór 17 mei.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

PROGRAMMA VRIENDENDA G 2014

9.30 uur Ontvangst in de Plantage(dit is op de begane grond)

10.00 uur Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 

12.00 uur Lunch in de Plantage.

13.00 tot 14.15 uur Diverse rondleidingen vanaf de Plantage (voor leden en donateurs) 

Wilt u zich vóór 19 mei opgeven per mail of brief? 
● Voor de ledenvergadering
● Voor de lunch
● Voor rondleiding Chinese tuin, wilde plantentuin of verrassings-rondleiding  

Adres: Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting postbus 159 9750AD te Haren 

Of per e-mail: hortusharenvrienden@gmail.com

Gré van Heusden, secretaris


