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et bestuur is in overleg met het bestuur van de SBGH over 
het verschuiven van de lidmaatschapsperiode van mei - 
mei naar januari - januari. Dit past beter bij de bedrijfs-
voering van de SBGH en levert minder onduidelijkheid op 
in het winterseizoen. Als dat doorgaat zal 2019 een 
overgangsjaar worden. Dit jaar verandert er niets, de 

toegangspas die u bij dit Vriendenbericht ontvangt, is gewoon geldig tot 1 
mei 2019.

H
Zoals in het vorige Vriendenbericht al is aangegeven heeft de 
voorzitter het bestuur helaas moeten verlaten. We zijn dus op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Deze moet idealiter voldoen aan het 
profiel in het groene kader.
Herkent u zich in het profiel, reageer dan naar het bestuur van de 
Vriendenvereniging middels een e-mail naar 
hortusharenvrienden@gmail.com. 
Kent u iemand in uw kennissenkring dan willen we u vragen deze 
vacature door te geven.

Voor de Hortus wordt het weer een botanisch interessant jaar. De 
Hondsrugtuin gaat het tweede seizoen in en het wordt een 
verassing wat er allemaal zal gaan bloeien en groeien. Verder wordt 
in de loop van dit jaar, met steun van de Vriendenvereniging, een 
Vlinder- en bijentuin aangelegd.

Op 26 mei is er de jaarlijkse Vriendendag met de ledenvergadering. 
We hopen dat veel leden de vergadering zullen bezoeken. We geven 
tekst en uitleg over het gevoerde beleid en we willen graag weten 
hoe u hierover denkt. Zoals gebruikelijk zijn er rondleidingen in de 
tuin. In de uitnodiging voor de Vriendendag leest u de details. 
Noteer dus in uw agenda: zaterdag 26 mei Vriendendag.

01  |  Van het bestuur / Vacature voorzitter

02  |  Jaarverslag / Geldzaken

03  |  Van het bestuur SBGH

04 |  Hortus lid van NVBT / Mini expositie geschiedenis Hortus

05  |  Het verleden in het heden

08  |  Vrijwilliger Rob Wissink

09  |  De situatie in het Pinetum

10  |  Agenda activiteiten Hortus / Beeldenexpo 9XSOLO

12 |  De botanische rozentuin

14 |  Colofon

15  |  Advertentie boek: Ontstaan en ontwikkeling van de Hortus 1626-heden

IN DIT NUMMER

VAN HET BESTUUR

Dit is al weer het tweede Vriendenbericht in de nieuwe opmaak en layout. We hebben hierop veel 
positieve reacties ontvangen. Ingaande dit nummer bestaat de redactie uit Wietske Couperus en 
Edwin van der Heijden. Wietske verzorgt ook regelmatig een column in het Harener Weekblad.

De voorzitter draagt de Hortus een warm hart toe. Hij/zij wil zich 

graag inzetten voor de doelstellingen van de Vrienden-

vereniging: 

- De botanische en cultuurhistorische waarden van de Hortus    

   botanicus beschermen.

- Belangstelling voor de Hortus opwekken en bevorderen.

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en zorgt voor 

verbondenheid en samenhang. Hij/zij zorgt voor een goede band 

tussen de Vriendenvereniging en de SBGH en onderhoudt een 

goede relatie met medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn 

in de Hortus. 

Tijdens algemene ledenvergaderingen speelt de voorzitter een 

belangrijke rol in de contacten met leden. De voorzitter is iemand 

die goed kan organiseren en die in discussies de verschillende 

standpunten naar voren weet te halen en deze bundelt tot een 

gedragen standpunt. 
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Tjerk Zwanenburg   waarnemend voorzitter
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We zijn heel blij dat we een goede opvolger voor hem hebben gevonden in 
de persoon van Nynke Elzenga. De redactieleden Roel Strijkstra en Edwin 
van der Heijden hebben twee fraaie Vriendenberichten gemaakt. Vanaf 
2018 neemt Wietske Couperus de rol van hoofdredacteur van Roel over. Het 
april nummer is het laatste nummer dat is vormgegeven door Dick Visser. In 
december verscheen een Vriendenbericht met een nieuwe lay-out, dat is 
vormgegeven door Harry Zijderveld. De Vriendenvereniging is dankbaar voor 
het werk dat Roel Strijkstra en Dick Visser gedurende vele jaren hebben 
gedaan.

De Vriendenvereniging presenteerde zich in maart op de zeer druk 
bezochte plantjesmarkt in de Hortus, in maart in Tuinland in Groningen, in 
april tijdens “Kom in de Kas” bij de firma Bazuin in Eelde, in augustus op de 
markt van “Melk en Honing” in Zuidlaren, in september op de zeer natte 
Kunst-en Cultuurmarkt in Haren en in oktober op de Open Dag in de Hortus. 
Ook werd deelgenomen aan de Jumbo actie “Sponsor je Vereniging”. Verder 
werd geadverteerd in 5 edities van Noordpers en in de “Regio”.

Op 17 oktober werd een goed bezochte Vriendenlezing gehouden door 
Louis Schoonhoven met als titel “Niet zonder elkaar”.

Tjerk Zwanenburg zorgt ervoor, naast het waarnemend voorzitterschap, dat 
de site van de Vriendenvereniging up to date is.
Maaike Bennekers heeft onder andere de Vriendendag, Vriendenlezing en 
de communicatie rondom de ledenpasjes in haar portefeuille. 
Egbert Veenstra  bewaakt als penningmeester de financiën, daarnaast 
bezoekt hij trouw de wekelijkse vergaderingen van de SBGH.

Ledenadministratie: Op 1 januari 2017 had de Vriendenvereniging 2873 en 
op 31 december 2017 had de Vriendenvereniging 3052 Vrienden (972 
Gezinsleden, 988 Persoonlijke leden en 120 Donateurs).

e viering van 375 jaar Hortus en de opening van de Honds-
rugtuin waren hoogtepunten in 2017.

Door de Vrienden werden bijdragen gegeven voor de 
nieuwe brug “De Rimpeling”, voor  planten en zaden in de 
Hondsrugtuin, voor de beeldenexpo en voor de Open Dag. In 

totaal werd bijna € 51.000 aan subsidie en afdrachten gedoneerd aan de 
SBGH. 

Het bestuur van de Vrienden heeft maandelijks vergaderd.

Op 6 mei is de Vriendendag gehouden. Deze dag begon met de ALV. Aanwezig 
waren 28 leden en 5 bestuursleden. Jan Boland werd, met applaus, benoemd als 
voorzitter. Helaas moest hij in oktober besluiten het voorzitterschap neer te 
leggen.

Gré van Heusden stopte na 8 jaar als secretaris. De voorzitter prees haar 
zorgvuldige en toegewijde manier van werken. Gelukkig blijven we contact 
houden met Gré, in haar functie als coördinator van de NVBT. Gré werd 
opgevolgd door Cobie Kamminga. Na de vergadering hebben de aanwezigen 
genoten van een heerlijke lunch, die was verzorgd door de horecamedewerkers 
van de Hortus in de Plantage. Daarna werd enthousiast deelgenomen aan 
diverse rondleidingen. 

Vanwege een voorgestelde statutenwijziging, over de opbrengsten van het 
geld in het steunfonds, werd een ALV in 2e termijn belegd op 20 mei. De 
aanwezige 12 leden en 5 bestuursleden stemden unaniem voor de voorge-
stelde statutenwijziging.

Een dieptepunt dit jaar was het plotselinge overlijden van onze zeer 
gewaardeerde en toegewijde ledenadministrateur dhr. Jan Fichtmuller. 

D

€ 15.000 hoger geweest dan de jaarontvangsten.

Dit heeft tot een aanzienlijke vermindering van de reserves geleid. Oorzaak 
waren vooral de bijdragen aan belangrijke projecten als verbetering van de 
Plantage, aanleg van de nieuwe Hondsrugtuin en ook de aanschaf van 
planten en zaden. Dit alles natuurlijk ter verbetering en tot behoud van een 
aantrekkelijke Hortus botanicus Haren.

Voor een meer gedetailleerd beeld van de verenigingsfinanciën kunt u 
terecht op de Algemene Ledenvergadering.

EGBERT VEENSTRA  PENNINGMEESTER

oor een groeiend ledental en door extra giften stegen de 
totale ontvangsten van de Vereniging in 2017 naar ruim 
€ 57.500.

Bijna € 53.000 ging in de vorm van subsidies en afdrachten 
als steun naar de Hortus.

De totale uitgaven overtroffen met ruim € 66.000 opnieuw duidelijk de 
ontvangsten.
Vanaf 2010 zijn de jaarlijkse uitgaven van de Vereniging  gemiddeld

 

D
GELDZAKEN 2017
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COBIE KAMMINGA  SECRETARIS

JAARVERSLAG 2017



V R I E N D E N B E R I C H T  |  A P R I L  2 0 1 8

Om de Hortus voor bezoekers nog aantrekkelijker te maken, zijn ook in 2017 weer flinke 
stappen gezet. Na het kunstwerk en brug over de Harense Aa (“De Rimpeling”) van Gabriel 
Lester, is middels het project “Hortus Haren: Verloren en Hervonden”  het tweede  kunstwerk  
“De Hermitage”  opgeleverd.

VAN HET BESTUUR 
STICHTING BEHOUD GROENE HORTUS 

JAN POUTSMA & DOUWE WIERSMA
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e Hermitage is een bijzonder onderkomen voor 
maximaal twee personen. Het verwijst naar tijden, 
waarin in kasteeltuinen vaak een hut stond, die 
onderdak bood aan een kluizenaar. Dit appelleerde 
bij velen aan de wens naar rust en contemplatie: 
het zich terugtrekken uit de hectiek van de wereld.

Hortus Haren is een tuin waar dit nu ook mogelijk is door middel van 
een meerdaags verblijf in dit bijzondere kunstobject. Daarmee wordt 
een oude functie van een landschapstuin “hervonden”. Het ontwerp 
van de Hermitage is van de hand van het kunstenaarsduo Sjaak 
Langenberg en Rosé de Beer en is gerealiseerd in samenwerking met 
Refunc. Refunc is gespecialiseerd in hergebruik van oude materialen 
voor een nieuwe functie. Zo bestaat de buitenkant van de Hermitage 
uit een voedersilo en werden voor de inrichting allerlei oude spullen 
van de Hortus gebruikt. Als onderdeel van de ingebruikname hebben 
Marjoleine de Vos (NRC-redacteur en dichter), Ann Meskens 
(filosofoof en hovenier) en Mieke Moor (organisatiefilosoof) in de 
Hermitage overnacht en hun bevindingen tijdens een goed bezochte 
lezingenmiddag gepresenteerd. Het komende jaar zal het laatste 
kunstproject, een videopresentatie van Wineke Gartz, worden 
vertoond.

Het bestuur heeft onlangs de aanleg van de Vlinder/bijentuin 
gegund aan de firma Dusseldorp, het bedrijf dat ook de Hondsrugtuin 
heeft aangelegd. Hoewel de financiering nog niet rond is zijn er 
voldoende middelen toegezegd om met de aanleg van de VB-tuin te 
beginnen.

D
Donaties zijn echter nog zeer welkom op NL 84 RABO 0385187386, 
o.v.v. VB-tuin.
Hoewel de kosten van het groot onderhoud aanzienlijk hoger waren 
dan begroot, kon het jaar 2017 positief worden afgesloten. Dat komt 
door de goede resultaten van de winkel, de horeca en vooral de groei 
van het aantal bezoekers, dat in 2017 naar ruim 26.000 steeg.

De Hortus is zeer afhankelijk van vrijwilligers, die een gedeelte van 
hun tijd aan de Hortus besteden.  Bij het eindejaarsbuffet wordt pas 
zicht- baar hoe groot die groep is. Zonder hun inspanning zou de 
Hortus de afgelopen jaren niet hebben overleefd. 
Helaas is het vrijwilligersbestand niet erg stabiel. Met enige 
regelmaat vertrekken er, om diverse redenen, vrijwilligers. Vier 
daarvan zou het bestuur willen noemen: Henk Hartman, die 
jarenlang een steun en toeverlaat is geweest in de Hortusorganisatie 
en Wim Prins die gedurende vele jaren een trouwe en betrouwbare 
tractorchauffeur was. Verder Wietske Couperus en Maria van Eijsden, 
die in de afgelopen 3 jaar op uitstekende wijze de PR van de Hortus 
hebben verzorgd. Gelukkig heeft het bestuur nieuwe PR-leden 
gevonden: Swanny Tan, Marselle Stegehuis, Florence Span (Facebook 
en Instagram) en Reina Jager (foto’s). Het bestuur wenst hen veel 
succes.

De dynamiek van het vrijwilligersbestand blijft voortdurend de aan- 
dacht vragen. Dus mocht het je leuk lijken om vrijwilliger bij de 
Hortus te worden: van harte welkom! Er zijn tal van mogelijkheden 
om een bijdrage te leveren aan de groei en bloei en het voortbestaan 
van de Hortus Haren.
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HORTUS BOTANICUS HAREN
LID VAN DE NVBT

De afgelopen jaren hebben we deelgenomen aan het NVBT-project 
‘Planten voor de Toekomst’, dat werd gefinancierd door de Nationale 
Postcodeloterij. Zo konden bezoekers in 2015 kennismaken met de 
zogenaamde Rode Lijstsoorten en in 2017 met de Kroonjuwelen. Ook 
werden proefjes met planten in het kader van Tuin als Lab tentoon-
gesteld. We zijn erg blij met de verkregen erkenning van de NVBT en 
verheugen ons op verdere samenwerking. 
Het overkoepelend thema van 2018 is ‘Voedselgewassen’. Achter de 
schermen zijn Richard Dijkstra en educatiemedewerkers Harmke 
Hingstman en Erik Ensing druk bezig met het verzamelen van 
gegevens van eetbare planten in de Hortus. Informatie hierover zal in 
de tuin zelf en op de website van de NVBT terug te vinden zijn: 
www.botanischetuinen.nl.

GRE VAN HEUSDEN

a drie jaar aspirant lid te zijn geweest is onze Hortus 
op 5 februari j.l. volwaardig lid geworden van de 
Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen 
(NVBT). De NVBT is een koepelorganisatie waar 25 
tuinen deel van uitmaken. Het gezamenlijk doel is om 
een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversi-

teit van planten in het kader van een duurzame wereld. Om lid te 
mogen zijn van deze vereniging moet een tuin aan strenge criteria 
voldoen ten aanzien van het beheer van de plantencollecties en het 
delen van de kennis met het publiek. De tuinen zijn in die zin musea 
met een groene en groeiende collectie.
In juni 2017 bezocht een visitatiecommissie van de NVBT Haren om te 
beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. We zijn dus goedgekeurd!

N

MINI -EXPOSITIE OVER 
GESCHIEDENIS HORTUS

MARK VAN DEN ANKER

a jaren reizen door Europa vestigde apotheker 
Henricus Munting zich begin 17e eeuw in Groningen 
en legde een kruidentuin aan. Daarmee begon de 
geschiedenis van de huidige Hortus in Haren, één van 
de oudste botanische tuinen van Nederland. Doordat 
de vrienden die hij al reizend had gemaakt hem 

bijzondere planten stuurden, groeide de collectie uit tot een indruk-
wekkende verzameling, die hij uiteindelijk aanbood aan de Universiteit 
van Groningen. 

Eeuwenlang bleef de Hortus in de binnenstad, breidde uit met een 
arboretum, een oranjerie en kassen tot verdere uitbreiding  niet meer 
mogelijk was. In 1966 verhuisde de Hortus naar Haren, waar al in 1917 
grond was aangekocht van Landgoed De Wolf. Na de verhuizing 
ontwikkelde de Hortus zich verder met nieuwe tuinen zoals de 
Chinese tuin en de Hondsrugtuin. 

Daarnaast werden er ook diverse grote exposities georganiseerd, 
over bijvoorbeeld dinosauriërs en ijsbeelden. Om deze geschiedenis 
in beeld te brengen organiseert de ‘Verhalen van Groningen’ in 
samenwerking met de Hortus Haren een mini expositie in het 
entreegebouw van de Hortus. De tentoonstelling is van 23 april tot en 
met 30 juni te bezichtigen. 

N
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Douwe Wiersma, Bob Ursem (voorzitter NVBT), Jan Poutsma



Fossiele stengels uit Rhynie kiezel
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HET VERLEDEN IN HET HEDEN

ROEL STRIJKSTRA

De evolutie van de nodige structuren voor grote planten op land 
duurde nog eens 300 miljoen jaar. Als je kijkt naar de periode van 
bezetting van het land door planten (anders dan algen) is die dan 
ook vergeleken met de tijd dat er leven is op aarde vrij bescheiden. 
Fossiel bewijs van landplanten is gevonden met een ouderdom van 
450 tot 500 miljoen jaar.

Van de eerste landplanten zijn fossielen gevonden van sporen. De 
eerste complete fossiele planten zijn klein, een beetje mosachtig 
maar duidelijk anders van bouw dan mossen. Ze hadden geen of een 
simpel stelsel van watervoerende vaatjes. Ze waren teer en gebon-
den aan een nat milieu. De oudst bekende is Cooksonia, een sporen-
plantje van enkele centimeters hoogte en beroemd zijn de fenome-
nale fossielen uit de schotse plaats Rhynie (Rhynie kiezel). Deze 
laatste zijn fossielen waarin de primitieve plantjes zo mooi zijn 
verkiezeld dat de cellen en soms zelfs de inhoud daarvan na 400 
miljoen jaar nog te bestuderen zijn (mooie plaatjes op 
Rhyniechert.com). 

e systematiek van het plantenrijk is echter uit het 
aanzicht van de Hortus verdwenen. Dit is jammer 
want het verhaal over de uitvindingen, die tijdens 
honderden miljoenen jaren evolutie zijn gedaan 
worden nu eigenlijk niet meer expliciet onder de 
aandacht gebracht. Toch is mijn indruk dat het 

verhaal nog steeds verteld kan worden met de soorten die in de 
Hortus te zien zijn.  

Het leven is ontstaan in het water. Er is aantoonbaar al ongeveer 
3500 miljoen jaar leven op aarde in de vorm van eencelligen. Rond de 
2400 miljoen jaar geleden waren de voorlopers van de planten, de 
blauwalgen (eencellige of draadvormige bacteriën) al volop zuurstof 
aan het produceren. Hiervan is onder meer een vrij algemeen voorko-
mende, sterk gelaagde fossiele structuur, de stromatoliet, een 
fossiel overblijfsel. Op enkele plekken op aarde (bijvoorbeeld Shark 
Bay, Australie) komen stromatolieten tot op de dag van vandaag voor. 
Het ontstaan van meercellige algen, met hun grotere en ingewikkel-
der cellen en een taakverdeling tussen die cellen was echter nogal 
een langdurige bevalling (van ca. 1600 miljoen jaar). 

D

Toen ik vijfendertig jaar geleden biologie studeerde was er aan de Rijksuniversiteit Groningen 
een  vakgroep plantensystematiek die gebruik maakte van de plantencollectie in de Hortus. In 
de systematische tuin en in de tropische kas waren planten te zien uit zorgvuldig uitgekozen 
plantengroepen, die de bezoeker de verscheidenheid aan plantengroepen op onze planeet 
lieten zien. Onderzoek naar de verwantschap van soorten was toen op zijn retour. De laatste 
tijd is er door de nieuwe mogelijkheden van genetisch onderzoek echter weer behoorlijk wat 
actie op dit gebied.

5

Palmvaren (Encephalartos sp.)

Stromatoliet

Verkiezeld Araucaria hout (microscopische opname)
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Primitieve varen (Psilotum nudum) 

Hierdoor was het ook mogelijk om te ontdekken dat de plantjes 
samenleefden met algen en schimmels en kleine geleedpotige 
dieren en dat er zelfs al korstmossen waren, die bestaan uit een 
alg-schimmelcombinatie. De bouw van de plantjes heeft veel overeen-
komst met de nu nog bestaande bezemvaren (Psilotum nudum).
Deze eerste kleine planten zijn opgevolgd door steeds meer en veel 
grotere planten. De eerste echt grote landplantenfossielen, Prototaxites 
(430 tot 360 miljoen jaar geleden), waren overigens waarschijnlijk 
korstmossen van soms wel een meter of acht hoog. 

Deze reuzenkorstmossen zijn rond 380 miljoen jaar geleden als 
eyecatcher opgevolgd door de eerste echte boomgrote planten, die 
verwantschap hadden met wolfsklauwen, varens en paardestaarten. 
De steenkooltijd (360-300 miljoen jaar geleden) was de tijd dat 
boomgrote wolfsklauwachtige sporenplanten, paardenstaarten en 
varens het landschap domineerden in de moerassen. In deze zelfde 
tijd ontstonden ook de eerste zaadplanten (naaktzadigen: coniferen, 
zaadvarens, palmvarens of cycasachtigen), die later tot dominantie 
kwamen (bekend zijn de versteende wouden van de conifeer 
Araucaria mirabilis).

Reuzenkorstmos Prototaxites (doorsnede 400 miljoen jaar oud)

Rond 250 miljoen jaar geleden verschenen de “moderne” zaadplanten 
met echte vruchten (bedektzadigen), waarvan de eerste duidelijke 
fossielen trouwens pas veel later zijn gevonden. Planten met echte 
bloemen zijn gevonden van rond de 150 miljoen jaar oud. De laatste 
100 miljoen jaar laat een steeds grotere dominantie van deze laatste 
groep zien, waaronder de opkomst en dominantie van grassen en 
vele andere op dit moment volop aanwezige en soms zeer gespecia-
liseerde groepen. Recent is bewijs gevonden van het bestaan van 85 
miljoen jaar oude orchideeën.

Wat betreft de perioden waarin plantengroepen zijn ontstaan 
kunnen we niet altijd even zeker zijn. Fossielen ontstaan lang niet 
overal op plekken waar je juist veel diversiteit verwacht, bijvoorbeeld 
de vochtige tropen. En planten met grote harde structuren fossiliseren 
makkelijker dan kleine zachte plantjes. Een aantal plantengroepen is 
daardoor nagenoeg aan fossilisatie ontsnapt, bijvoorbeeld korst- 
mossen, mossen en levermossen. Deze laatste twee groepen worden 
meestal beschouwd als de meest primitieve landplanten, vanwege 
hun bouw, maar helemaal zeker is dat dus niet. Ook van paddenstoelen 
zijn maar weinig fossielen gevonden, hoewel schimmeldraden tot in 
het vroegste begin van het leven op land gevonden zijn.

Paardenstaart (Equisetum sylvaticum) 

Boomvormige wolfsklauw (Lepidodendron sp.) 

Verkiezeld Araucaria hout (225 miljoen jaar oud) 



Wolfsklauwboom Sigillaria sp. (boven) en Reuzenpaardenstaart 
Calamites sp. (rechtsonder)
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Ga er maar aanstaan.
35 miljoen eeuwen zien op u neer!

Wolfsklauw Lycopodium annotinum 
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De grote lijn in de opvolging van de dominante groepen landplanten is 
desondanks redelijk te omschrijven. Wat precies de opeenvolging 
stuurde is niet duidelijk. Klimaatveranderingen, scheurende en samen-
komende continenten en veranderingen in de samenstelling van de 
atmosfeer (zoals het kooldioxidegehalte) hebben hier ongetwijfeld 
mee te maken gehad. Een steeds flexibelere bouw, een snellere 
verspreidingswijze (met hulp van dieren bijvoorbeeld) en voortplan-
tingswijzen die misschien sneller voor aanpassing konden zorgen 
(insectenbestuiving) zijn mogelijk een voordeel geweest van nieuwkomers. 
Je moet daarbij denken aan het nut daarvan bij het koloniseren van 
nog niet bezette plekken, het herbezetten van openvallend gebied of 
beter functioneren in een veranderd milieu.

Het beperkte beeld dat we nu hebben van ooit verdwenen planten doet 
geen recht aan de diversiteit die in het verleden heeft bestaan. Het is 
heel waarschijnlijk dat de wereld al  voor een flink deel groen was van 
de algen en mogelijk ook van mossen, voordat de hogere planten het 

land veroverden. Verder acht ik het zeker dat naast de bekende steen-
koolmoerassen van 300 miljoen jaar geleden, ook op droger terrein 
vegetaties bestonden van conifeer- of wolfsklauwachtige bomen, 
met een weelderige ondergroei van palmvarens, varens, mossen, kleine 
wolfsklauwen en paddenstoelen, net zoals we dat nu kennen. En het 
kan eigenlijk niet anders dat korstmossen de arme en droge plekken 
bleven domineren, net zoals ze nu nog doen op stuifzanden en kale 
rotsen. Dit is echter  voor altijd aan ons oog onttrokken omdat deze 
planten niet fossiliseerden.

Het is een feit dat in de loop van de laatste 500 miljoen jaar in de 
estafette van de dominantie van het landschap steeds nieuwe groepen 
planten het stokje hebben overgenomen, maar dat de oudere vormen 
tot op de dag van vandaag nooit helemaal verdwenen zijn en soms 
zelfs dominant zijn. Nog altijd is er kennelijk ruimte waarbinnen oude 
groepen blijven overleven, al kun je wel stellen dat de plantvriendelijkste 
plekken (vochtig, warm) meestal naar de nieuwkomers zijn gegaan. 
Punt is dat je door te kijken naar de nu levende planten een heel aardig 
beeld kunt krijgen van de evolutie en dat je in staat bent je het 
verleden voor te stellen.

Terug naar het heden. Als je in de Hortus rondloopt zijn vrijwel alle 
grotere plantengroepen waarvan wij weten dat ze ooit hebben 
bestaan, te zien. De groepen die nu het meest voorkomen, de bedekt-
zadige bloemplanten, waaronder de grassen, zijn daarbij natuurlijk het 
meest in het oog springend. Omdat er niet meer met een systematisch 
oog gepresenteerd wordt is het wel even goed kijken en soms zelfs 
zoeken. Maar ze zijn er allemaal: blauwalgen, paddenstoelen, algen, 
korstmossen, levermossen, mossen, wolfsklauwen, paardenstaarten, 
varens, coniferen, palmvarens of cycasachtigen, bedektzadige bloem-
planten. Ga er maar aanstaan. 35 miljoen eeuwen zien op u neer!

Primitieve bedektzadige plant (Magnolia stellata)
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legt met mensen. Daarnaast vindt hij het heerlijk dat hij binnen de 
Hortus de ruimte krijgt om zelf zijn dag in te plannen. “Als ik tijdens 
mijn ronde over het terrein zie dat een collega-vrijwilliger ergens 
hulp bij nodig heeft, dan maak ik daar tijd voor. Dan duurt het rondje 
maar iets langer of blijft er ergens een beetje afval liggen tot de 
volgende dag.”
Tijdens zijn werk wordt Rob vaak vergezeld door roodborstjes. Hij 
verbeeldt zich dat deze vogeltjes hem wel zo nu en dan aansporen: 
“Schiet es een beetje op met je werk”.

Een enkele keer gaat hij op pad voor de Hortus. Zo heeft hij beelden 
opgehaald bij kunstenaars, die deelnamen aan eerdere beeldenex-
posities. Rob noemt zichzelf een kunstliefhebber en hij kan de 
jaarlijkse beeldenexpo’s dan ook waarderen. Maar hij is niet gechar-
meerd van alle nieuwe ontwikkelingen in de Hortus. Hij citeert een 
uitspraak van de Amerikaanse auteur Theodore Sturgeon: “90 % of 
everything is crap”. Hiermee bedoelt Sturgeon dat slechts 10 % van 
wat er gemaakt wordt op het gebied van kunst, film, literatuur e.d. de 
moeite waard is. De Hortus mag zich wat Rob betreft meer richten op 
de hoofdlijnen, het behoud van het prachtige groen. De rest is in zijn 
ogen bijzaak. 

Rob geeft na het interview een kleine demonstratie van zijn werk. 
Een valtraining, die tegenwoordig aan veel oudere mensen wordt 
aangeboden, heeft hij absoluut niet nodig. Bij het slepen met takken 
gaat hij onderuit op een modderig stuk aarde en glijdt van een 
heuveltje naar beneden. In een vloeiende beweging staat hij weer op 
om met veel schwung zijn takken op een hoge stapel te gooien. Het 
toonbeeld van een gezonde geest in een gezond lichaam. 

ob verhuisde eind 2014 vanuit Deventer naar Haren, 
nadat hij zijn baan was kwijtgeraakt. In Deventer was 
hij de laatste jaren werkzaam geweest in het groen. 
Het werken in een groene omgeving beviel hem zo 
goed, dat hij zich al snel na zijn verhuizing als vrijwilliger 
aanmeldde bij de Hortus. Wel moest hij blijven sollici-

teren naar een betaalde baan. Van maandag tot en met donderdag 
was hij daarom in de Hortus te vinden, de vrijdag reserveerde hij voor 
UWV-verplichtingen. Sinds hij in de bijstand zit hoeft hij niet meer 
actief te zoeken naar betaald werk, zodat hij vijf of soms zelfs zes 
dagen aanwezig is.

In zijn eerste jaren bij de Hortus heeft hij veel op de grasmaaier 
gereden. Dat was in het begin wel wennen: hij twijfelde niet aan zijn 
stuurmanskunst, maar was wel bang dat hij zeldzame plantjes zou 
vermorzelen. Al doende leert men en zijn kennis van planten en 
bomen is enorm gegroeid. 
Sinds een aantal maanden is hij trekkerchauffeur. Dit houdt in dat hij 
circa vier keer per dag met een trekkertje met twee aanhangwagens 
door de tuinen rijdt om al het snoei-, zaag- of schoffelafval op te 
halen. Hij vindt dit werk aantrekkelijker dan het grasmaaien, vooral 
omdat het afwisselender is. “Ik moet nu regelmatig uit het zadel om 
spullen op en af te laden. Dat is fysiek veel zwaarder, maar hierdoor 
ben ik wel in topvorm en heb ik het lijf van een jonge god.”
“Ik ben hier iemand” antwoordt Rob op de vraag wat het werken bij 
de Hortus zo aantrekkelijk maakt. “Ik word gewaardeerd om wat ik 
doe en wie ik ben.”
De meeste andere vrijwilligers en cliënten van de NOVO zullen hem 
vast kennen, want Rob is iemand die graag en gemakkelijk contact 

R

WIETSKE COUPERUS

VRIJWILLIGER ROB WISSINK

Nog een paar maanden en dan gaat Rob Wissink officieel met pensioen. Gelukkig voor de 
Hortus gaat hij dan niet achter de geraniums zitten, maar blijft hij de handen uit de mouwen 
steken in de tuinen. “Misschien neem ik dan eens wat vaker een dagje vrij”, zegt hij lachend. 

8



V R I E N D E N B E R I C H T  |  A P R I L  2 0 1 8

Huidige problemen
De belangrijkste oorzaak voor de bomensterfte lijkt wel de 
aanwezige keileemlaag in de ondergrond van het Pinetum. Deze 
metersdikke laag ligt tussen de 0,5 en 3,0 meter onder het 
maaiveld. Aangezien keileem voor boomwortels ondoordring-
baar is, moeten bomen hun wortels ontwikkelen in een teeltlaag 
die erg dun is. Ook blijft de neerslag in de winterperiode op de 
ondoordringbare keileem staan. Zo ontstaat een hoge grondwater- 
stand. Dit alles heeft tot gevolg dat de bomen in de Hortus heel 
oppervlakkig wortelen.
Bovengenoemde omstandigheden zorgen mogelijk voor een 
limiet in de omvang die naaldbomen in de Laarmantuin kunnen 
bereiken. Op een gegeven moment kunnen hun wortels zich niet 
verder ontwikkelen in de dunne teeltlaag. Ook zullen elke winter 
de wortels die de diepte in zijn gegroeid in het grondwater 
komen te staan en afsterven. De kroon van de bomen zal zich 
wel verder blijven ontwikkelen, waardoor de wortels de omvang 
van de bomen niet meer kan dragen. Dit zou kunnen verklaren 
dat er de laatste 10 jaar veel naaldbomen uit de begintijd zijn 
weggekwijnd. Opvallend hierbij is dat een paar soorten die goed 
tegen natte gronden kunnen, zoals de Mammoetboom 
(Sequioadendron giganteum), geen last lijken te hebben. De 
oppervlakkige beworteling heeft ook tot gevolg dat gezonde 
bomen onverwacht kunnen omwaaien. Ze missen verankering in 
de bodem en als een lokale windvlaag hen te pakken krijgt 
houden ze niet stand. 
Verder is in de periode rond 2012 aan de vijver van Huize de Wolf 
verschillende malen onderhoud gepleegd. Het vermoeden 
bestaat dat dit meerdere naaldbomen in de strook langs de vijver 
geen goed heeft gedaan. Met name een perfect gezonde 
Moerascypres (Taxodium distichum) uit 1935 is destijds in een 
paar jaar weggekwijnd.

Oplossingen
Oplossingen voor het waterhuishoudkundig probleem zijn er niet 
behalve dat de afwatering in de winterperiode optimaal gehou-
den moet worden. Een andere oplossing is natuurlijk om in de 
opengevallen gaten nieuwe bomen aan te planten.  

Vanaf 2010 zijn we hier mee bezig. Tot nu toe gaat het om 27 
nieuwe exemplaren, waarvan 14 botanische soorten. Zo zijn in 
2015 de Oosterse levensboom (Platycladus orientalis) en de 
bedreigde Trojaanse zilverspar (Abies nordmanniana subsp. 
equi-trojani) aangeplant, beide van wildherkomst.

Aangezien de Laarmantuin sinds 2013 weer onderdeel is van de 
Stichting Nationale Plantencollectie is er een voorkeur voor het 
uitplanten van nieuwe taxa die een wildherkomst hebben. De 
reden hiervoor is dat deze planten genetisch zuiver zijn. Door 
deze planten te verdelen over diverse botanische tuinen 
ontstaat op deze manier een levende genenbank en blijft het 
genetisch zuivere materiaal voor de toekomst behouden.
Planten met een wildherkomst moeten zelf worden opgekweekt. 
Naald- en schubbomen groeien echter op jonge leeftijd erg 
traag en de uitval bij de kweek is groot, waardoor het opvullen 
van gaten in het Pinetum een geduldige zaak is. Om toch wat 
sneller resultaat te boeken zijn er in 2016 de eerste grotere 
exemplaren van kwekersmateriaal aangeplant. Zo blijft de 
opbouw van de collectie breed zodat een goed overzicht kan 
worden getoond aan het publiek van de categorie naald- en 
schubconiferen.

In ieder geval kan worden geconcludeerd dat het Pinetum wel 
het een en ander aan problemen kent, maar dat er ook kansen 
liggen om door bijplant de kwaliteit van de collectie te verbeteren.

Platycladus orientalis 
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Picea Breweriana

RICHARD DIJKSTRA

HET PINETUM IN BEWEGING

Er is veel gaande in het Pinetum in de Laarmantuin. De afgelopen jaren zijn er veel bomen uit de begintijd 
van de Hortus gesneuveld. Tijdens dit schrijven is een Reuzenzilverspar gevallen die in 1931 als zaad 
vanuit de Botanische tuin van Kopenhagen in Haren is binnengekomen. Ook zijn vlak bij de vijver van 
Huize de Wolf de laatste jaren veel bomen gestorven. In onderstaand stukje zal ik ingaan op de oorzaken 
van het groot aantal gesneuvelde bomen en wat we hier aan kunnen doen.
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AGENDA

BEELDEN EXPO 9 X SOLO

HARRY ZIJDERVELD

20/05 - 23/09/2018

9   SOLO
BEELDEN E  PO
HORTUS HAREN

Inge Groenen

Bertus Hidding

Hans Blank

Greet Veenhoff

Alf Becker

Hennie de Boer

Petra Boshart

Simon Barteling

Alied Nyp-Holman

+ Gedichten van Margriet Hidding

Van 19 mei tot en met 23 september is voor de achtste keer een 
beeldenexpositie te bewonderen in de Hortus. Beelden horen in 
tuinen en openbare ruimtes, dan tonen ze hun kwaliteiten en 
geven een blijvend cultureel accent aan hun omgeving. De tuinen 
bieden elk jaar weer een prachtig groen en kleurrijk podium aan 
een diversiteit aan beelden. Onder andere staan op de Boulevard 
de boten in allerlei verschillende groottes van Hans Blank, waar wij 
direct zeer enthousiast over waren en mede daarom is zijn 'Ark' als 
beeldmerk van de tentoonstelling gekozen. Negen beeldhouwers met 
zeer verschillende stijlen vullen deze expositie, elk met vol- doende 
beelden om een goed oordeel te kunnen vormen van hun oeuvre. 

Vandaar de naam van deze beeldenexpositie: 9 X SOLO.

Een dergelijke tentoonstelling is alleen mogelijk door de medewer-
king van vele, meest vrijwillige medewerkers aan de Hortus en 
speciaal door de leden van het organiserend comité van de 
tentoonstelling Harry Zijderveld, Rob Verment, Wouter Hofman, 
Tom van Weerden en leden van de PR commissie Swanny Tan en 
Marselle Stegehuis.
We danken de Stichting Vrienden van de Hortus 'Henricus Munting' 
en het Dorpsfonds voor hun financiële bijdrage waardoor deze 
expositie mogelijk werd.

29 april
Plantjesmarkt

2 mei
Meivakantie-

wandeling

13 mei
Rondleiding

Wilde Planten

19 mei
Aanvang 
9XSOLO

26 mei
Vriendendag

26 mei
Brocante

Bric-à-Brac

10 juni
Rondleiding
rotsplanten

10

Kijk op www.hortusharen.nl of volg de facebookpagina voor meer informatie over activiteiten en ander nieuws
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VOORPROEFJE BEELDEN EXPO 9XSOLO
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Alied Nyp-Holman             Bertus Hidding                                               Petra Boshart

Alf Becker                                                                               Inge Groenen

Hennie de Boer                                      Simon Barteling                                             Greet Veenhoff
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DE BOTANISCHE ROZENTUIN

otanische rozen bloeien in het algemeen éénmaal 
in het voorjaar gedurende een paar weken. Cultivars 
bloeien meestal over een langere periode of ze 
geven een tweede bloei in de loop van de zomer. 

Tot ongeveer 1800 werd er voornamelijk gekweekt met Gallicarozen. 
Dit veranderde met de invoering van Rosa chinensis uit China. Deze 
had een langere bloeitijd dan de Europese soorten. Hiermee werden 
nieuwe variëteiten gekweekt die deze eigenschap overnamen en zo 
kon men langer van de bloei genieten.

Over onze rozentuin
In de rozentuin van de Hortus staan 14 soorten botanische rozen en 
25 cultivars. Zes jaar geleden ben ik aan de slag gegaan in deze tuin. 
Het was toen tamelijk verwaarloosd en half overwoekerd met 
Haagwinde. Het was daarom een flinke uitdaging om er weer een 
beetje orde in te krijgen. 

Bemesting
Om de planten mooi in bloei te krijgen is een uitgekiend bemestings-
regime nodig. In het voorjaar is er vooral stik- stofrijke mest nodig 
voor de vorming van blad en bloemen. In het najaar hebben de 
planten kalium-, magnesium- en fosforhoudende mest nodig. Afhan-
kelijk van de zuurgraad van de grond kan het ook nodig zijn om kalk 
te strooien.

Snoeien
Het meest intensieve werk is het snoeien. Vrijwel alleen de cultivars 
worden gesnoeid. Terugsnoeien gebeurt tot ongeveer 4de of 5de oog 
aan de buitenkant. De snede loopt schuin af naar buiten zodat het 
regenwater er naar buiten toe afloopt. Er wordt naar de vorm 
gekeken. Bij twee takken die elkaar kruisen wordt er één wegge-
haald. Bij de botanische soorten wordt alleen het dode hout wegge-
haald en eens in de paar jaar wat vormsnoei toegepast.

B

Langs de Boulevard ligt een klein stukje tuin met botanische rozensoorten en rozencultivars. 
Dit artikel gaat over de botanische soorten die hier groeien. Botanisch wil zeggen dat de soort 
van origine wild is en niet veredelt, gekruist of geënt. Over de hele wereld komen er 300 soorten 
wilde rozen voor. Van cultivars meer dan 30.000 soorten.

Rosa sericea

Rosa roxburghii 

NEL VAN DE GRAAF
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Enkele bijzondere soorten
In de tuin groeit een aantal bijzondere soorten. De meest bekende is 
de Hondsroos (Rosa canina). Deze soort komt van origine in Europa 
voor. De planten werden vroeger gebruikt ter bestrijding van honds-
dolheid. De bloemen zijn zachtroze, de stekels zijn gekromd.

 

Rosa sericea subsp. omeiensis forma pteracantha is één 
van de spectaculairste botanische rozen. Ze komt uit West China. Bij 
de jonge scheuten zijn de stekels felrood en transparant. Schijnt de 
zon er doorheen, dan lijken ze van glas gemaakt. 

Rosa glauca of Struikroos komt ook uit Europa. Ze valt op door 
haar grijze blad waar een dauwlaagje op lijkt te liggen. De bloempjes 
zijn opvallend felroze met een wit hart en goudgele meeldraden.
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Rosa roxburgii of Kastanjeroos komt van oorsprong uit China. 
De oude takken hebben een schors die afbladdert zoals de schors 
van een plataan. Ze bloeit in juni met crème witte bloemen. Heel 
bijzonder aan deze roos zijn de bottels. Geen enkele andere roos 
heeft bottels die stekels hebben. Ze doen denken aan de vruchten 
van de Paardenkastanje.

Rosa gallica of Apothekersroos is in de Middeleeuwen door 
kruisvaarders vanuit het Verre Oosten meebracht naar Europa. Ze 
heeft licht- tot dieproze bloemen die sterk ruiken. Ze werd gebruikt 
in de parfumindustrie en ook voor medische doeleinden.

Rosa hugonis of Chinese goudroos bloeit vanaf begin mei 
met botergele, komvormige bloemen over de hele lengte van de 
takken. Ze heeft heel klein, fijn varenachtig blad. In de herfst zijn de 
bottels mahoniekleurig. R. hugonis is genoemd naar de 19e eeuwse 
missionaris Hugo Scanlan die de zaden in China verzamelde en naar 
Engeland stuurde.

De toekomst van de botanische rozentuin is verzekerd tot 2020. Wat 
er daarna gebeurt is onzeker. Het zou geweldig zijn als we deze 
fraaie collectie rozen zouden kunnen behouden en wellicht ook 
zouden kunnen uitbreiden.

Rosa canina Rosa glauca 

Rosa hugonis 
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BOEK

HORTUS HAREN
Ontstaan en ontwikkel ing van de Hortus 1626 - heden 
[verschijnt najaar 2018*]

* U wordt verzocht uw belangstelling zo snel mogelijk kenbaar te 
   maken, opdat we tijdig kunnen inspelen op de oplage

Gebonden 156 pagina’s, met foto’s, verkoopprijs € 22,50

Tijdelijke, speciale prijs, exclusief voor VRIENDEN VAN DE HORTUS, 
bij voorintekening € 17,50. U kunt nu al intekenen, uitsluitend 
via de mail: hortusboek@boomker.eu. De leden van de vereniging 
ontvangen een folder met informatie over het boek en de 
termijn van voorintekening.

De oude Hortus Botanicus, tussen de Grote Rozenstraat 
en de Grote Kruisstraat, thans staat hier het Alphagebouw. 
Uit de collectie van RHC Groninger Archieven

15

Hortus Haren vertelt het verhaal van het ontstaan en 
de ontwikkeling van de Hortus Botanicus in Groningen 
en Haren. Twee historici, drs. Ger Blijham en dr. Albert 
Buursma, doken in de vroege geschiedenis van de 
Hortus, toen gevestigd in Groningen. Vervolgens 
komen de Harense jaren uitgebreid aan de orde. De 
auteurs belichten de verhuizing en vestiging van de 
Hortus in Haren. Ze gaan in op de politiek-bestuur- 
lijke ontwikkelingen in de jaren daarna en de relatie 
met de universiteit. Ook grote projecten zoals de 
ijsbeeldenexposities, Hutong en de Dinosaurusten-
toonstelling komen aan de orde.

De auteurs beschrijven hoe de Hortus zich met 
minimale middelen en de inzet van veel vrijwilligers, 
weet te handhaven als interessante botanische tuin 
met een grote schare trouwe bezoekers. In deze tuin 
is niet alleen een deel van zijn eigen geschiedenis 
terug te vinden. Er kwamen ook nieuwe elementen, 
zoals de Chinese tuin, de Keltische tuin en de Honds-
rugtuin. Het wordt een rijk geïllustreerd verhaal over 
een voor Nederland unieke tuin.

Beide auteurs hebben meerdere publicaties op hun 
naam over de academische en regionale geschiedenis. 
In de redactiecommissie hebben de heren Gerrit 
Hartman en Henk Boomker en mevrouw Marga Kool 
zitting. Ook de Vrienden van de Hortus zijn vertegen-
woordigd.

Het boek wordt onder meer mede mogelijk gemaakt 
met bijdragen van de Vrienden van de Hortus, de 
Harener Historische Commissie, Stichting Nicolaas 
Mulerius Fonds en het K.P.Boon fonds.
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