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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  

De sluiting van de Hortus per 1 oktober 2012,

met ontslag van al het vaste personeel, kwam

voor velen als een donderslag bij heldere

hemel. Voor de direct getroffenen was het niet

minder dan een persoonlijke tragedie.

Sommigen van hen hadden al meer dan 10

jaar met grote inzet en enthousiasme bij de

Hortus gewerkt. Het feit dat er bij de afwikke-

ling van het ontslag geen geld beschikbaar was

voor de gebruikelijke afvloeiingsregeling

maakt het geheel extra triest. Het Bestuur van

de Vrienden betreurt de gang van zaken en

hoopt van harte dat betrokkenen snel weer een

nieuwe werkkring zullen vinden. 

Bij de kostenbesparende operatie, die bij de

reorganisatie van de Hortus is ingezet, is ook

het Insectarium gesloten, waarvoor de

Vrienden in 2012 nog een subsidie beschik-

baar hadden gesteld. Ook de Victoriakas is

gesloten. Voor de kinderen was het

Insectarium een bijzondere attractie.

Ook de Victoriakas had haar liefhebbers.

Jammer allemaal, maar de ingrepen zijn

begrijpelijk tegen de achtergrond van een

noodzakelijke reductie van de exploitatielasten

van de Hortus.

Na een gesprek van het Stichtingsbestuur met

het College van Bestuur van de RUG over de

toekomst van de Hortus in afgeslankte vorm,

de Hortus light genaamd, heeft het CvB

besloten tot een aanvulling van het Stichtings-

bestuur tot drie personen. De huidige voorzit-

ter, mr. Luyt de Boer, heeft daarbij aangegeven

niet langer beschikbaar te zijn voor het

bestuur. Het Vriendenbestuur heeft groot res-

pect voor zijn jarenlange inzet als voorzitter

van de Stichting Behoud Groene Hortus.

Het Vriendenbestuur heeft na het besluit tot

een reorganisatie veelvuldig overleg gepleegd

met het Stichtingsbestuur over de toekomst

van de Hortus. Daarbij is vastgesteld dat, wil

de Hortus in de komende jaren aantrekkelijk

blijven voor bezoekers, dat alleen mogelijk is

als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn

voor het onderhoud van de tuin. Daarbij is een

professionele aansturing van de tuinploeg,
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zoals die nu geschiedt door hovenier Rik

Mensink, essentieel. Het Vriendenbestuur

heeft daarom besloten voor 2013 financiële

middelen beschikbaar te stellen voor een ver-

lenging van de tijdelijke aanstelling van Dhr.

Mensink tot het einde van dat jaar. Ook

hebben de Vrienden middelen beschikbaar

gesteld voor de inventarisatie en het onder-

houd van de Laarmantuin door Richard

Dijkstra. Wanneer dit project is afgerond

hoopt het bestuur dat de Laarmantuin weer

een botanisch juweel is en opnieuw opgeno-

men kan worden in de Nationale Planten-

collectie.

Verder heeft het Stichtingsbestuur in overleg

met het Vriendenbestuur besloten in 2013 de

entreeprijzen en de abonnementstarieven voor

de Hortus met 30% te verlagen. Dit betekent

voor de Vrienden dat een persoonlijk jaar-

abonnement € 15,- en een gezinsabonnement

€ 25,- gaat kosten. Op de pasjes zal niet langer

een foto worden afgedrukt, wat het vervaardi-

gen van de pasjes een stuk eenvoudiger maakt. 

Goed nieuws is ook dat de Hortus in 2013

geopend zal zijn van 1 maart tot en met

31 december 2013. Dit alles uiteraard onder

voorbehoud van de beschikbaarheid van vol-

doende vrijwilligers voor het werk in de

Hortus.

Het bestuur hoopt van harte dat veel Vrienden

in 2013 opnieuw een jaarabonnement nemen.

U weet dat de abonnementsgelden en de

donaties worden aangewend voor het in stand

houden van de Hortus en dat besteding van de

middelen geschiedt in overeenstemming met

de door de Vrienden gestelde prioriteiten. Nu

meer dan ooit hebben de Vrienden en daar-

mee de Hortus uw financiële steun nodig. 

Een van de zaken die de Vrienden volgend jaar

graag zouden willen realiseren in de Hortus is

een buitenspeelplaats voor kinderen. Daarmee

zal een bezoek aan de Hortus voor ouders met

kinderen aantrekkelijker worden en zullen er

dus hopelijk nog meer gezinnen naar de

Hortus komen. In het komende jaar is dit

speelplaatsproject, naast de renovatie van de

Laarmantuin, een van de speerpunten van het

bestuur.

Was het alleen maar kommer en kwel het afge-

lopen seizoen? Zeker niet. Ondanks het slechte

weer in de lente en vroege zomer viel er toch

ook dit jaar veel te genieten in de Hortus. 

Op 2 september organiseerde het Vrienden-

bestuur een open dag en een high tea ter

gelegenheid van het 370-jarig bestaan van de

Hortus in Groningen en Haren. De open dag

trok ruim 1000 bezoekers, die veel compli-

menten uitspraken over de tuin en de verzor-

ging ervan. 

Narigheid was er nog in oktober door de ver-

wisseling van twee brieven en bijbehorende

bestanden door de drukker. Het betekende

heel veel werk voor een aantal mensen in het

bestuur. Gelukkig ontvingen we, naast kritiek

ook heel veel bemoedigende woorden om ons

werk voort te zetten. Vaak werd de hoop uitge-

sproken dat de Hortus toch open kan blijven.

Er waren een behoorlijk aantal extra giften,

waarvoor nogmaals onze dank! De per ongeluk

dubbel betaalde abonnementen worden alle

teruggestort. Dit in verband met het feit dat

de tarieven volgend jaar veranderen.

Het Vriendenbestuur werkt nog hard aan een

verruimde openstelling van de Hortus in de

winter. Nieuws hierover vindt u dat op de web-

site en in de brief bij dit Vriendenbericht. De

heer Klaas de Haan -een van de steunpilaren
van de Hortus- heeft een nieuwe website voor

de Vrienden heeft gebouwd.

U kunt de website vinden onder de URL:

www.vriendenhortusharen.nl.
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houden, met nieuwe geïsoleerde kassen. 

Je verbaast je dan telkens weer dat zo’n tuin

elders wel in stand gehouden kan worden en

genoeg publiek kan trekken. In Kew is het

altijd druk, zowel met ouderen als heel veel

jongeren en gezinnen. De tuin in Liberec

werd ook door groepen scholieren bezocht.

Het zou toch niet te verteren zijn als we die

mooie Harense Hortus, waar we sinds we in

Haren zijn komen wonen (1994) een band

mee hebben, niet in stand kunnen houden?

Aan mijn inzet zal dat zeker niet liggen!

EEeenn  nniieeuuww  bbeessttuuuurrsslliidd
sstteelltt  zziicchh  vvoooorr
Tjerk Zwanenburg

Sinds de algemene ledenvergadering van mei

2012 ben ik bestuurslid van de vereniging.

Mijn achtergrond is geen formeel botanische,

ik studeerde wis- en natuurkunde. Al sinds

mijn studie werk ik in de automatisering. Ik

heb een grote affiniteit met groen en natuur.

Die was er ook al tijdens de studie in Utrecht.

Tegenover het wiskundegebouw werd in die

tijd de rotstuin van de Utrechtse Hortus in de

Uithof aangelegd en vernieuwd. Als student

kon je daar tussen de colleges door prima tot

rust komen.

Als mijn vrouw en ik niet buiten in de natuur

wandelen, dan zijn we wel bezig in onze tuin.

Een tuin met veel water en voor een groot

gedeelte ingericht met inheemse en wilde

planten. Het wilde bloemengedeelte van onze

tuin herbergt diverse ook in het weidegebied

van de Laarmantuin voorkomende soorten. 

De grondsoort en de leefomstandigheden zijn

dusdanig dat de rietorchis in grote aantallen

spontaan op komt.

Tijdens vakanties zoeken we ook wel (botani-

sche) tuinen op. Kew gardens is één van de

favorieten, maar de laatste was die van Liberec

in Tsjechië (www.botaniliberec.cs/angl-

index.php). Ze herbergt een grote verzame-

ling vleesetende planten en is perfect onder-

Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa)
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vroeger een gevarieerde plantengroei hebben

gekend. Er is mij een verhaal bekend over

orchideeënrijk grasland (met Muggenorchis,

Moeraswespenorchis) ter hoogte van waar nu

de Hortus is gelegen. 

De bijzondere mogelijkheden van het gebied

kun je nog steeds zien aan het voorkomen van

bijzondere plantensoorten als Rietorchis,

Gulden boterbloem en Bosanemoon in de ber-

men langs de Kerklaan en de Rijksstraatweg,

dichtbij de Hortus. In het verleden hebben de

orchideeën uit de Hortus zich naar geschikte

plekken in de omgeving uitgezaaid (het terrein

van het voormalig Biologisch Centrum, en de

dichtstbijzijnde wegbermen).

De Hortus ligt dus in een gebied met zeer veel

potentie voor een gevarieerde natuur. Bij de

aanleg van diverse elementen in de Hortus is

daarvan dankbaar gebruik gemaakt.

Verschillende waterpartijen rusten op de

leemlaag, en hierdoor wordt verzuring door

regenwater tegengegaan. Er zijn verschillende

natte plekken in de Hortus die zonder de

leemlaag niet aanwezig zouden zijn, en waar

een bijzondere vegetatie tot ontwikkeling is

gekomen (Elzenbroekbosje: Vriendenbericht

jaargang 73:2). Ook het overleven van veel

soorten in de Laarmantuin heeft te maken

met de bijzondere bodemgesteldheid en hoe

hiervan gebruik is gemaakt bij de aanleg.

Uit de inventarisatie die in 2012 in de Laar-

mantuin is uitgevoerd blijkt dat veel bijzonde-

re soorten zich hier goed kunnen handhaven

(Dit Vriendenbericht). Een mooi voorbeeld is

het Vetblad, dat zich prima handhaaft met een

eenvoudige maatregel als openhouden en zeer

HHeett  EEccoollooggiisscchh  BBeellaanngg  vvaann  ddee
HHoorrttuuss
Roel Strijkstra

Het dorp Haren ligt aan het eind van de

Hondsrug, de heuvelrug die in de stad

Groningen eindigt. In Haren is de Hondsrug

smal. Bij de Esserweg ter hoogte van de

begraafplaats kun je naar het westen de flauwe

helling afkijken in de richting van het Paters-

woldsemeer en zie je eigenlijk het laatste stuk

van het beekdal van de Drentse A. Naar het

oosten zie je de daling naar het beekdal van de

Hunze (zie overzichtskaartje).

Een natuurkenner wordt altijd enthousiast van

hoogteverschillen in een landschap. Dit komt

omdat hoogteverschillen vaak samenhangen

met verschil in vochtigheid van de grond en de

grondsoort. Als je beseft dat dit dingen zijn

die bepalen of planten ergens kunnen groeien

of niet, dan weet je ook dat hoogteverschillen

leiden tot een diverse plantengroei, en daarmee

ook tot diversiteit in de dierenwereld aldaar.  

De bovengrond van de Hondsrug in Haren

bestaat uit zand, maar dit is niet een erg dikke

laag. Ongeveer een meter onder het zand

bevindt zich een laag keileem. Ook van kei-

leem wordt een natuurkenner enthousiast.

Leem zorgt, omdat het geen water doorlaat

net als hoogteverschillen voor veel variatie in

vocht. Omdat leem kalk bevat, wordt in leem-

houdende grond ook de kalkrijkdom gevari-

eerd. Bijzondere planten, zoals orchideeën,

profiteren daarvan. 

De Hondsrug in de omgeving van Haren moet

vanwege de hoogteverschillen en de keileem

Bont zandoogje

Pantserjuffer



gang 70:2). Ook vinden vogels er een winter-

verblijf of een foerageergebied. De lijst van in

de Hortus waargenomen soorten is zo lang als

een arm, en bevat soorten als Goudhaantje,

Boomkruiper, Boomklever, Kleine en Grote

bonte specht, Groene specht, Houtsnip,

Goudvink, Keep, Kruisbek, Appelvink,

Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger,

IJsvogel. Juweeltjes om te zien. Vooral het

Pinetum is interessant voor een aantal minder

algemene soorten (Vriendenbericht jaargang

69:1). In het Vriendenbericht van december

2009 wordt verteld over een broedpoging van

de zeldzame Dodaars in de voedselarme plas.

Uniek! (Vriendenbericht jaargang 70:2).

Iedere geregelde bezoeker van de Hortus heeft

een kans een jagende Sperwer te zien en wie,

zoals ik wel eens laat op de avond langs de

Hortus komt weet dat je de Ransuil daar regel-

matig kunt horen. 

kleinschalig plaggen. Vetblad komt in

Nederland nauwelijks meer voor (zie ook

Vriendenbericht jaargang 68:1). Zeer zeldzame

soorten als het spectaculaire Soldaatje, Parnas-

sia en de zeer onopvallende Vlozegge komen

in de Laarmantuin op natuurlijke wijze voor.

De grote diversiteit in mogelijkheden komt bij

uitstek bij mossen en paddenstoelen tot uit-

drukking, omdat deze soorten zich met sporen

verspreiden. Hierdoor kunnen deze soorten

bijzondere omstandigheden goed vinden.

De mossen van de Hortus zijn nauwkeurig

onderzocht. Het aantal soorten is verbluffend.

Liefst 200 mossensoorten zijn waargenomen

in de Hortus. Dit is een derde deel van de

totale Nederlandse mossenflora (Vrienden-

bericht jaargang 70:2, Vriendenbericht jaar-

gang 74:1)! Het aantal soorten paddenstoelen

in de Hortus is ook enorm. Er is een aantal van

ca. 350 soorten gedocumenteerd, waaronder

een groot aantal Rode Lijstsoorten (Vrienden-

bericht jaargang 72:1 Vriendenbericht jaar-

gang 73:2). Ook dit mag rustig spectaculair

genoemd worden.

Naast de planten is de Hortus een woonplaats

voor een groot aantal diersoorten. Een aantal

zoogdieren wordt regelmatig waargenomen in

de Hortus, zoals Ree, Egel, Mol (Vrienden-

bericht jaargang 73:1), Steenmarter, Haas,

Konijn, Bosmuis, Veldmuis, en enkele soorten

Spitsmuizen. Ook is het gebied in gebruik als

verblijfplaats, doortrekroute en foerageer-

gebied voor enkele vleermuissoorten.

Een groot aantal vogelsoorten gebruikt de

Hortus als broedgebied, niet in het minst door

de grote hoeveelheid nestkasten (Vrienden-

bericht jaargang 68:2, Vriendenbericht jaar-
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De Hortus is op bepaalde plekken een paradijs

voor kikkers, Groene en Bruine, gewone padden

en Watersalamanders. Behalve de vele water-

partijen waarin ze zich kunnen voortplanten,

is er ook een ruime keus aan overwinterings-

plekken onder boomstammen en stenen. 

De variatie in de plantengroei in de Hortus

zorgt voor een enorme variatie aan insecten.

Er is dan ook in het Vriendenbericht een groot

aantal artikelen over waarnemingen aan de

belangwekkende insectenwereld in de Hortus

verschenen. Dit waren onderzoeken aan dag-

vlinders en libellen (Vriendenbericht jaargang

64:3, jaargang Vriendenbericht jaargang 65:1,

Vriendenbericht jaargang 65:2, Vrienden-

bericht jaargang 69:2), nachtvlinders

(Vriendenbericht jaargang 71:1, 250 soorten!),

mineerders (Vriendenbericht jaargang 71:2)

en galvormende insecten (Vriendenbericht

jaargang 72:2). Hierbij is ook een aantal spec-

taculaire soorten waargenomen (onder meer

de nachtvlinder Rood weeskind, de Vuurlibel). 

Uit de onderzoeksinspanningen naar natuur-

waarden in de afgelopen tien jaar blijkt dat de

Hortus, naast zijn waarde als monument en

prachtige plek om te bezoeken, ook een bui-

tengewone ecologische waarde heeft. Die doet

waarlijk niet onder voor willekeurig welk zwaar

beschermd (en gesubsidieerd) natuurreser-

vaat. Er komt een groot aantal beschermde en

Rode Lijstsoorten voor en de biodiversiteit is

immens voor een dergelijk klein oppervlak,

dankzij de natuurlijke mogelijkheden, de

diverse aanleg en een divers beheer. Een

gebied met een dergelijke ecologische waarde

zou een beschermd natuurgebied moeten zijn

en zou deel behoren uit te maken van de

Ecologische Hoofdstructuur. Het feit dat het

een aangelegd gebied is, is hiervoor beslist

geen beletsel, gezien het feit dat duizenden

hectaren cultuurbos, met een veel geringere

ecologische waarde deze status wel hebben. 

Als je een luchtfoto van Haren bekijkt zie je

bovendien dat de Hortus deel uitmaakt van

een groene zone tussen het open gebied van

de westkant en de oostkant van de Hondsrug.

Het is zeker dat deze groene zone een functie

heeft als doorgang voor diersoorten, hoewel

deze natuurlijk wel wordt beperkt door de A28

en de Rijksstraatweg en bedreigd door de

geplande nieuwbouw van de gemeente ten

oosten van Kerklaan en Oosterweg (zie over-

zichtskaartje). Het is vrijwel zeker dat soorten

als Ree, Egel, Eekhoorn, Steenmarter en

andere kleine roofdieren, maar zeker ook

vleermuizen, gebruik maken van deze groene

doorgang, bijvoorbeeld wanneer jonge dieren

op zoek gaan naar nieuw leefgebied. 

Hopelijk zullen overwegingen over de ecologi-

sche waarde van het gebied een grote plaats

hebben in de toekomst van de Hortus en de

ontwikkeling van de gebieden rondom de

Hortus. Deze unieke waarden moeten

behouden blijven!

Vetblad (Pinguicula vulgaris)

Vlozegge (Carex pulicaris)



PPrroojjeecctt  LLaaaarrmmaannttuuiinn
Richard Dijkstra

AAaannlleeiiddiinngg  pprroojjeecctt  LLaaaarrmmaannttuuiinn
De Laarmantuin is het oudste gedeelte van de

Hortus in Haren en bovendien uniek in zijn

opzet als ecologische tuin. Het beheer moet

met kennis gebeuren en dat maakt de Laar-

mantuin kwetsbaar. Op het moment zijn er

twee mensen die het beheer uitvoeren en als

die wegvallen dan ontstaat er een lastige situa-

tie. Bovendien zijn het onzekere tijden voor de

Hortus en is überhaupt het voortbestaan van

de Laarmantuin niet gegarandeerd. 

Daarom ontstond er in het bestuur van de

Vriendenvereniging de wens om aandacht te

besteden aan de situatie ten einde de Laar-

mantuin een zo groot mogelijke overlevings-

kans te geven. Om te beginnen werd ik in april

2012 benaderd om, bekostigd door de Vrienden,

weer in dienst te treden van de Stichting

Behoud Groene Hortus. Samen met Daan

Huizinga, die gepensioneerd is en twee dagen

in de week werkt, voer ik al enkele jaren het

beleid op de Laarmantuin en samen kennen

we de tuin goed.

DDooeell
Al snel had het bestuur van de Vrienden voor

ogen wat ze voor elkaar wilden krijgen voor het

redden van de Laarmantuin. Daarvoor zijn

twee doelen gesteld. 

Het eerste doel is het weer opnemen van de

Laarmantuin in de Nationale Plantencollectie.

Dit zal zorgen voor meer bekendheid binnen

de botanische gemeenschap en zal hopelijk

ook een beschermde status geven aan de

Laarmantuin. Om aan de eisen van de

Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) te

voldoen is deze zomer hard gewerkt.

Het tweede doel is een beheerplan voor de

Laarmantuin, zodat eventuele andere tuin-

beheerders een leidraad hebben om mee te

werken. Met name in de kwetsbare delen,

zoals het Heidegebied en het Weidegebied,

komen mooie plantengemeenschappen voor

waar consequent beheer op gevoerd moet

worden. Aan het beheerplan is deze zomer

nog niet gewerkt.

SSttiicchhttiinngg  NNaattiioonnaallee  PPllaanntteennccoolllleeccttiiee
De SNP heeft als missie het bewaren, onder-

houden en onderling afstemmen van alle col-

lecties die er in Nederland zijn. Het gaat dan

om collecties die wetenschappelijk of cultuur-

historisch interessant zijn. De Laarmantuin

valt daar zeker onder. De SNP stelt een aantal

eisen aan de collecties. Zo moet alles goed

gedocumenteerd zijn, moet het beheer voor

langere tijd verzekerd zijn, moet kennis van de

collectie in de betreffende tuin aanwezig zijn

en moet de collectie voor wetenschappelijke

en educatieve doeleinden voor derden toe-

gankelijk zijn.

Bezoek van de Stichting Nationale Plantencollectie

Inventarisatie door Edwin van der Heijden, vrijwilliger.
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WWaatt  ttee  ddooeenn
We hebben er voor gekozen om twee deel-

collecties door de SNP te laten keuren en

opnemen. Dit zijn het Pinetum en het

Arboretum, waarvan allerlei gegevens op

papier bewaard zijn gebleven. Daarnaast willen

we de Laarmantuin als geheel als cultuurhis-

torisch belangrijke plantencollectie c.q. tuin

laten opnemen. Dit is iets nieuws voor de SNP,

maar nadat enkele leden van de SNP begin dit

jaar de Laarmantuin hadden geïnspecteerd

werd ons dat in zeer groot enthousiasme aan-

geraden!

VVoooorrllooppiiggee  rreessuullttaatteenn
Eigenlijk is de belangrijkste eis van de SNP

het goed documenteren van de collecties. Dat

betekent dat we de collectie gegevens in een

database moeten invoeren. Alun Harvey heeft

als vrijwilliger na lang zoeken via Kew

Gardens een database programma weten te

vinden dat specifiek voor botanische collecties

is gemaakt. De collectiegegevens zijn met

behulp van dit programma ook gemakkelijk

toegankelijk voor derden. We hadden de

beschikking over oude gegevens en daarnaast

hebben we in 2012 de huidige situatie geïn-

ventariseerd, zodat nu alle relevante gegevens

beschikbaar zijn om in de database in te voe-

ren. De nieuwe gegevens bevatten onder meer

lijsten van de planten die in het Heide- en

Weidegebied groeien. Een van de vrijwilligers,

Edwin van der Heijden, heeft een aantal per-

manente kwadraten (PQ's) gemaakt. Dit zijn

vakken die permanent in het veld zijn

gemerkt, zodat de verandering van de vegetatie

over meerdere jaren kan worden bijgehouden.

Dit is voor het beheer heel belangrijk.

Met de beschrijving van de collectie en de

geschiedenis zullen we kunnen aantonen

welke cultuurhistorische waarde de

Laarmantuin heeft.

EEnn  vveerrddeerr......
Er moet nog veel gedaan worden, maar hope-

lijk kan de aanvraag voor opname in de

Nationale Plantencollectie eind dit jaar naar

de SNP. Misschien dat we dan in eerste

instantie een aspirantenstatus krijgen. Daarna

zal er een procedure volgen met een keurings-

commissie waar enkele maanden overheen

gaan. 

Ondertussen gaat het onderhoud aan de tuin

gewoon door, de komende tijd moet alles zo

veel mogelijk gemaaid en afgevoerd worden.

Hopelijk komt er deze winter meer duidelijk-

heid over hoe het met de Laarmantuin verder

zal gaan. Hoe dan ook, elke moeite voor deze

tuin genomen is de moeite waard!
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De tentoonstelling werd mede mogelijk

gemaakt door de Stichting Erven A. de Jager.

BBeeeellddeenntteennttoooonnsstteelllliinngg
HHoorrttuuss  22001122

Van 30 mei tot 1 oktober was er net als vorig

jaar een beeldententoonstelling in onze

Hortus. Op deze tentoonstelling exposeerden

23 Groninger beeldhouwers met meer dan 

50 beelden in de tuin. Daarnaast waren enkele

kleinere beelden tentoongesteld in de grote kas.

“Nog even”. Inge Groenen

“Management overleg”. Don van der Meulen

Hugo Hol.
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van Luijk. Tegen de tijd dat de bijen wat meer

gaan vliegen in de lente beginnen ook de prak-

tijklessen van Bart van Egteren. Alweer zo’n

man die wild is van bijen. Daarnaast had ik het

geluk dat ik via de bijenvereniging Haren-

Paterswolde Johan Ebbers leerde kennen. Hij

is de imker van de Hortus en heeft inmiddels

al meer dan 50 jaar ervaring met het houden

van bijen. Soms onnavolgbaar en ogenschijn-

lijk intuïtief weet hij het aantal volken in de

Hortus op ongeveer 12 te houden. Ik mag hem

daar tegenwoordig bij helpen. Dat is een hele

eer en ik leer ontzettend veel van hem. Samen

met Hugo van Rossem verzorgen we nu met

zijn drieën de bijenstal van de Hortus. 

In het voorjaar hebben we een aantal kasten

naar het koolzaad gebracht. Het is werkelijk

een fantastisch gezicht om de bijen daar de

nectar en stuifmeel te zien verzamelen. Je

moet er dan niet te dicht in de buurt komen.

Een keer ging ik samen met Johan kijken en

toen waarschuwde hij mij al. De bijen hadden

ons al gespot en kwamen in groten getale op

ons af. Het was duidelijk: de bijen waren actief

en wilden met rust gelaten worden. De oogst

van deze honing was bijzonder goed. Om het

hanteerbaar te houden moesten we gedurende

een week na het oogsten de honing elke dag

roeren. Daarna afschuimen en in potjes doen.

Dit jaar hebben we drie keer honing kunnen

oogsten. Een deel daarvan heeft zijn weg via

de winkel van de Hortus naar liefhebbers

WWiilldd  vvaann  BBiijjeenn
Henk van der Zijden, vrijwilliger in de Hortus

In het voorjaar van 2011 hoorde ik als fervent

luisteraar van het prachtige radio-programma

Vroege Vogels een item over de bij.

Enthousiast werd daar verteld over het leven

van dit machtig interessante insect. Mijn inte-

resse werd geboren toen het ging over de

gevolgen van het uitsterven van de bij voor de

mensheid. Al jaren wordt onderzoek gedaan

naar de oorzaken van het plotseling verdwij-

nen van hele volken. Dit verschijnsel doet zich

voor bij de honingbij. Elk jaar verliezen de

imkers zo’n 20-30% van hun volken. Oorzaken

worden gevonden in de enkele decennia

geleden uit India geïmporteerde Varroa-mijt,

maar ook de afnemende biodiversiteit en het

gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen

mogelijk een rol. Nog steeds weten we er het

fijne niet van en zijn de meningen verdeeld. 

Zoals elk jaar werd ook in 2011 een landelijk

georganiseerde open imkerij dag gehouden. 

Ik ontmoette Frits Kruze, de meest gedreven

imker die ik tot nog toe heb ontmoet. Hij liet

ons zien wat er allemaal komt kijken bij het

houden van bijen en in het bijzonder bij het

oogsten van de honing. Aangestoken door zijn

virus heb ik mij vervolgens georiënteerd op

mogelijkheden om zelf bijen te gaan houden.

Zo kwam ik al gauw via de NBV terecht bij de

Imkersvereniging Haren Paterswolde. 

Ik bezocht enkele van hun lezingen en bestu-

deerde boeken. Tijdens een lezing van een

wilde bijenspecialist in Groningen hoorde ik

dat tegenwoordig de biodiversiteit in de stad

vele malen beter is voor de bij dan het een-

tonige karakter van het platteland, waar mono-

cultuur steeds meer de boventoon voert.

Belangrijk voor bijen zijn: nestgelegenheid,

voldoende dracht, het liefst het hele jaar door,

en water. Elementen die in ons tuinreservaat

aan de Oosterweg makkelijk te vinden zijn.

Hoog tijd dus om serieus aan het werk te gaan

en mij op te geven voor de cursus bijenhouden.

De opzet is dat je gedurende het gehele jaar

de ontwikkeling van een volk volgt. Dit gebeurt

eerst aan de hand van de theorie uit het boek

“Bijenhouden, Hoe doe je dat?” van Friedrich

Pohl en de uiterst boeiende lessen van Adrie
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gevonden. Dit jaar hebben we als bijenstal van

de Hortus meegedaan aan de landelijke open

imkerijdagen op 14 en 15 juli. We hebben in

dat weekeinde de bijenstal van 8.00 uur tot

16.00 uur. bemenst. Er zijn toen als gevolg van

de actieve attendering door de mensen aan de

receptie van de Hortus, zo’n 200 belangstel-

lenden geweest. 

Spannend waren dit jaar ook de zwermen. 

We hebben er nog aardig wat gehad. Dit komt

door de bijenkorven die we in de bijenstal

hebben. Deze zijn lastig te controleren en

leveren zwermen op. Als gevolg van de groei

van het volk wordt het steeds krapper in de

korf en besluit de koningin dat ze haar heil

ergens anders gaat zoeken. Zij neemt een vol-

ledige afspiegeling van het volk mee. Alle bijen

zuigen zich vol met honing en vliegen (wat

ons betreft het liefst) naar een tak op ongeveer

1,5 tot 3 m hoogte. De bijen hebben dan vol-

doende voer bij zich om een periode van drie

dagen te overbruggen en zo de tijd om een

nieuw onderkomen te vinden. Ze verzamelen

zich om de koningin in een mooie tros.

Verkenners gaan op zoek naar een nieuwe plek

voor een broednest. Als die gevonden is ver-

trekt de zwerm weer. Bijen uit een zwerm

zullen gelukkig niet gauw steken (zegt men),

maar voorzichtigheid blijft natuurlijk geboden.

Bij het scheppen van de zwerm is het zaak

zeker te zijn van de vangst van de koningin.

Daarvoor zet je de schepkorf met de zwerm op

een steen en wacht vervolgens even om te zien

of de bijen erin of eruit vliegen. Blijven de

bijen er in dan kan de korf opgedoekt worden.

Het beste is het om te wachten tot de scheme-

ring, zodat alle bijen ook weer terug zijn bij de

zwerm. Daarna kun je ze in een nieuwe kast

overbrengen. 

De laatste keer hebben we in september

honing geslingerd van de heide. Er zijn toen

ook TV-opnamen gemaakt door RTV-Noord

die later dit jaar zullen worden uitgezonden.

Het oogsten van honing is veel werk. Eerst
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moet er voor worden gezorgd dat er geen bijen

meer in de honingkamers zitten, dan kun je de

bak afnemen en ergens anders de raat gaan

ontzegelen en slingeren. Dit vereist dat alle

emmers en werktuigen goed schoongemaakt

zijn en blijven en dat er hygiënisch wordt

gewerkt. Honing is weliswaar erg plakkerig

maar lost gelukkig ook gemakkelijk op in

warm water. 

Opvallend dit jaar was de grote hoeveelheid

wespen. Ook dit zijn fascinerende insecten,

waar boeken vol over zijn geschreven. Helaas

kunnen ze gemeen steken en hebben we ze

liever niet in de bijenstal. Ze hebben een heel

goed reukvermogen waardoor ze heel snel

zoetigheid, honing of suikerwater (gebruikt

om de bijen in de winter te voeren) ontdek-

ken. We moeten nog leren hoe we de reserve

honingraat in de bijenstal beter kunnen

afschermen. Het komt voor dat de wespen in

de bijenkasten zelf op zoek gaan naar honing.

Bij een klein volk heeft dat ertoe geleid dat de

de wespen op een gegeven moment de over-

hand kregen. 

De volken van de Hortus worden door ons

regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid

van de Varroamijt. De bestrijding van dit ver-

velende beestje is geen leuk werk. In het voor-

jaar begint dit met het wegsnijden van darren-

broed omdat daar de meeste mijten in voorko-

men. Dan vindt in juli en augustus de bestrij-

ding plaats met mierenzuur. Dit kan via een

verdamper in de kast gebracht worden en

doodt de mijt. Dan vindt aan het eind van het

jaar nog een behandeling plaats met oxaal-

zuur. De bijen stellen deze behandelingen

helaas niet op prijs. Ze zijn echter noodzake-

lijk omdat de volken anders niet zouden over-

leven. Er wordt nog veel onderzoek gedaan

naar verbetering van de bestrijding en het

mogelijk resistent maken van de bijen tegen

de mijt. 

In dit jaar van de bij heb ik ontzettend veel

geleerd over de bij en de betekenis van de bij

voor natuur en mens. Hoe meer ik er over lees

en mee bezig ben, des te meer besef ik dat we

nog veel te weinig weten van dit prachtige dier.

Bij de imkerscursus van de NBV heb ik

geleerd hoe je met honingbijen om moet gaan

om honing te kunnen oogsten. Een ware deli-

catesse met zeer bijzondere eigenschappen,

lekker en gezond. Zo schijnt het voor mensen

die een allergie voor pollen hebben goed te

zijn om de honing uit hun streek te eten. 

Ze zouden dan veel minder last hebben van

allergie-aanvallen. 

Over de wilde bij kan ik helaas niet zoveel

zeggen. Er zijn ongeveer 350 soorten in

Nederland en veel daarvan zullen ook in de

Hortus rondvliegen. Enkele bekende zijn de

Tuinhommel, Aardhommel, Boomhommel en

de Akkerhommel. De NBV heeft een prachtige

zoekkaart uitgegeven waarop een 20-tal staan

afgebeeld en kort worden beschreven. Deze

hangt ook in de bijenstal. Vooralsnog ben ik nu

wild van de honingbij en laat de wilde bijen

nog even voor wat ze zijn: wild. 



Prof. Dr. Jan J. Boersema is als hoogleraar

verbonden aan het Instituut voor milieuvraag-

stukken (IVM) van de Vrije Universiteit. Zijn

leeropdracht luidt: “Culturele en levens-

beschouwelijke dimensies van de relatie mens

en natuur”. Hij studeerde biologie en promo-

veerde in de theologie op The Torah and the
Stoics on Humankind and Nature (Brill,

Leiden). Voor zijn benoeming aan de VU in

2002 was hij als milieukundige onder meer

verbonden aan de universiteiten van Gronin-

gen en Leiden en als adviseur aan het minis-

terie van VROM. Hij publiceerde in milieu-

kundige, theologische, historische, filosofi-

sche en criminologische wetenschappelijk

tijdschriften. Zijn meest recente boek is

Beelden van Paaseiland. Over de duurzaam-
heid van een cultuur (Atlas, Amsterdam, 2011).

De Vriendenlezing wordt gehouden op

donderdag 24 januari 2013 in de Hortus,

Kerklaan 34 te Haren.

Aanvang 20.00 uur.

Ontvangst met koffie 19.30 uur

U kunt zich opgeven tot zondag 20 januari via

een briefje naar de Vriendenvereniging:

Postbus 159, 9750 AD Haren, of via een e-mail

aan hortusharenvrienden@gmail.com

VVrriieennddeennlleezziinngg
ddoonnddeerrddaagg  2244  jjaannuuaarrii  22001133

Het Paaseiland
Spreker: Prof. dr Jan J. Boersema

Paaseiland is het meest afgelegen bewoonde

plekje op aarde. Hoe Polynesische kolonisten

het tien eeuwen terug hebben kunnen berei-

ken is nog steeds een raadsel. Het is weinig

groter dan Texel. Op dit kleine eiland hebben

de bewoners een spectaculaire beeldencultuur

tot stand gebracht. Maar tegen welke prijs?

Toen onze landgenoot Jacob Roggeveen het

eiland op eerste paasdag 1722 als eerste

Europeaan zag, bleek het eiland geheel ont-

bost. Ook de cultuur leek op haar retour. Was

er een verband? Clive Ponting, Jared Diamond

en vele anderen vonden van wel. Paaseiland

groeide uit tot de icoon van de milieugeschie-

denis. Hét voorbeeld van een maatschappelijke

collaps door verkeerd gebruik van de natuur-

lijke hulpbronnen en een waarschuwing voor

de hele aarde. In het boek Beelden van Paas-

eiland (Atlas, Amsterdam 2011) wordt deze

gangbare opvatting tegen het licht gehouden

en verworpen. Er moet een ander verhaal ver-

teld worden. In zijn lezing vertelt de auteur,

Prof Boersema, dit verhaal. 
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OOPPRROOEEPP

Op 1 maart 2013 gaat de Hortus weer open in een “light versie”. Dit houdt in dat we zullen

proberen de Hortus draaiende te houden met uitsluitend vrijwilligers, ondersteund door

enkele beroepskracht. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

We kunnen per direct (!!) mensen inzetten in de tuin en het komend voorjaar is er behoefte

aan mensen achter de balie. Meldt u zich alstublieft aan bij de Vriendenvereniging via ons g-

mail adres hortusharenvrienden@gmail.com of rechtstreeks bij de Hortus (Kerklaan 34,

9751 NN Haren, tel. 050-537 00 53).

Het bestuur van de Vriendenvereniging verzoekt u om leuke verhalen, belevenissen, mooie

foto’s of opmerkingen over de Hortus met ons te delen op de pagina Actueel van de nieuwe

website. U kunt alles zenden naar hortusharenvrienden@gmail.com.

Tenslotte kan de redactie van het Vriendenbericht nieuwe foto’s goed gebruiken, zowel voor

het Vriendenbericht als voor het maken van een nieuwe serie ansichtkaarten. Voor de ansicht-

kaarten dienen de foto’s het liefst 6 MB, maar minimaal 3 MB groot te zijn, met een minimale

resolutie van 200 dpi. U kunt uw foto’s mailen naar rhettinga@gmail.com.

Alvast onze dank!

HHeerriinnnneerriinngg
Volgend jaar zullen we in de Hortus helaas een aantal dingen moeten missen, die dit jaar door

gebrek aan geld afgestoten moesten worden. Het gaat hierbij om het Insectarium en de Victoria-

kas. Hierbij enkele nostalgische foto’s!

Victoria regia Rozenkevers

Orange knee tarantula Vleermuisbloem (Tacca chantrieri)
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CCoollooffoonn

Ledenadministratie:
Jan Fichtmüller en Ria Hettinga-Schuiten, Postbus 159, 9750 AD Haren; e-mail hortusharenvrienden@gmail.com
voor aanmelding van nieuwe leden of het doorgeven van wijzigingen. 
Nieuwe leden kunnen zich ook aan de balie van de Hortus aanmelden.

Redactie Vriendenbericht
Ria Hettinga 050-534 68 07
Roel Strijkstra 050-535 09 60

Opmaak: Dick Visser
Foto’s: Gré van Heusden, Edwin van der Heijden, Judith Hettinga, Jan Koene, Sigrid Meijer, Roel Strijkstra,

Tjerk Zwanenburg, Henk van der Zijden.   
Druk: Telenga Drukwerk Service, Groningen, gedrukt op gerecycled en FSC papier met inkt op plantaardige basis.

Contributie: Lidmaatschap 15 Euro, Gezinslidmaatschap 25 Euro, Donateur 10 Euro 
Leden krijgen: 

● Tweemaal per jaar een Vriendenbericht.
● Een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag met onder meer rondleidingen en een uitnodiging voor de

Algemene ledenvergadering.
● Een persoonlijk jaarabonnement voor de Hortus Haren op eenmalig vertoon van identiteitskaart.
● Vrije toegang tot lezingen, dia-avonden en andere activiteiten van de Vereniging.
Het Gezinslidmaatschap geeft daarnaast gratis toegang voor kinderen of kleinkinderen tot en met 12 jaar.

Donateurs krijgen alleen twee maal per jaar een Vriendenbericht.
Een hogere bijdrage is zeer welkom. Ons jaarlijks batig saldo gaat volgens de statuten naar het Reservefonds, bestemd voor
bijzondere uitgaven ten bate van de Hortus. 
Even welkom zijn donaties aan het Klaas Hettinga Fonds (steunfonds voor de Hortus). Het jaarlijkse rendement van dit
fonds komt rechtstreeks ten goede aan de Hortus. Stortingen graag op bankrekening: 1440491 t.n.v. Ver. Vrienden van de
Hortus Henricus Munting onder vermelding van KHF of Steunfonds.
U kunt dit fonds ook steunen als u deelneemt aan de Vriendenloterij (voorheen Sponsorloterij), namelijk door de
Vereniging Vrienden van Hortus Haren (sponsorcode: 6169) als begunstigde aan te wijzen bij:
Vriendenloterij, afdeling Sponsorlijn, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam e-mail: sponsorlijn@sponsorloterij.nl    
Van ieder meespelend lot ontvangt de Vriendenvereniging elke maand € 3,25.

Bestuur van de Vriendenvereniging
Douwe Wiersma Stevinweg 8 9752 PC Haren voorzitter                  050-36430 32 
Gré van Heusden Botanicuslaan 51 9751 AB Haren secretaris 050-535 21 31
Egbert Veenstra Tolhuisweg 27 9475 PD Midlaren penningmeester 050-409 60 53
Ria Hettinga Meerweg 109 9752 JE  Haren ledenadministratie 050-534 68 07
Tjerk Zwanenburg Borgsingel 16 9753 CE Haren lid 050-537 00 07

Postadres van de Vriendenvereniging: postbus 159, 9750 AD Haren,
E-mail: hortusharenvrienden@gmail.com, Website: http//:www.vriendenhortusharen.nl, 
Bankrekening nr.: 144 04 91 t.n.v. Ver. Vrienden van de Hortus Henricus Munting te Haren. 

Postadres Hortus Haren: Kerklaan 34, 9751 NN Haren, tel: 050-537 00 53,
zie voor openingstijden: www.hortusharen.nl


