
van de vereniging Vrienden van de Hortus “Henricus Munting”
Jaargang 75 nummer 2, december 2013

Van het bestuur 2

Van de SBGH 3

Zes Hortusjaren 4

Mooi link 5

Een halve eeuw... 8

Voortgang project Laarmantuin 9

Oproep  11

Komende activiteiten 11

Vrijwilligers van de technische dienst 12

In memoriam Herman Oterdoom 13

De eerste paddenstoelentuin van Nederland 14

Colofon 15

Oranje 200 jaar Nederland 16

IN DIT NUMMER PAGINA



VVaann  hheett  bbeessttuuuurr

Na een roerig einde van het seizoen 2012 is de

Hortus in 2013 gelukkig weer open gegaan in

een “light” versie met alleen vrijwilligers en

slechts twee vaste tuinmedewerkers geholpen

door leerlingen van AOC Terra.

Van diverse kanten hoor je complimenten over

wat er met vrijwilligers allemaal wordt bereikt.

Dat neemt niet weg dat vaste tuinmedewer-

kers een belangrijk aandachtspunt blijven

waar de vrienden zich voor in blijven zetten.

Ook in de receptie en de horeca hebben de

vrijwilligers hun bijdrage geleverd.

De in 2012 aangekondigde Natuurspeel-

plaatsen zijn in het voorjaar van 2013 gereed

gekomen en zijn een succes. Ze voorzien echt

in een behoefte. Ook het in het Vrienden-

bericht van december 2012 en mei 2013 ver-

melde Laarmantuin project is zover afgerond

dat de aanvraag voor opname in de Nationale

Plantencollectie gedaan kon worden. 

De Open Dag op 8 september begon met erg

slecht weer. Rond het middaguur klaarde het

gelukkig op en werd het toch nog een stralen-

de middag met een behoorlijk bezoekersaantal

(ca. 600). 

De Vriendendag 2013 verliep zeer goed.

De sfeer tijdens de vergadering en lunch was

prima. 

Het uitdelen van de pasjes bij de balie verliep

dit jaar beter dan in 2012. Desondanks is in

samenspraak met de SBGH besloten om de

pasjes voor 2014 weer met het

Vriendenbericht van mei mee te sturen naar

de leden. Hiertoe dient u wel tijdig te betalen.

Om dit mogelijk te maken gaan de abonne-

menten weer van mei tot mei lopen en is uw

toegangspas van 2013 geldig tot mei 2014.

Hoewel de Hortus sluit van 1 december tot 1

maart blijft het voor leden van de

Vriendenvereniging mogelijk in deze winter-

periode de Hortus te bezoeken. De details

staan in de begeleidende brief. De besturen

van Vriendenvereniging en Stichting Behoud

Groene Hortus hebben in onderling overleg

besloten de tarieven van de jaarabonnementen

in 2014 gelijk te houden aan die van 2013. 

Tot slot nog een zeer verheugende medede-

ling: wat de oorzaak ook is (de extra aandacht

rond de Hortus problemen, de lagere prijs),

het resultaat is dat er dit jaar 600 nieuwe leden

zijn genoteerd bij de Vriendenvereniging! De

vrienden zijn erg blij met deze aanwas en

hopen dat de trend zich in 2014 voortzet.

Niet alleen maakte de bijdrage van de

Vriendenvereniging een doorstart van de

Hortus in 2012 mogelijk, ze biedt voor de toe-

komst ook de mogelijkheid om diverse zaken

in de Hortus mede te financieren. Voor 2014

wordt gedacht aan het opknappen van de

Chinese tuin. Welke projecten definitief

gefinancierd worden vindt u in het Vrienden-

bericht van mei 2014.

Binnen het bestuur van de Vrienden is een

vacature ontstaan door het vertrek van de voor-

zitter dhr. Wiersma, die voorzitter van de

SBGH is geworden. Dhr. Zwanenburg neemt

voorlopig de voorzittersrol waar. Er wordt nog

gezocht naar aanvulling van het bestuur.
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Het was een goed jaar voor

de vereniging en voor de Hortus!
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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  SSBBGGHH
Douwe Wiersma

Jan Kappenburg nam eind juli per 1 oktober

ontslag als manager van de Hortus. Het

bestuur heeft zijn uiterste best gedaan Jan te

weerhouden van zijn voornemen ontslag te

nemen, echter tevergeefs. Het ontslag had

niets te maken met een intern conflict of met

een verschil van mening met het bestuur over

het te voeren beleid.  Het breekpunt was de

hoogte van de honorering die Kappenburg

wenste vanaf 1 april. Deze kwam niet overeen

met de in overeenstemming met hem vastge-

stelde begroting voor 2013. Op 24 augustus

deelde hij het Stichtingsbestuur mee reeds

per 1 september te zullen vertrekken. Deze

door het bestuur betreurde gang van zaken

heeft de Hortus-gemeenschap niet onberoerd

gelaten.  Immers, Jan Kappenburg heeft in de

afgelopen 4 jaar zich ingezet voor de Hortus

en daarmee het respect en de waardering van

veel mensen verkregen.

Het bestuur heeft Klaas de Haan gevraagd de

dagelijkse leiding van de Hortus op zich te

nemen.  De bestuursleden nemen de externe

contacten van de Hortus voor hun rekening.

Inmiddels is besloten vooralsnog geen nieuwe

manager aan te stellen, maar eventueel

beschikbare middelen in te zetten ten behoeve

van een verbetering van de technische en per-

sonele infrastructuur van de Hortus.

In de afgelopen maanden is er meer veranderd

op bestuurlijk gebied bij de Hortus. Op14 juni

is Douwe Wiersma door het College van

Bestuur van de RUG benoemd tot bestuurs-

lid, thans voorzitter, van de Stichting Behoud

Groene Hortus (SBGH). Per 1 september is

Jan Poutsma aangetreden als lid van het

bestuur in de functie van penningmeester. Op

diezelfde datum is Jaap Kamp afgetreden als

voorzitter/ penningmeester van de Stichting

na ruim 6 jaar bestuurslid te zijn geweest.

Het bestuur is Jaap veel dank verschuldigd

voor de enorme inzet die hij heeft getoond

voor de Hortus en voor het personeel, ook in

de moeilijke periode rond de reorganisatie van

eind vorig jaar. Jaap blijft voorlopig actief bij

de Hortus betrokken als adviseur van het

bestuur. Het afscheid van Jaap heeft op 4 okto-

ber jl. op passende wijze plaats gevonden.  Als

cadeau zal voor Jaap een boom geplant worden

in de Hortus met een naamplaatje als teken

van dank van de Hortusgemeenschap voor zijn

grote inzet in een bewogen bestuursperiode.  

Het nieuwe bestuur zal zich in de komende

maanden bezinnen op de koers van de Hortus

voor de komende jaren. Een ding is al wel dui-

delijk en dat is, dat bij het uitzetten van die

koers, de Hortus als botanische tuin centraal

zal staan. De Hortus als “Wellness Centrum

voor de geest” lijkt een goed uitgangspunt

voor toekomstig beleid. Alleen (commerciële)

activiteiten die dat imago van de Hortus

ondersteunen, zullen plaats kunnen vinden. 

Maar ook voor het nieuwe bestuur geldt:

De financiële eindjes moeten wel aan elkaar

geknoopt kunnen worden!  In dat kader is het

bestuur enthousiast over een initiatief van

Klaas Poppinga,  voormalig eigenaar van Bonte
Hoek Kwekerijen te Glimmen, om in 2016 een

Concours des Jardins in de Hortus te organi-

seren. Het Stichtingsbestuur heeft de hovenier

van de Hortus, Rick Mensink, opdracht gege-

ven alle noodzakelijke voorbereidingen te

treffen voor een succesvolle organisatie van dit

evenement. Namens de Vrienden van de

Hortus zal Gré van Heusden zitting nemen in

de commissie die deze tuinenshow voorbe-

reidt. 

Voorzitter SBGH
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ZZeess  HHoorrttuussjjaarreenn
Jaap Kamp

Toen ik bijna zes jaar geleden door de toen-

malige voorzitter van het College van Bestuur

van de RUG gevraagd werd of ik lid wilde wor-

den van het stichtingsbestuur van de Hortus,

was het antwoord op mijn wedervraag waarom

men bij mij was uitgekomen, dat men iemand

zocht ´om op de centen te passen’. Dat was

een rol die wel bij mijn achtergrond van

gepensioneerd facultair bestuurder met de

portefeuille middelen paste. 

Hoewel ik niets met de Hortus had – even

voorbijgaand aan het feit dat ik op een paar

honderd meter afstand aan de Rijksstraatweg

ben opgegroeid en op de vijver van Huize de

Wolf heb leren schaatsen – heb ik toch ‘ja’

gezegd; op dat moment nog voornamelijk uit

loyaliteit tegenover mijn voormalige werkge-

ver. Al snel is dat gevoel van loyaliteit echter

overgegaan in een gevoel van verantwoorde-

lijkheid voor zoiets unieks als de Hortus; en

dat het de moeite waard was je daarvoor in te

zetten. 

Het ‘op de centen passen’ is uitgedraaid op

zes jaar onafgebroken bezuinigen. Op grond

van slechte ervaringen met de Hortus in het

verleden viel bij overheden niets te halen, het

bedrijfsleven begon al spoedig de gevolgen van

de bankencrisis te ondervinden en de RUG,

de eigenaar van de Hortus, bouwde exploita-

tiesteun stap voor stap af, omdat de Hortus

voor de RUG geen betekenis meer had, noch

voor onderzoek, noch voor onderwijs. Het

eindresultaat van dit alles was dat in 2012 de

enige partij waarop de Hortus nog kon

rekenen, de Vriendenvereniging was. 

In de tussentijd zijn er diverse plannen

geweest voor grote ontwikkelingen. In mijn

periode begon dat met een wellness centre op

Chinese leest geschoeid. Evenals dat met late-

re plannen het geval was, kreeg ook dit project

al spoedig te kampen met de economische

terugval, maar ook het feit dat de RUG geen

ontwikkelingen toestond die verder gingen

dan 2020 vormde een onoverkomelijke belem-

mering. 

Door dit alles werd 2012 een pijnlijk jaar. Een

faillissement kon alleen nog worden voorko-

men door al het personeel in vaste dienst te

ontslaan. In de daaropvolgende winter is met

man en macht gewerkt aan een nieuwe organi-

satie, vrijwel geheel bestaand uit vrijwilligers,

om daarmee in elk geval sluiting van de

Hortus te voorkomen. Met grote waardering

voor iedereen die zich daarvoor heeft ingezet

en nog inzet, kan worden geconstateerd dat dit

is gelukt. Gesteld kan worden dat er thans

sprake is van een zekere stabilisatie. 

Voor mij persoonlijk was dat het moment het

stokje over te dragen aan nieuwe bestuurders,

aan ‘bouwers’, die er weer voor een aantal

jaren tegenaan willen gaan. Bereid gevonden

zijn Douwe Wiersma, tot dit voorjaar voorzit-

ter van de Vriendenvereniging, en Jan

Poutsma; zij vormen met z’n tweeën het nieu-

we bestuur. Ikzelf ben per 1 september afge-

treden. 
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Niet dat de Hortus nu uit de gevarenzone is.

De financiële situatie is nog steeds precair en

het is van het grootste belang dat er op korte

termijn weer meer vlees op de botten komt.

Daarop zullen de komende tijd alle inspannin-

gen gericht moeten zijn. De steun die verkre-

gen wordt van de Vriendenvereniging is daar-

bij onontbeerlijk. 

Illustratief zijn in dit verband de bezoekers-

aantallen. In 2012 zien we dat tegen de 22000

bezoekers de poort van de Hortus gepasseerd

zijn en afgaande op de cijfers eind augustus is

de verwachting dat het dit jaar om ongeveer

hetzelfde aantal zal gaan. Dat is een aanzien-

lijke terugval ten opzichte van de periode 2005

- 2011, waarin geen enkel jaar onder de 26000

uitkwam en enkele jaren daar zelfs flink boven

zaten. Een kentering is absoluut noodzakelijk. 

Ik wens het nieuwe bestuur en alle anderen

die zich voor de Hortus inzetten veel succes.

MMooooii  lliinnkk
Roel Strijkstra

Twee typen dieren kunnen je als plant aanvre-

ten. Dieren die je iets kunt leren en dieren

waarbij dat niet kan. Dieren die je iets kunt

leren kun je beter als plant beter niet doodma-

ken. Die moet je afschrikken met brandharen,

en vies smakende of ruikende stoffen. Of je

zorgt dat ze snel ziek worden, maar wel weer

beter. Na één keer weten ze het wel: afblijven.

Het voordeel van deze tactiek is dat er niet een

nieuw beest de plaats van het oude inneemt

dat uit onwetendheid opnieuw schade veroor-

zaakt. Dieren die niet kunnen leren, of waar-

van er te veel zijn kun je natuurlijk beter hele-

maal verdelgen. Met gif.

Diersoorten hebben echter de neiging om

zich na een tijdje aan te passen aan gif. Dit

leidt tot een echte wapenwedloop, waarbij aan-

vallers en verdedigers zich steeds weer

opnieuw aanpassen. Bij iedere wapenwedloop

schiet de bewapening soms zijn doel voorbij,

dat is bekend. Soms zijn gifstoffen, bedoeld

voor de ene soort, zeer gevaarlijk voor een

andere, die daarmee bij toeval in aanraking

komt. Plantaardige gifstoffen maken onschul-

dige slachtoffers. Bij mens en dier.

In onze Hortus staan veel voorbeelden van

giftige planten, die in het wild voorkomen of

als tuinplant worden gekweekt. Er zijn soorten

bij die je het leven kunnen kosten als je er

delen van binnen krijgt! Sommige zijn daarbij

nog gevaarlijk verleidelijk, waardoor ze ook in

Taxus (Taxus baccata)

Buxus (Buxus sempervirens)
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de praktijk echt ongelukken maken. Hieronder

volgt een greep.

Een aantal veel aangeplante bomen en strui-

ken is giftig voor de mens. Voorbeelden daar-

van zijn de Kardinaalsmuts (Euonymus euro-
paeus,vooral de bessen) en de Gouden regen

(Laburnum anagyroides). Ook de altijdgroene

struiken Liguster (Ligustrum vulgare) , Hulst

(Ilex aquifolium), Buxus (Buxus semper-
virens) en Taxus (Taxus baccata) kunnen een

risico zijn. Van deze struiken zijn de bladeren

giftig, en zeker de laatste twee bij kleine inna-

me snel gevaarlijk ziekmakend, soms met

slechte afloop. Hulst en Taxus hebben boven-

dien aantrekkelijke bessen. Hulstbessen

maken al in kleine hoeveelheden een mens

knap ziek. Bij Taxus is het rode vruchtvlees

van de schijnbessen eetbaar, en dit smaakt ook

prima. De pitten zijn echter wel zo zwaar gif-

tig dat het oppassen is geblazen. Tijdens het

eten moeten ze niet beschadigd worden door

kauwen en ze moeten worden uitgespuwd. 

Bekend als tuinplant zijn de giftige Vinger-

hoedskruiden (Digitalis soorten). Zeer giftige

Ranonkelachtigen zijn de Blauwe en de Witte

monnikskap (Aconitum napellus en Aconitum
vulparia) het Wildemanskruid (Pulsatilla vul-
garis), de verschillende soorten Ridderspoor

(Delphinum soorten), anemonen (Anemone
soorten) en de Kerstroos (Helleborus niger).

Deze soorten zijn in voorjaar en zomer op ver-

schillende plekken in de Hortus bloeiend te

zien. In de herfst is in de Laarmantuin de

Herfsttijloos, of herfstkrokus (Colchicum
autumnale) te zien, waarin een sterk kanker-

verwekkende stof aanwezig is, naast andere

sterke giften. Bekende kuipplanten uit de

Nachtschadefamilie die hallucinogene wer-

king hebben en in gevallen dodelijk zijn geble-

ken zijn de Doornappels en zijn verwanten

(Datura en Brugmansia). Ook bij Bilzekruid

(Hyosciamus niger) kan het gif de dood tot

gevolg hebben bij het eten van delen van de

Witte monnikskap (Aconitum vulparia)Bilzenkruid (Hyosciamus niger)

Vingerhoedsktuid (Digitalis purpurea)
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plant. Deze soorten worden soms als drug

gebruikt, net als overigens een ander, wat

minder gevaarlijk, lid van de familie, de

tabaksplant (Nicotianum tabacum). 

Veel van de bovengenoemde soorten werden

en worden soms nog in de geneeskunde

gebruikt. Het onoordeelkundig geneeskundig

gebruik van deze soorten maakte in het verle-

den de meeste slachtoffers. Het eten van dit

soort planten is niet aantrekkelijk. Ze zien er

niet eetbaar uit, of smaken vies. Er gebeuren

daarom maar weinig ongelukken mee. Als je

geen plantendelen eet is het alleen van belang

dat je je handen goed wast als je met dit type

soorten hebt gewerkt om contact met ogen of

mond te voorkomen.

Het feit dat veel Nachtschadeachtigen na de

bloei aantrekkelijke maar giftige bessen dra-

gen maakt ze een gevaarlijke plantengroep.

Inheemse soorten als Zwarte nachtschade

(Solanum nigrum) en Bitterzoet (Solanum
dulcamara) dragen respectievelijk zwarte en

rode bessen. Zeer gevaarlijk zijn de bessen

van de Wolfskers (Atropa belladonna). Deze

bessen zijn donker van kleur en lijken daarbij

als je ze los ziet sterk op kersen. De smaak

schijnt prima te zijn, ze bevatten echter een zo

hoge concentratie van een cocktail aan sterke

vergiften dat het eten van een tiental van deze

bessen je als volwassene het leven kan kosten.

Ongelukken gebeuren meestal met kinderen,

die met minder bessen al ernstig gevaar lopen.

In de Hortus wordt deze soort gekweekt bij de

geneeskrachtige planten. Een uiterst giftige

bes wordt ook gedragen door de Eenbes (Paris
quadrifolia), die in het Arboretum voorkomt.

Deze lijkt los van de plant sprekend op een

bosbes, en een enkele is voldoende om ernstig

ziek van te worden. 

Veel van de genoemde soorten zijn gewone

tuinplanten die vrij verkrijgbaar zijn in ieder

groot tuincentrum. Ze komen in onze

bewoonde omgeving in groten getale voor. Het

bovenstaande verhaal onderstreept het belang

van het waarschuwen van kinderen om geen

onbekende bessen te eten, hoe aantrekkelijk

ze er ook uitzien, voorzichtig te zijn met pluk-

ken van bladeren en zeker nooit zomaar iets in

de mond te steken. Veel giftige soorten hou-

den ook een risico in voor dieren. De collectie

van de Hortus biedt de mogelijkheid om men-

sen deze giftige planten te leren kennen en ze

te informeren over de risico’s.

Doornappel (Brugmansia suaveolens)

Wolfskers (Antropa belladonna)



EEeenn  hhaallvvee  eeeeuuww
Ria Hettinga en Gré van Heusden

De Hortus heeft een unieke jubilaris, met een

vijftigjarige carriere. In 1963 meldde Daan

Huizinga zich bij de Hortus in Groningen aan

de Grote Rozenstraat om te solliciteren op een

advertentie, waarin een hovenier werd

gevraagd. Daan kwam uit een geslacht van

hoveniers en ook Daan had zijn opleiding vol-

tooid aan de Tuinbouwvakschool in Eelde, een

bloemisterij, groente- en fruitteelt opleiding.

Daan had inmiddels een aantal maanden

werkervaring bij een kweker, een bloemisterij

aan de Kerklaan in Haren en had wat hove-

nierswerk gedaan in kleine tuintjes. De baan

als hovenier bij de Rijksuniversiteit leek hem

wel wat. Hij solliciteerde bij professor van

Raalte en werd prompt aangenomen. Deze

hooggeleerde heer was echter een echte ver-

strooide professor en toen Daan na maanden

nog geen aanstellingspapieren had, informeer-

de hij eens voorzichtig bij zijn meerderen. Het

bleek dat de professor wel alles in orde had

gemaakt, maar vervolgens alles in een la had

gelegd en op reis was gegaan. De officiële aan-

stelling van Daan ging daarom pas in op 27

april 1964!

Ongeveer terzelfder tijd volgde Cees Verloop

de heer Laarman op als de Hortulanus van de

RuG. Hij polste Daan of hij niet naar Haren

wilde gaan, naar de nieuwe Hortus de Wolf,

die eind jaren zestig de oude Hortus ging ver-

vangen en waar Laarman al druk bezig was

geweest. De eerste tijd was Daan niet erg

gelukkig in de Laarmantuin, waar hij zijn

werkterrein kreeg. Hij vond het maar saai

werk. Het was ook heel bewerkelijk en inten-

sief werk. Toen hij echter de wilde plantentuin

leerde kennen, kreeg hij er steeds meer inte-

resse en plezier in. Uiteindelijk werd hij hoofd

van de Laarmantuin. Nu zouden we Daan daar

niet meer kunnen wegdenken. Samen met

Richard Dijkstra heeft de Hortus in hem een

brok kennis en kunde. 

Hoe was het werk in de Hortus in al die jaren?

Kabbelde het rustig voort? Was er nooit hom-

meles in het paradijs van de Hortus?

Natuurlijk wel. In 1986 begon het gedonder in

de glazen! De RuG besloot de studie botanie

te sluiten en had derhalve ook geen behoefte

meer aan de Hortus voor onderwijs en onder-

zoek. De Hortus moest zelfstandig worden en

diende op commerciële basis gerund te wor-

den. De werkers in de Hortus waren veront-

rust. Er kwamen actiecomité’s en na het werk

werd er stevig vergaderd. Men was niet alleen

bezorgd over het verlies van banen, maar men

vreesde zelfs dat de hele Hortus wel eens kon

verdwijnen. Gelukkig is dat niet het geval

geweest, omdat de universiteit toch af en toe

wat steun verschafte. De diverse directies

lukte het niet de tuin commercieel te runnen.

In 1999 waren de zaken opnieuw zeer span-

nend en Daan vreesde voor verlies van baan en

inkomen. Hun gezin telde inmiddels zeven

kinderen en Renny, Daans vrouw besloot ook

te gaan werken om in ieder geval één inkomen

te hebben, mocht het misgaan. Misgaan deed

het uiteindelijk in september 2001 toen het

faillissement van de Hortus werd uitgespro-

ken. De Hortus sloot de poort in februari

2002. De toenmalige burgemeester van Haren,

Nies Gerritsma, sprak de universiteit op haar

verantwoordelijkheid aan en kreeg gedaan dat

de RuG de Hortus de gelegenheid gaf nog tot

2012 door te gaan met de exploitatie. Ook de

Vriendenvereniging voerde stevig actie. Er

kwam een half jaar later een doorstart. Diverse

directeuren voerden sindsdien het bewind,

maar tot nu toe is de Hortus nog steeds niet

veilig. Inmiddels is de Hortus vrijwel geheel

een vrijwilligersorganisatie, waar elk jaar weer

een wondertje wordt verricht. De Hortus is er

nog!!
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Hoe overleefde Daan al deze jaren? Toen hij

samen met nog drie andere medewerkers de

VUT- gerechtigde leeftijd bereikte bleek het

geoormerkte geld van de RuG dat daarvoor

apart was gezet, verdwenen te zijn. Gewoon

gebruikt in de exploitatie door de toenmalige

directeur Reinhard. Daan besloot door te wer-

ken tot zijn pensioen in 2005 en de RUG trof

uiteindelijk een vervangende regeling. Na zijn

pensionering bleef Daan in de Hortus werken

als vrijwilliger voor twee dagen per week,

inmiddels dus al acht jaar en nog steeds in de

Laarmantuin!

Er waren natuurlijk veel mooie momenten in

al die jaren. Daan en zijn vrouw herinneren

zich de grote plantenbeurzen, de personeels-

feestjes en de excursies/personeelsreisjes naar

Parijs, Brussel en Hamburg, toen de Hortus

nog volwaardig onderdeel van de RuG was.

Daans jubilea werden steeds groots gevierd

door de Hortus. 

Gevraagd naar zijn wederwaardigheden met

de diverse directies en besturen, antwoordt hij

dat de mensen in de Laarmantuin altijd stug

doorgewerkt hebben in hun ietwat besloten

koninkrijk volgens de beheerregels, die

Laarman persoonlijk heeft opgesteld en waar-

van niet afgeweken mocht worden. Recentelijk

heeft een restauratie van de Laarmantuin,

inclusief Pinetum en Arboretum, plaatsgevon-

den met het doel de Laarmantuin weer onder-

deel te laten worden van de Nationale

Plantencollectie. Er zijn nieuwe paden aange-

legd om het weidegebied meer te ontsluiten

en nieuwe plantnaambordjes worden

geplaatst.

Wat zou Daan Huizinga nog graag willen ver-

anderen in de Hortus? Op dit moment is er

dringend behoefte aan een extra hovenier. Je

ziet de tuin langzaam achteruitgaan, de

beplanting vervagen. De Keltische tuin en de

tuinen rond de bijenstal zijn dringend aan een

opknapbeurt toe. Het verlanglijstje is lang….

Wij hopen dat we Daan nog lang in ons mid-

den mogen hebben en dat de Hortus nog lang

mag profiteren van zijn expertise!
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door de SNP zijn traditioneel van opzet. Een

collectie kan bijvoorbeeld een groep planten

uit een familie of geslacht zijn, een zogenaam-

de dieptecollectie. Een collectie kan ook

bestaan uit een groep planten zijn die niet

taxonomisch samenhangen, bijvoorbeeld soor-

ten die afkomstig zijn uit een bepaalde regio

of uit een groep loofhoutgewassen. Dit heet

een breedtecollectie. De Laarmantuin, zoals

die is voorgelegd aan de SNP valt nog het

meest onder het laatste type, maar naast de

aanwezige plantensoorten wordt er meer bij

betrokken. De tuin wordt in zijn geheel als

collectie aangewezen.

Richard Dijkstra

Het traject om de Laarmantuin als cultuurhis-

torisch belangrijke plantencollectie lid te laten

worden van de SNP, de Stichting Nationale

Plantencollectie lijkt binnenkort zijn conclusie

te krijgen. De aanvraag die begin dit jaar aan

de SNP is voorgelegd is inmiddels beoordeeld

door hun bestuur. Dit heeft in oktober een

positief advies uitgebracht. Daarna heeft de

Werkgroep, waarin de collectiebeheerders van

andere tuinen met een SNP collectie zitten, in

een vergadering hun beoordeling gegeven. De

uitkomst daarvan was enigszins verrassend.

De Werkgroep zette vraagtekens.

De collecties die tot nu toe zijn opgenomen

PPrroojjeecctt  LLaaaarrmmaannttuuiinn  ––  wweell  ooff  ggeeeenn  NNaattiioonnaallee  PPllaanntteennccoolllleeccttiiee



Er zijn namelijk twee extra elementen van

belang voor de Laarmantuin. Het eerste is de

cultuurhistorische waarde. De collectie werd

opgezet in een ecologisch verband. Planten uit

de collectie kwamen in een min of meer

natuurlijke omgeving te staan. De tuin was bij

de aanleg in het begin van de 20e eeuw daar-

mee vernieuwend van opzet. Het tweede ele-

ment is de ecologische waarde. De opzet van

de tuin was bedoeld om de ontwikkeling van

vegetaties en daarmee plantengemeenschap-

pen te bestuderen. De tuin heeft dus bij kun-

nen dragen aan de ontwikkeling van onder-

zoek naar vegetatietypes en plantengemeen-

schappen. Deze twee extra elementen maken

dat de opzet van de tuin zelf als het ware ook

onderdeel van de collectie wordt. 

Dit alles heeft de werkgroep collectie beheer-

ders van de SNP blijkbaar voor de nodige

vraagtekens gesteld. Of zoals in het verslag van

hun vergadering staat: er ontstond een leven-

dige discussie. Ze constateren dat toelating als

SNP collectie een oprekking van de criteria

zou betekenen. Er zal een extra vergadering

worden gehouden om dit geheel goed te

bespreken, met als mogelijke uitkomst een

herbepaling van de toelatingscriteria!

Daarmee is dus nog niet zeker wat de uitein-

delijke conclusie van het hele verhaal wordt.

Overigens is het op aandringen van de

Voorcommissie van de SNP die vorig jaar

onder leiding van dhr. Pieter Baas is langs

geweest dat we dit uitgangspunt bij de aan-

vraag gebruikt hebben; we hebben het niet

zelf verzonnen. Omdat het bestuur van de

SNP een positief advies uitgegeven, zitten we

blijkbaar wel op de goede weg. En inderdaad,

net voor het ter perse gaan van dit Vrienden-

bericht (21 november) kwam het prettige

bericht dat de Laarmantuin de status van lid

van de Stichting Nationale Plantencollectie

heeft gekregen! Dat betekent dat er wederom

een vernieuwend hoofdstuk aan de geschiede-

nis van de Laarmantuin is toegevoegd. 

10



11

KKoommeennddee  aaccttiivviitteeiitteenn

In 2014 staan de volgende activiteiten op het programma: de plantjesmarkt, de zadenbeurs en

het Hortus festival. Ook zal er waarschijnlijk weer een cursus permacultuur gegeven worden.

De precieze data hiervan zijn op het moment van druk van dit Vriendenbericht nog niet

bekend. Ditzelfde geldt voor datum en onderwerp van de jaarlijkse Vriendenlezing, die

komend jaar in april wordt gegeven. Hopelijk is het dan lekker warm in de entree! 

Zodra er meer gegevens bekend zijn zullen deze op de website van de Hortus worden vermeld.

We vragen u daarnaast de site van de Vereniging in de gaten te houden en voor wat betreft de

lezing ook op de folders te letten, die in Haren in supermarkten, bibliotheek, Ons Centrum

e.d. worden opgehangen. 

Wie daar prijs op stelt kan zich aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de Hortus. U gaat

naar www.hortusharen.nl, dan naar ”contact” en vult daar uw naam en e-mailadres in.

OOPPRROOEEPP

De erkenning voor onze wilde plantentuin, de Laarmantuin, met weide-

gebied, arboretum en pinetum door de Nationale Planten Collectie

brengt specifiek intensief onderhoud met zich mee dat handmatig, met

veel geduld, moet gebeuren. Dit geldt onder andere voor de wal langs het

weidegebied. De Hortus roept vrijwilligers op om zich aan te melden voor

onderhoud van de Laarmantuin. Daan Huizinga en Richard Dijkstra

zullen nieuwe mensen opleiden en begeleiden. 
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Ria Hettinga

Regelmatig staat in het Vriendenbericht een

nadere kennismaking met vrijwilligers in de

Hortus. De technische dienst is tot nu toe

onderbelicht gebleven. Ik heb over hun werk

een gesprek gevoerd met twee van hen, de

timmerlieden Jos en Pieter. 

Jos werkt al sinds 2002 in de Hortus. Hij rea-

geerde ooit op een oproep in het

Vriendenbericht. In zijn werkzame leven was

hij timmerman bij het onderhoud van de

gebouwen van de Nederlandse Spoorwegen.

Een van zijn laatste klussen was de restauratie

van het schitterende plafond in de stationshal

van station Groningen. De eerste klussen van

Jos waren niet heel uitdagend: een schot aan-

brengen in de kelder en het herstel van

bestrating. Drie jaar na Jos kwam Pieter in de

Hortus werken, die als timmerman in de bouw

werkzaam was geweest. Toen hij met de VUT

ging, zocht hij een mogelijkheid om nuttig

vrijwilligerswerk te doen dat in zijn straatje

paste. Hij informeerde bij de Hortus en werd

met open armen ontvangen. 

Samen pakten Jos en Pieter grote klussen aan.

De uit het lood gezakte toegangspoort tot de

Engelse tuin zetten ze recht, diverse lekkages

werden verholpen en over een lengte van 50

meter werden de oude zinken dakgoten met

dakleer bekleed. Bij de ingang naar de grote

kas werden kasten, vloer en plafond aangepakt.

In de voormalige papegaaienkas sloopten ze de

oude toiletten en de platen werden weer

gebruikt bij de aanleg van het Novo winkeltje

en voor de planttafels.

Samen met Theo, die in het Vriendenbericht

al eens vertelde over zijn werk in de Hortus

pakten ze de waterhuishouding aan. Fonteinen

werden hersteld en ook het watervalletje in

het bergbeekje op de rots. Dit kan nu met kra-

nen geregeld worden. In de rest van de tuin

werden vijverwanden gerepareerd en werden

alle houten bruggen van gaas voorzien om

slipgevaar tegen te gaan.

Toen de nieuwe toiletgroep in het restaurant

De Plantage werd geïnstalleerd op kosten van

de Vriendenvereniging, kon het restaurant

weer geopend worden. De technische dienst

DDee  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  vvaann  ddee  tteecchhnniisscchhee  ddiieennsstt
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betegelde de keuken, verlengde de bar en

behandelde de vloer. In het oude magazijn

werd een nieuw plafond gemaakt (er was vroe-

ger nog een grote rommelzolder), de wanden

werden hersteld en de vloer werd behandeld.

De laatste grote klus, die tot een goed einde

werd gebracht was het volledig herstellen en

schilderen van de blauwe brug, die tussen de

promenade en de rots ligt. Het kostte heel veel

tijd, maar onvermoeibaar werkten Jos en

Pieter door. Het bruggetje is gedoopt en kreeg

de naam “Jopie brug”. Op dit moment (okto-

ber) zijn beide heren al weken bezig met weer

een grote klus: het Chinese theehuis wordt

geheel voorzien van isolatie om energie te

besparen.

De technische dienst bestaat uit nog meer

mensen dan Jos, Pieter en Theo.

Onherroepelijk blijven er tijdens grote klussen

kleinere klusjes liggen. Die worden naadloos

opgepakt door Wim, volgens Jos en Pieter “nog

jong van lichaam en geest” en met heel veel

ideeën. Wim is een zzp-er, die door ziekte lang

was uitgeschakeld en die in de Hortus zeer

welkom is.

En dan zijn er nog Gerard en Hans, die aller-

lei zaken oppakken. Gerard is een zeer goede

lasser en heeft bijvoorbeeld net een prachtige

wagen voor afvalvervoer gemaakt uit allerlei

losse onderdelen.

De technische dienst: een zelfstandige, demo-

cratische groep, naar eigen inzicht werkend

uit een klussenboek, waarin leiding en andere

vrijwilligers grote en kleine klussen schrijven. 

We moeten ze zeer in ere houden!

IInn  mmeemmoorriiaamm  HHeerrmmaann  OOtteerrddoooomm
Marian Hulscher

Op 5 juni 2013 overleed de bekende arts-dendroloog Dr. Herman Oterdoom in de leeftijd van

96 jaar. Hij was vele jaren lid van onze vereniging. In vroeger tijden werden botanici als

Henricus Munting door hun plantenkennis ook medicus, Chirurg Herman Oterdoom deed het

omgekeerde en hij is van medicus dendroloog geworden. Vele jaren adviseerde hij de Hortus en

was hij een veel gevraagd rondleider. In 2007 nog verzorgde hij voor de rondleiders een

boeiende leerzame les over bomen in de Laarmantuin. Esdoorns waren zijn favoriete bomen

vanwege de fraaie herfstkleuren. In onze Hortus komen 20 soorten Esdoorns voor, waaronder

zijn favoriet Acer palmatum. In 1994 werd het boek ‘Maples of the World’ waarvan hij mede-

auteur was in Hortus Haren gepresenteerd. Het boek staat in onze bibliotheek en wordt regel-

matig geraadpleegd. Zo blijft Herman Oterdoom binnen de Hortus “aanwezig”.
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DDee  eeeerrssttee  PPaaddddeennssttooeelleennttuuiinn
vvaann  NNeeddeerrllaanndd
Edwin van der Heijden

Deze herfst is voor het eerst een ‘levende’ ten-

toonstelling georganiseerd in de Hortus,

genaamd ´Ontdek Paddenstoelen in de

Laarmantuin´. Gewapend met een soorten-

lijst en een beetje speurzin, konden bezoekers

door de Laarmantuin dwalen op zoek naar

paddenstoelen. De paddenstoelen waren voor-

zien van een informatiebordje met naam en

allerlei informatie over groeiplaats, giftigheid

en andere kenmerken. Volgens de organisator

en opsteller van de tentoonstelling, Edwin van

der Heijden, werd het idee geboren tijdens

een van de Laarmantuinvergaderingen; er

werd toen gesproken over op welke manier de

Laarmantuin beter kan worden ontsloten voor

het publiek. Educatie is het toverwoord, en

aangezien de Laarmantuin bijzonder rijk is

aan paddenstoelen, was het idee om een pad-

denstoelententoonstelling te organiseren snel

geboren”. 

De uitvoering van het idee werd in het najaar

opgepakt: eerst de Laarmantuin in om soorten

te determineren en te fotograferen, vervolgens

naar het tuinkantoor om op de laptop de bord-

jes te schrijven, de teksten en foto’s uit te

printen, te lamineren, te snijden en op een

bordjeshouder te plakken. Daarna werd het

bordje geplaatst en de soort opgenomen op de

soortenlijst. Elke week moest tenslotte de

folder voor het publiek worden aangepast,

aangezien de aanwezige soorten van week tot

week wisselden. Bij de determinaties werd

trouwens dankbaar gebruik gemaakt van de

enorme kennis van “Hortusmycoloog” Inge

Somhorst, die regelmatig in de Laarmantuin

is te vinden en bezig is met een padden-

stoeleninventarisatie.

Voor de paddenstoelenexpositie is deze herfst

bij ongeveer 35 soorten paddenstoelen een

infobordje geplaatst. Het zijn vooral de meest

opvallende soorten, die ook vanaf de paden

goed zijn te bewonderen. Het grootste deel

van de soorten is algemeen in Nederland,

maar in de Laarmantuin staan ook hele zeld-

zame soorten. Uniek zijn de wasplaten in het

weidegebied, kleurige paddenstoeltjes, die uit-

sluitend voorkomen in oude, onbemeste gras-

landen en daarom in Nederland zeer zeldzaam

zijn geworden. In de Laarmantuin groeien

negen soorten, waarvan drie voorzien zijn van

een informatiebordje.

Volgens de receptiemedewerkers is de ten-

toonstelling goed ontvangen door het publiek.

Het is dan ook zeker de moeite waard om ook

hier volgend jaar weer mee door te gaan en de

tentoonstelling verder uit te breiden. Rond de

500 soorten zijn ooit in de Hortus aangetrof-

fen, bij de laatste inventarisatie in 2010 wer-

den bijna 170 soorten gevonden. Er is dus

keus genoeg! 

Na de paddenstoelentijd zijn de bordjes weer

verwijderd, maar de bordjes die dit jaar dienst

hebben gedaan kunnen volgend jaar natuurlijk

weer opnieuw worden geplaatst, hetzij op de

oude plek, hetzij op een nieuwe plek. In ieder

geval durven we wel te stellen dat we met deze

tentoonstelling de eerste Paddenstoelentuin

hebben van Nederland.



15

CCoollooffoonn

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

Redactie Vriendenbericht
Ria Hettinga (050) 534 68 07
Roel Strijkstra (050) 535 09 60
Opmaak: Dick Visser
Foto’s: Anco Bierman, Frederik ten Cate, Klaas de Haan, Edwin van der Heijden, Marian Hulscher,

Tineke van der Meij, Annet Salavati, Roel Strijkstra  
Druk: Drukkerij van Ark, Haren 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 abonnement voor de Hortus Haren 
● Vrije toegang tot lezingen, dia-avonden en andere activiteiten van de Vereniging.

Het Gezinslidmaatschap geeft 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: NL15INGB0001440491, 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
vacature voorzitter
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.: NL15INGB0001440491, t.n.v. Ver. Vrienden van de Hortus Henricus Munting te Haren.  

Postadres Hortus Haren: Kerklaan 34, 9751 NN Haren, tel: 050- 5370053,
zie voor openingstijden: www.hortusharen.nl



16

OORRAANNJJEE
Na onze oproep in het meinummer van dit jaar, kwam er een aantal prachtige foto’s binnen. 

De aanleiding was dat het Koninkrijk der Nederlanden dit jaar 200 jaar bestaat. De festiviteiten

zijn in november gestart. Meerdere Horti zagen in dit thema een aanleiding voor foto’s, speurtoch-

ten e.d. Toen we onze oproep deden, wisten we nog niets over de troonswisseling. Dubbel feest

dus! Verspreid door dit Vriendenbericht en op deze pagina vindt u een aantal van de ontvangen

oranje foto’s.


