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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  

De ontwikkelingen rond de toekomst van de

Hortus blijven de gemoederen  bezig houden.

En alhoewel er nog steeds geen concrete plan-

nen zijn waarmee de toekomst van de Hortus

na 2012 (de deadline van het College van

Bestuur van de RUG) veilig is gesteld, worden

er nu door diverse partijen verschillende

scenario’s ontwikkeld met dat doel. Een gun-

stige ontwikkeling hierbij is dat de Harense

politiek weer interesse toont voor de Hortus.

Die interesse is echter niet altijd gericht op

het behoud van de Hortus in zijn huidige sta-

tus. De uitdaging voor het Stichtingsbestuur

is dan ook om alle partijen op één lijn te krij-

gen, waarbij het behoud van de Hortus als

botanische tuin voorop staat.

De Vrienden steunen het Stichtingsbestuur

uiteraard voluit bij die inzet.

De heer Henk Koster, oud-inwoner van Haren

en oud-directeur van de Keukenhof, heeft

onlangs voor een gezelschap van belang-

hebbende partijen bij de Hortus, waaronder

de bestuursleden van de SBGH, het College

van Bestuur van de RUG en de gemeente

Haren, een zeer inspirerend verhaal gehouden

over de Hortus en daarbij zijn visie gegeven op

wat er zou moeten veranderen om de Hortus

tot een trekpleister van formaat te maken. Dat

daarbij “de cost voor de baet uyt gaet” spreekt

voor zich. 

Het bestuur is erg ingenomen met de toezeg-

ging van de heer Koster aan de Vrienden dat

hij een document zal produceren, waarin dui-

delijk wordt gemaakt waarom de Hortus als

cultureel-historisch erfgoed behouden zou

moeten blijven. Zo’n document is van groot

belang omdat vanuit de (Harense) politiek

nogal eens de vraag wordt gesteld wat nu

eigenlijk het bestaansrecht van de Hortus is! 

Na 8 jaar gaat in mei Annelize van Mierlo het

bestuur verlaten. Jarenlang konden we op haar

enthousiaste organisatie van bv. de vrienden-

dag, markt van melk en honing en het enve-

lopperen van de vriendenberichten rekenen.

Ze had met vele leden contact. Samen met

Peter Driessen heeft ze eind 2009 de nieuwe

lidmaatschapsstructuur ingevoerd. Het

bestuur is zeer verheugd Ria Hettinga bereid

gevonden te hebben zich kandidaat te stellen

voor de vrijgekomen bestuursfunctie, met

dien verstande dat zij zal toetreden als lid van

het bestuur en dat de ledenadministratie

gedaan zal worden door de heer Peter

Driessen, een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

De heer Driessen zal geen deel uitmaken van

het bestuur. 

De nieuwe gezinslidmaatschapskaart is goed

ontvangen, we tellen meer dan 290 gezins-

leden.

De toiletgroep in de Plantage is af en er wordt

nog gewerkt aan het verfraaien van het entree-

halletje, het geheel ziet er al weer erg uitnodi-

gend uit.

Verder zijn er diverse mooie initiatieven te

melden rond de Hortus. Het tekenschrift van

Alies Meerman komt hierbij op de eerste

plaats. Alies, vrijwilligster in de Hortus, heeft

een kleurboek voor kinderen ontworpen. De,

zeer artistieke, in te kleuren tekeningen zijn

alle van planten, waarin een dierennaam is

Goed toeven bij de Plantage

ook in de winter!
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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  SSBBGGHH

De hoofdzaak waar het bestuur van de

Stichting Behoud Groene Hortus zich

momenteel nadrukkelijk mee bezighoudt,

heeft uiteraard te maken met wat de naam

van de stichting al zegt: het behoud van de

Hortus. Het jaar 2012, wanneer er in principe

een einde komt aan de RUG-steun, nadert

snel. Het bestuur heeft contacten met diverse

partijen, die geïnteresseerd zijn in de strate-

gie, waartoe het bestuur vorig jaar heeft beslo-

ten om de toekomst van de Hortus zeker te

stellen en die daar mogelijk een bijdrage aan

willen leveren. Het wachten is momenteel op

het standpunt van het gemeentebestuur van

Haren. Dat beraadt zich op de vraag van het

bestuur of de Hortus kan rekenen op  planolo-

gische medewerking om op beperkte schaal

duurzame woningbouw mogelijk te maken aan

de rand van de Hortus, eventueel in combina-

tie met zakelijke bebouwing op het, ook nu

reeds bebouwde, voorterrein. 

Het antwoord wordt elk moment verwacht.

De Hortus kan uiteraard niet zonder de nodige

vergunningen: gebruiksvergunning, horeca-

vergunning, enz. Uit het oogpunt van zorgvul-

digheid worden die momenteel nagelopen en

zonodig geactualiseerd. Gerrit Hartman, oud-

directeur van de Hortus, adviseert hierbij.

Er wordt gewerkt aan een plan om in de

Hortus een reïntegratiebedrijf te vestigen.

Een dergelijk bedrijf maakt onderdeel uit van

een traject waarlangs mensen vanuit een uit-

keringssituatie begeleid worden naar regulier

werk. Uitkeringsgerechtigden voor wie dat uit-

zicht niet bestaat wordt de gelegenheid gebo-

den zinvol werk te verrichten. Voor de Hortus

betekent het gegarandeerde menskracht.

Partijen zijn de gemeente Groningen, het

beoogde reïntegratiebedrijf WerkPro,

Meesterwerk Werkprojecten, dat de uitstroom

naar het bedrijfsleven organiseert en de

Hortus, als werkomgeving.  Het bestuur vindt

een dergelijk sociaal initiatief goed passen bij

de Hortus. Vanaf het begin van de besprekin-

gen heeft het bestuur steeds twee punten cen-

traal gesteld: (1) er moet een “hoofd groen”

komen dat breed vertrouwen geniet en (2) de

benodigde financiën kunnen niet van de

Hortus komen. Meer duidelijkheid is er hope-

lijk binnen een maand (red: dit schrijven is

van maart 2010).

Intensieve afstemming is er tussen bestuur en

de interim-manager Jan Kappenburg over

zaken als organisatie van publieksevenemen-

ten en versterking van de horeca. Maar ook

interne bedrijfsvoering alsmede onderhoud en

renovatie van tuinen en gebouwen staan op de

agenda. De kunst is steeds weer een oplossing

te vinden voor het probleem dat de Hortus zelf

niet over middelen beschikt om te investeren.

Jan Kappenburg, met zijn vele connecties, ver-

vult daarbij zeker niet de geringste rol.

Zoals gezegd, geschiedt dit alles slechts met

één doel: het behoud van onze prachtige

Hortus-tuinen. Vrijwilligers en Vrienden leve-

ren hierin een grote bijdrage.

opgenomen. De plant en het dier zijn verras-

send samen in één tekening verwerkt, zoals

bijv. Zwanenbloem en Kattenstaart. Het kleur-

boek zal bij de balie te koop zijn. Wij hopen

het u op de Vriendendag te kunnen tonen.

Verder zijn folders met thema-looproutes door

de Hortus klaar en hebben de rondleiders een

“markante-bomen-route” uitgezet.

Goudveil (Rode lijst plant)
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Emmen. Directeur Henk Hiddingh pakte de

organisatie voortvarend op en men ging aan de

slag. Emmen had een eigen management en

marketing organisatie.

Ik ging me weer wat intensiever bezig houden

met aan aantal andere zaken waaronder het

voorzitterschap van de Programma Commissie

van de Commerciële Club Groningen-

Seniorenconvent, tot het telefoontje kwam van

Luyt de Boer. 

Een eerste verkenning van het “speelveld”

leert:

Een organisatie met 11 enthousiaste mede-

werkers en zo’n 150 vrijwilligers die hun

uiterste best doen de ruim 20 hectare zo goed

mogelijk te onderhouden.

De gebouwen en kassen (ook eigendom van de

RUG) hebben veel achterstallig onderhoud en

na vele jaren ondersteuning wordt op

31 december 2011 de “RUG (aanvullende)

bijdrage” beëindigd. Het huidige bestuur staat

voor een enorme uitdaging en is daar momen-

teel druk mee. 

De afgelopen maanden heb ik getracht te ont-

dekken wat het product Hortus exact is.....

Tuinen, kassen, horeca en een brede organisa-

tie. Het archief heb ik voorlopig gesloten gela-

ten omdat ik deze keer niet belast wil worden

door ervaringen uit het verleden.  

Gewoon aan de slag.

Ik wil eerst de organisatie, in samenwerking

met alle betrokkenen, binnen de mogelijkhe-

den goed neerzetten. Da’s een stevige klus,

maar ik heb er zin in. 

DDee  HHoorrttuuss  wweeeerr  iinn  bbllooeeii??
Jan Kappenburg

Begin augustus 2009 vroeg voorzitter Luyt de

Boer van de Stichting Behoud Groene Hortus

of ik eens met het bestuur van gedachten

wilde wisselen over de Hortus....

In de tweede helft van die maand begon ik aan

een klus voor ongeveer 2,5 dag per week.

Van 1967 tot 2007 was ik werkzaam als adjunct-

directeur bij de VVV Groningen en later als

manager van een aantal afdelingen van het

Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme in

Drachten. Ik was lid van diverse commissies

en van verschillende organisaties op toeris-

tisch gebied, nationaal en internationaal.

De basistaak was om het toeristisch product

“Stad en provincie Groningen” en later de drie

noordelijke provincies te promoten in

Nederland en West-Europa. Dus ook de

Hortus in Haren uit de tijd van o.a. de heren

Geut en Reinhard. Met John Reinhard ben ik

bv. naar China geweest ten behoeve van de

IJsbeelden en de Hutong, maar ik was ook

betrokken bij de voorbereiding van de opening

van het China Park in 1995.

Na de Pre Vut werd ik regelmatig benaderd

door vroegere relaties, variërend van eigenaren

van hotels en campings tot burgemeesters.

Vaak ging het om een visie, een advies, een tij-

delijke functie in een commissie etc.

In de zomer van 2008 ontmoette ik tijdens een

fietsrondje Paterswoldse Meer, een oude zake-

lijke relatie. Al snel werd ook dat een kopje

koffie en uitwisseling van lopende zaken.

Het resultaat was een project met Chinese

Lichtbeelden, mogelijk te organiseren in de

Hortus. Het bedrijf China Centre Europe had

al een kantoortje in de Hortus.

De eerste contacten werden gelegd met het

bestuur en de toenmalige directie. De opzet

was de Hortus te huren voor de maanden

november, december 2009 en wellicht januari

2010. 

In februari trokken we 3 weken door China om

de juiste productie bedrijven te zoeken en in

maart moesten de laatste afspraken worden

vastgelegd. Helaas bevonden zich te veel

hobbels op het Hortus-pad waardoor werd

uitgeweken naar het Noorder Dierenpark in
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Van de 2,5 dag komt niets meer terecht. Dat

zijn inmiddels minstens 5 geworden. Maar het

stimuleert wanneer bescheiden resultaten

zichtbaar worden. Er komen positievere gelui-

den van de zijde van de pers en de politiek. Er

wordt me steeds minder gevraagd of de

Hortus nog open is.

Er komt materiële hulp van buiten (Stichting

China Park, Directie V&I van de RUG, schil-

dersbedrijf Buist, de firma Mennes & Jager,

Flora Holland, Vrienden van de Hortus,

Vrijwilligers, Brandweer etc.)

Inmiddels is een Drentse Innovatieprijs toege-

kend aan de Fa. Intervema uit Eelde en de Fa.

Jager uit Schoonebeek. Daarvoor wordt een

proefopstelling bij de Hortus ingericht voor

houtsnippers en kunnen we gebouwen en kas-

sen weer verwarmen.

Ook ben ik bezig om via andere wegen subsi-

dies binnen te halen. Deze mogelijke subsi-

dies wil ik zoveel mogelijk aanwenden voor het

wegwerken van het achterstallig onderhoud.  

Om de Hortus te ontwikkelen tot weer een

niveauattractie  voor Haren en het gehele

Noorden, heb ik mijn vriend Henk N.T.

Koster gevraagd eens zijn visie ten aanzien

van de toekomst mogelijkheden voor de

Hortus op papier te zetten en toe te lichten.

Vanaf 1968 tot en met 2002 was hij verbonden

aan de Keukenhof als directeur / tuinarchitect.

De afgelopen 8 jaren heeft hij meerdere

Landgoederen en diverse tuinen ontworpen.

Verder enkele parken in Japan van nieuwe en

speciale concepten voorzien. 

Bij de Keukenhof realiseerde hij in het

Topjaar 1978 bijna 945.000 gasten. Als gebo-

ren Groninger en oud-inwoner van Haren

kent Henk de Hortus en is hij graag bereid

zijn kennis, ervaring en waar mogelijk relaties

en contacten, in te zetten. Momenteel hebben

we bijna dagelijks contact.

De doelstelling is duidelijk:

Voor 1 januari 2012 moet er een sluitende

begroting liggen!!

Dat betekent in mijn overtuiging een duidelijk

commerciële aanpak van de organisatie. 

Met Henk was ik al snel van mening dat bij-

voorbeeld de eerste drie maanden van het jaar

sluiten een overweging kan zijn. We hadden de

cijfers van de afgelopen jaren goed bekeken.

Het achterstallig onderhoud is een grote zorg.

We zoeken naar  oplossingen.

Er moet een “product Hortus” komen waar de

bezoeker graag naar toe komt en ook een pas-

sende prijs-kwaliteit entree betaalt.  Met wis-

selende bloeiperiodes en brede samenwerking

o.a. in aangrenzend Duitsland, is wellicht drie

keer per jaar een opening van iets speciaals

mogelijk. Mogelijk komt een groot deel van de

inwoners van Haren en wijde omgeving in

plaats van eens per 10 jaar, dan twee of drie

keer per jaar naar de bloeiende Hortus. 

De horeca vereist veel aandacht. Met een strak

management (actieve acquisitie, kwaliteit,

gastvrijheid, inkoop, exploitatie etc.) moet dat

aantrekkelijke inkomsten genereren. De

trouwlocatie zal nadrukkelijk onder de aan-

dacht worden gebracht opdat niet enkel huwe-

lijken worden gesloten, maar ook de erbij

behorende feestelijkheden daar worden

ondergebracht.

De tuin vereist een vakkundige aanpak ten

aanzien van inrichting en ontwerp. Een aan-

zienlijke steun zal het zijn wanneer bezoekers

bij binnenkomst in de gemeente al de natuur-

lijke aankondiging waarnemen vanwege de

nieuwe aanplant langs de toevoer wegen.

Zoals in het verleden de bloeiende narcissen

die van alle kanten naar de Hortus voerden.

Een prachtige natuurlijke bewegwijzering en

een bevestiging dat Haren het groenste, maar

ook meest bloeiende dorp van Nederland kan

zijn.

We zullen onze uitgebreide netwerken zoveel

mogelijk aanwenden ten behoeve van ontwik-

keling, promotie, marketing en het aanboren

van financiële bronnen. Ambitieus?? Ja, maar

ook realistisch en het mag toch niet zo zijn dat

inwoners en politiek van deze gemeente dit

prachtige object in 2012 ten grave dragen....??
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apart verslag gemaakt. Aan de lunch, die dit

jaar werd verzorgd door de horeca van de hor-

tus, o.l.v. Charles de Lange, hebben 45 perso-

nen deelgenomen. Aan de rondleidingen heb-

ben 90 personen deelgenomen. Het weer was

prima en de bezoekers waren enthousiast.

De Vriendenlezing is 22 januari gehouden

door dhr. Ubel Medema, beheerder van de

algemene begraafplaats in Haren en oud hoofd

van het gemeentelijk groen in Haren, met een

rijke diapresentatie over de grote verscheiden-

heid aan planten in de gemeente Haren en de

gevolgen van het onderhoud aan het groen,

door  gemeente en particulieren. Het was een

goed bezochte, zeer geslaagde avond.

Overige activiteiten: voor de toiletgroep in

de Plantage is geïnvesteerd door de

Vriendenvereniging en daarnaast is met het

bestuur van de SBGH overeengekomen dat

leden van de Vriendenvereniging automatisch

een jaarabonnement krijgen met nog andere

voordelen, zoals het tegen reductie twee gas-

ten kunnen meenemen.

We hebben een  nieuwe serie ansichtkaarten

laten drukken, de opbrengst van de verkoop

komt ten goede  aan het Klaas Hettingafonds.

In opdracht van de Vriendenvereniging heeft

Alies Meerman een kleurboek ontworpen met

tekeningen van planten met dierennamen. Het

kleurboek is te koop bij de balie.

Het weblog van de Vriendenvereniging wordt

regelmatig bezocht; communicatie via het

gastenboek of de e-mail gebeurt in toenemen-

de mate, waarbij het vooral gaat om nieuwe

JJaaaarrvveerrssllaagg  22000099
Gré van Heusden, secretaris

Het bestuur van de Vereniging Vrienden

van de Hortus heeft in 2009 10 maal verga-

derd; bij dit overleg is gedurende een deel van

de tijd een bestuurslid van de Stichting

Behoud Groene Hortus (SBGH) aanwezig

geweest, dhr. W. Konings of dhr. J. Kamp. In

november was ook dhr. J. Kappenburg, inte-

rim-manager, aanwezig.

Het jaar 2009 was voor de Hortus een jaar met

veel activiteiten en inzet van vele vrijwilligers.

Het Vriendenbericht Evenals in 2008 is de

redactie dit jaar gevormd door Marian

Hulscher en Ria Hettinga; die zijn weer met

groot enthousiasme aan het werk geweest,

hierin bijgestaan door dhr Dick Visser, om

inhoud en uiterlijk optimaal te verzorgen. Het

Vriendenbericht komt volledig tot stand door

het werk van vrijwilligers, alleen het drukken

brengt kosten met zich mee. Zowel het voor-

jaars- als het decembernummer leverden veel

informatie over de Hortus en over onderwer-

pen die daarmee annex zijn. Het envelopperen

met een vaste groep vrijwilligers verloopt al

jaren in een prettige sfeer. 

De jaarvergadering en de Vriendendag

zijn gehouden op zaterdag 16 mei. Het

bestuur heeft er ook in 2009  voor gekozen om

de dag te beginnen met de ledenvergadering,

na de lunch was er volop tijd voor de rondlei-

dingen. De jaarvergadering is bijgewoond

door  47 personen, van de jaarvergadering is
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aanmeldingen, opzeggingen en het doorgeven

van adreswijzigingen. Het E-mailadres is

gewijzigd in

hortusharenvrienden@gmail.com.

Ledenadministratie. Bij het invoeren van

het nieuwe lidmaatschapsabonnement sys-

teem, dat nu vanaf 1 januari tot 1 januari loopt,

heeft dhr P. Driessen samen met mevr. A. van

Mierlo de veranderingen geregeld. Het aantal

leden is eind 2009 ruim 1600. 

Presentatie bij evenementen: de Vrienden-

vereniging heeft zich gepresenteerd op de

plantjesmarkt in Hortus Haren en op de

Markt voor Melk en Honing in Zuidlaren.

De samenstelling van het bestuur is in

2009 gewijzigd:

de heer D.A. Wiersma voorzitter

mevrouw G.C.H. van Heusden secretaris

de heer E.S. Veenstra penningmeester 

mevrouw A.L. van Mierlo ledenadministratie

mevrouw M. Hulscher bestuurslid en 
Vriendenbericht

bollen. De verwachting is dat we hier tot in

lengte van jaren van kunnen genieten.

Verder is voor € 2250 een zwadmaaier aange-

schaft en zijn uitgaven gedaan aan o.a. pot-

grond, zand, teelaarde, schelpen en boeken

voor de bibliotheek.

De Vriendenvereniging doneert voor ieder

persoonlijk lidmaatschap € 10,- en voor ieder

gezinslidmaatschap € 15,- aan de Stichting

Behoud de Groene Hortus.

Dit betekent dat we in februari 2010 al meer

dan € 10.000 hebben overgemaakt!

Uit ons Reservefonds is begin 2010  € 25.000

geschonken aan de Hortus, als bijdrage aan de

totstandkoming van een toiletgroep bij de

Plantage.

Egbert Veenstra, penningmeester

Toen het bestuur begin oktober 2009 in een

schrijven aan de leden de prachtige nieuwe

mogelijkheid aankondigde om als lid van de

Vriendenvereniging vanaf 1 januari 2010 vrije

toegang tot de Hortus te verkrijgen, stroom-

den onmiddellijk de contributiegelden binnen.

Dit was uiteraard ook de bedoeling. Aangezien

het echter contributiegelden voor het jaar

2010 zijn, hebben we besloten het boekjaar

2009 in te korten tot en met september 2009.

Ondanks de kortheid van dit boekjaar heeft de

Vriendenvereniging in deze periode veel finan-

ciële steun aan de Hortus kunnen verlenen, in

totaal een bedrag van bijna € 13.000.

Het grootste bedrag, ruim € 7.000 betrof de

aanschaf van een grote diversiteit aan bloem-

FFiinnaanncciiëënn  22000099  eenn  aallvvaasstt  eeeenn  bbeeeettjjee  22001100
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vondsten gedaan, meestal in graven, daterend

uit de zevende tot de vijfde eeuw voor Christus.

Een belangrijke vindplaats was bij het

Zwitserse La Tène. De stammen leefden als

nomadische boeren, maar ook krijgers ston-

den bij hen in hoog aanzien. Het waren

kunstzinnige mensen, zoals we uit de opge-

graven wapens, sieraden en gebruiksvoorwer-

pen kunnen afleiden. De Kelten waren tevens

natuurmensen. De Druïden spelen een

belangrijke rol in hun mythologie. Het woord

druïde is afgeleid van het Griekse woord drus
(eik) en het Indogermaanse wid (weten).

Volgens sommigen is dit niet de juiste verkla-

ring, maar komt het woord van het Sanskriet

veda (zien, weten) en het woord voor eik

dervo in het Gallisch, daur in het Iers. We

moeten het woord verstaan als “wijze in het

woud”, een ziener, een vertegenwoordiger van

dit kunstzinnige, begaafde volk. Ze waren spi-

rituele leidsmannen, wetenschappers in het

gevolg van de koning, raadsmannen. Een

andere groep hovelingen waren de dichters, zij

stonden in nauw contact met de “Andere

Wereld”. Zij droegen een gouden, zilveren of

bronzen tak met bellen, al naar gelang hun

status. Omdat de overlevering mondeling was,

werden er op bijeenkomsten door dichters

lange verhalen verteld aan de mensen. De

Andere Wereld is in de beleving van de Kelten

hun thuis, de bron van hun wijsheid en de

plaats van de goden. De Andere Wereld werd

dicht bij de onze gesitueerd (achter de negen-

de golf) en is in één woord prachtig. In het

grensgebied met de Andere Wereld leefden

vrouwen van koninklijken bloede, die over

toverkracht beschikten; zij fungeerden als

beschermengelen volgens de legenden. Later

werden zij vormgegeven als elfen.  

Het Keltische jaar werd ingedeeld door een

mengeling van zon- en maanfestivals. Zij kon-

digden een nieuw seizoen aan: winter met

Samhain (31 oktober), lente met Oimele (31

januari), zomer met Beltain (30 april) en

herfst met Lughnasadh (31 juli).

Al had men geen geschriften, er bestond wel

een alfabet: het Ogham alfabet (spreek uit

ohm). Het werd zichtbaar als inscripties op

rechtopstaande stenen of stukken hout, die

een magische of poëtische functie hadden. 

DDee  KKeellttiisscchhee  TTuuiinn  ((DDee  TTuuiinneenn  vvaann
OOgghhaamm))
Ria Hettinga

In het kader van de serie,

waarin we steeds een

bepaald onderdeel van de

Hortus onder uw aandacht

brengen, deze keer de

Keltische Tuin oftewel de

Tuinen van Ogham.

In 1998 had de directeur

van de boomkwekerij “De

Bonte Hoek” in Glimmen,

de heer Klaas Poppinga, al

enige tijd behoefte aan een

assortimentstuin. Een bomentuin, waarin

klanten konden zien hoe de kleine kweekbo-

men zich zouden ontwikkelen als ze tot volle

wasdom waren gekomen. Op een gegeven

moment kreeg hij een boekje in handen over

Keltische boomcirkels en het kwartje viel.

Hij belde Hortus Haren en had binnen een

half uur een uitnodiging om verder te komen

praten. De toenmalige tuin- en landschaps

architect van de Hortus, de heer Rammelo,

heeft zich toen verder in de Keltische cultuur

verdiept en zo werd het een mooi plan met

allerlei Keltisch mythologische elementen erin

verwerkt. 

Om de tuinen goed te kunnen duiden, is het

noodzakelijk u enige algemene dingen over de

Kelten, hun beschaving en hun mythologie te

vertellen. 

De Kelten waren niet een volk op zich. Ze

bestonden uit een verzameling stammen,

waarvan het grondgebied zich uitstrekte van

Oost Europa tot Ierland. Ze worden voor de

eerste keer vermeld in Griekse geschriften uit

de vijfde eeuw voor Christus; hierin wordt

gesproken over “Keltoi”, dat wil zeggen

“vreemden, anderen”. Caesar vertelt ons dat

de Kelten weigerden hun kennis in schrift vast

te leggen, de verhalen worden mondeling

overgeleverd. Het is waarschijnlijk dat er ook

Arthurlegenden zijn gebaseerd op oude

Keltische verhalen. Afgezien van enkele ver-

meldingen bij Griekse en Romeinse schrijvers

is er vrijwel niets over hen op schrift te vinden.

Er zijn bij opgravingen wel allerlei belangrijke



Nu naar de tuin zelf. In het ontwerp is vooral

gebruik gemaakt van zuilvormige bomen,

aangeplant in een cirkelvorm. Het zou teveel

oppervlak vergen om de oorspronkelijke

boomvormen te planten; het geheel zou dan

meer een arboretum worden. De cirkel met

een diameter van 50 meter bestaat uit een

halfhoog dijklichaam met daarop de bomen,

aan de buitenzijde afgeschermd door een

muur, aan de binnenzijde aflopend naar het

Pad van de Zee, waarlangs de bomenkalen-

der/horoscoop gestalte krijgt. De Keltische

bomencirkel is gebaseerd op 21 boomsoorten.

Zeventien van deze soorten komen tweemaal

voor, ze regeren zowel in het voorjaar als in het

najaar. Het aantal bomen per vak is afhankelijk

van de uiteindelijke kroondiameter. De breedte

van een vak is afhankelijk van het aantal dagen

dat de boom in de kalender vertegenwoordigt,

de vakken zijn gescheiden door lage taxusheg-

gen. Aan de binnenzijde van het Pad van de

Zee staan ook vier enkele bomen: de dagbo-

men. Zij vertegenwoordigen één enkele dag,

de dagen van de seizoensomslagen. Het zijn

de eik, de olijf, de beuk en de berk. In het

midden zijn de airts, de windrichtingen

gecombineerd met het verhalenlabyrinth, de

doolhof. 

Bij de bomencirkel vindt u allerlei andere ele-

menten uit de Keltische mythologie: de tijd-

tunnel, de negende golf, de vijver met stenen

die gezichtjes vertonen, de crannog (een

eilandje), de ringmuur (elfenfort), het verha-

lenlabyrinth, een gesloten slingerende weg

(uw levenspad), de waterput, de elfenweide

met het openluchttheatertje, het stakenbos

met de druïdestenen met inscripties uit het

Ogham alfabet.

20 mei 1999 werden de tuinen geopend. Er

was een mooie plek gevonden in het uiterste

noordwesten van de Hortus, aansluitend bij de

Engelse tuin. Dat was passend omdat men

had gekozen voor de mythologie en gebruiken

van de Kelten in Ierland. De Engelse tuin was

in die tijd nog een plaatje. Vooral de ommuur-

de kitchen garden met zijn eigen microkli-

maat, de rozentuin en het namaak Kew

Garden theehuis trokken veel bezoekers. 

Bomenkalender
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PPaaddddeennssttooeelleenn  iinn  ddee  HHoorrttuuss
Inge Somhorst

Twee jaar geleden kreeg ik het verzoek van

Marian Hulscher de Hortus te inventariseren

op paddenstoelen. Zo’n inventarisatie is een

uitdagende bezigheid die meerdere jaren in

beslag moet nemen, omdat niet elk jaar alle

zwammen fructificeren (vruchtlichamen

maken, red.) en vruchtlichamen maar één dag,

enkele dagen tot maximaal enkele weken aan-

wezig zijn. In feite blijft het een steekproef.

Het spannende van een inventarisatie in de

10

De Keltische tuin begint nu aardig volwassen

te worden. De favoriete plekken van mijn

kleinkinderen zijn uiteraard de lange tunnel,

de waterval waar je onderdoor moet, het pad

door de vijver en de doolhof. Mijn favoriete

plek is een bankje achter in het stakenbos

waar je in alle rust even kunt genieten van

vogelgeluiden en het geritsel van kleine

wezentjes tussen de bladeren. In het najaar

kunt u hier mooie aronskelken vinden. Wensen

heb ik nog wel: ik zou het fijn vinden als de

rookmachine en de druïde spiegel in de tijds-

tunnel hersteld werden, de vijver eindelijk

eens het hele jaar door helder zou zijn en er

rondom wat meer bloeiende inheemse Ierse

planten neergezet zouden worden, zoals rho-

dodendrons en fuchsia’s, want ik vind de tuin

soms wat saai ogen. Maar dit zijn slechts wen-

sen van een amateur tuinliefhebber en wel-

licht schop ik nu tegen de schenen van allerlei

Keltische puristen en boomspecialistische

ontwerpers aan…… Ik kan u echter ondanks

alles wat er te wensen overblijft, een bezoekje

aan de Tuinen van Ogham zeker aanbevelen!

Aronskelken

Hortus is dat er zoveel verschillende biotopen

aanwezig zijn; dit levert een enorm potentieel

van soorten. Voor paddenstoelen geldt de

regel: “het biotoop selecteert”. Of een zwam

zich ergens vestigt is niet zozeer afhankelijk

van de verspreidingsmogelijkheden maar van

de geschiktheid van het biotoop, wat weer

samen hangt met zijn ecologische functie. 

De Hortus is rijk aan grote oude bomen. Op

het hout verwachten we korstvormende zwam-

men en houtzwammen, die parasitisch (voed-

selhalend uit levend materiaal, red.) of sapro-

troof (voedselhalend uit dood materiaal, red.)

kunnen leven. Onder de bomen kijken we uit

naar mycorrhiza-paddenstoelen (symbiose van

schimmels en plantenwortels, red.); de mees-

te soorten groeien in voedselarme grond met

een dunne strooisellaag. Veel mycorrhiza-pad-

denstoelen hebben een specifieke partner. De

grote verscheidenheid aan bomen in de

Hortus biedt aldus een mogelijkheid voor een

grote verscheidenheid aan paddenstoelen. Ook

schraal grasland kan een geweldig biotoop zijn

voor in Nederland zeldzaam geworden gras-

landsoorten. Dit zijn saprotrofe soorten die

plantenresten afbreken. Voorbeelden zijn de

prachtig gekleurde wasplaten en knotszwam-

metjes.

In de herfst van 2009 kreeg ik, met dank aan

Richard Dijkstra (medewerker Hortus Haren,

red.), oude soortenlijsten uit de Hortus onder

ogen uit de periode 1935-1939 en 1948-1964.

Totaal zijn in deze jaren 342 soorten geteld; 53

(15%) daarvan staan op de huidige Rode Lijst.

Meest opvallend op de oude lijsten is het voor-

komen van veel soorten graslandpaddenstoe-

len: wasplaten, aardtongen, knotszwammetjes

en satijnzwammen, vooral uit de kalkrijke

orchideeënweide in de Laarmantuin. Deze

soorten staan nu vrijwel allemaal op de Rode

Lijst. Op de oude lijsten staan ook een flink

aantal mycorrhizasoorten zoals russula’s,

melkzwammen, vezelkoppen, gordijnzwam-

men, enkele boleten en veel saprotrofe pad-

denstoelen. Houtzwammen ontbreken voor

een groot deel; begrijpelijk omdat de meeste

bomen nog betrekkelijk jong waren.

De jaren tussen 1950 en 1990 worden geken-

merkt door een dramatische achteruitgang van

de paddenstoelen in Nederland, vooral veroor-
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Gekraagde aardster

Melkboleet

Paarse galgordijnzwam

zaakt door vermesting en verzuring. Wat vin-

den we terug van de pracht van weleer in de

Hortus? En welke soorten zijn nieuw geko-

men? Natuurlijk spelen meer factoren dan het

milieu een rol. Denk bijvoorbeeld aan succes-

sie (opéénvolging in soorten, red.) of aan het

feit dat de Hortus een tuin is. Veel padden-

stoelen houden van een ongestoorde bodem

en zullen verdwijnen als er “gerommeld”

wordt; andere krijgen een kans als er een

nieuw biotoop gecreëerd wordt.

Hoewel erg spannend, is het te vroeg om een

vergelijking te trekken tussen het voorkomen

van paddenstoelen vroeger en nu. Daarvoor

heb ik nog niet voldoende gegevens verza-

meld. Het ziet er wel naar uit dat de gras-

landsoorten flink achteruit gegaan zijn en

natuurlijk zijn de houtsoorten toegenomen.

Van de 129 in 2008 en 2009 gevonden soorten

stonden er 74 ook op de oude lijst; 8 soorten

staan nu op de Rode Lijst of zijn bijzonder

zeldzaam (6%). Hopelijk wordt het komend

jaar een goed paddenstoelen jaar; dan kan er

flink geïnventariseerd worden en kunnen we

volgend jaar op deze plaats een voorlopige

conclusie schrijven.

Er valt in de Hortus gelukkig nog heel veel

moois te ontdekken op het gebied van padden-

stoelen en daar wil ik hier een paar voorbeel-

den van geven.

Onder een beuk aan de rand van de Wilde

plantentuin vond ik de Paarse galgordijnzwam.

Deze mycorrhiza-paddenstoel is erg achteruit

gegaan door vermesting en verzuring en de

daarmee samenhangende strooiselophoping;

een hoopvol teken dat hij hier in de Hortus

fructificeert. Hij staat als kwetsbaar op de

Rode Lijst. Waar het paars vandaan komt kunt

u op de foto zien; het gal slaat op de bittere

smaak van de hoedhuid. 

Op een vochtig stukje achter de Chinese tuin

werd ik verrast door het Verkleurzwammetje.

Hoewel niet echt zeldzaam is dit op het eerste

gezicht onooglijke paddenstoeltje toch achter-

uit gegaan en als kwetsbaar op de Rode Lijst

beland. Het is een saprotrofe soort van

humusrijke grond, vooral in parken en tuinen.

De verrassing zit onder de hoed: in jonge toe-

stand zijn de lamellen prachtig rood. Als de

sporen rijpen worden de lamellen grijzer. Het
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sporenpoeder is eerst grijzig, maar verkleurt

naar rood.

Medewerkers van de Hortus vonden in het

naaldbosje achter de rotstuin een prachtige

groep Gekraagde aardsterren. Weliswaar een

vrij algemene paddenstoel maar een lust voor

het oog. In de grond ontwikkelt hij zich tot een

soort tulpenbol, maar dan splijt de dikke bui-

tenste laag open en krult zich in slippen

omlaag, waarna het binnenste bolletje te voor-

schijn komt waarin zich de sporen bevinden.

Het meest verrast werd ik door de vondst van

een boleet, onder een den bij de ingang van

het Chinese paviljoen. Deze behoorde door

zijn wat slijmige hoed duidelijk tot het

geslacht Suillus, maar niet één die ik zo her-

kende. Tot ik merkte dat aan de steeltop wat

wit-waterige druppeltjes werden afgeschei-

den: dit was de Melkboleet! De Melkboleet is

een vrij zeldzame paddenstoel die mycorrhiza

vormt met vrij jonge dennen; hij is gevoelig

voor vermesting en verzuring en staat als

bedreigd op de Rode Lijst. In Groningen is hij

alleen bekend uit het Lauwersmeergebied.

Tot slot nog aandacht voor een prachtig plaat-

je: de Schubbige bundelzwam, als zwakte-

parasiet groeiend aan de voet van een grote

beuk.

Mocht u menen in de Hortus een bijzondere

paddenstoel gezien te hebben dan kunt u een

mail sturen, liefst met foto, naar

ingesomhorst@hetnet.nl.

Schubbige bundelzwam

EEeenn  HHoorrttuuss  AAnneekkddoottee

Eind vorig jaar werd de redactie benaderd

door mevrouw Janny Korte uit Amsterdam. Als

kind had zij van haar vader een verhaal/gedicht

gehoord dat te maken had met onze Hortus.

Ze vroeg of wij de tekst konden terugvinden.

Het begon aldus:

Jan…..was jarenlange knecht op d’academie-

tuin………

Het verhaal vertelde over Jan, die tuinman was

in de Hortus en die een grote kennis van

zaden had. Als er een prof met zijn studenten

kwam, werd Jan er altijd bijgehaald. Op een

dag besloten de heren studenten Jan eens in

de maling te nemen. Ze droogden viskuit

(haring?) en gaven dat aan Jan met de vraag of

hij wist van welke plant dit zaad was. Jan voel-

de eens en snuffelde eens en antwoordde dat

hij er niet zeker van was. Hij zou het zaad

zaaien en dan zouden de heren er wel van

horen. Dikke pret bij de studenten natuurlijk.

Na een tijd kwamen de studenten weer eens

in de Hortus en vroegen Jan naar het zaad. Hij

nam ze mee naar het bewuste zaaibed en wat

zagen ze? Een rij vissenkoppen op stokjes. Jan

lachte en vertelde de heren dat ze vroeger op

moesten staan als ze Jan in de maling wilden

nemen!

De redactie

probeerde

een en ander

te achterha-

len/bevesti-

gen. We ont-

dekten dat

het verhaal in

kwestie zich

waarschijnlijk

in de oude

Hortus aan

de Grote Rozenstraat in Groningen afgespeeld

heeft en dat de oude tuinman mogelijk Jan

Blom heette. Alle oudere Vrienden en oud-

medewerkers, die wij benaderden, konden

geen nadere toelichting geven. Wel herkenden

een paar het verhaal. 

U begrijpt onze vraag: is er nog iemand die

ons iets verder op weg kan helpen met de tekst

van het gedicht? We horen het graag.



OOnnzzee  VVrriieennddeenn,,  ddee  MMiiccrroobbeenn!!

Marian Hulscher 

Verreweg de meeste organismen die in onze

Hortus voorkomen zien we niet! Dat is ons wel

duidelijk geworden tijdens de boeiende en

gevarieerde lezing die de heer Dijkhuizen voor

ons gehouden heeft. Naast planten en dieren

komen micro-organismen als bacteriën, gisten

en schimmels in veel grotere getale voor.

Alleen de paddenstoelen onder de schimmels

vallen ons op. De eencellige bacteriën hebben

al een grote variatie aan celvormen. Hun

grootte moeten we in micrometers uitdruk-

ken. In 1673 wist Antonie van Leeuwenhoek

lenzen zó te slijpen en daarmee een eerste

microscoop te bouwen, dat hij micro-organis-

men uit o.a. zijn mond zichtbaar kon maken.

Nu, drie eeuwen later, wordt de “ boom van

het leven” onderverdeeld in drie grote groe-

pen: de Bacteria, Archaea en Eukaryota. Het

erfelijke materiaal van de Bacteria en Archaea

ligt los in de cel, dat van de Eukaryota bevindt

zich in de kern. Tot deze laatste groep behoren

de schimmels, planten en dieren. De aarde is

4,5 miljard jaar geleden ontstaan, het leven is

1 miljard later begonnen. Uit eenvoudige cellen

is geleidelijk aan door evolutie een “waaier”

van verschillende vormen van levende organis-

men ontwikkeld. Hoe? De hypothese van de

oersoep is nog niet experimenteel bewezen;

een alternatief is dat leven wellicht elders in

de ruimte is ontstaan, zich vandaar uit ver-

spreid heeft en op andere hemellichamen

terecht is gekomen, waaronder de aarde. 

Wat maakt onderzoek aan zulke kleine orga-

nismen zo boeiend? In het gehele levensrijk

verlopen verwante processen (stofwisseling)

ongeveer op dezelfde wijze. Ze zijn dus voor-

beeld organismen waaruit wij veel kunnen

leren over de overige organismen, inclusief

onszelf. Zo wordt er bijv. onderzocht: hoe ziet

de minimale cel eruit? We weten nu dat 200

tot 300 eiwitten essentieel zijn. Doordat we

weten dat de bouwstenen van het erfelijk

materiaal (DNA) door het hele levensrijk

Samenvatting van de Vriendenlezing op donderdag

21 januari 2010 door prof. dr. L. Dijkhuizen, hoogleraar

bij de RUG.

gelijk zijn, is nu ook het vak synthetische biolo-

gie ontstaan: kun je synthetisch leven maken? 

Waar vind je bacteriën? In alle niches. Op en

in het menselijk lichaam (huid, mondholte,

ademhalingsorganen, spijsverteringsorganen),

in bodem, lucht en alle wateren, in extreme

milieus (zuur, zout, heet, ijzig koud, op de

bodem van de diepzee), in huis, tuin en keu-

ken. Nu is men bezig na te gaan of er op Mars

mogelijk ook microben zijn. Er moet ooit veel

water gestroomd hebben, een (voor aardse

inzichten) voorwaarde voor leven.

Het is begrijpelijk dat er miljoenen soorten

microben moeten zijn, als ze in zulke uiteen-

lopende ecosystemen kunnen voorkomen en

lange perioden kunnen overleven. Mogelijk

kunnen er zelfs uit diepe ijslagen bacteriën uit

de IJstijd geïsoleerd worden, of uit barnsteen!

Als er geen microben waren dan zou er niets

opgeruimd worden op aarde: zij zorgen voor

alle recycling. Om te zorgen dat we microben,

die onschuldig of nuttig óp onze huid zitten,

niet – ziekteverwekkend – ín ons lichaam krij-

gen, wordt de huid gedesinfecteerd vóór een

injectie. Op die huid zitten gemiddeld 100 tot

10.000 bacteriën per cm2 . Onze endeldarm

bevat gemiddeld 1 kg gezonde bacteriën, die

onmisbaar zijn als helpers bij het verteren van

ons voedsel.  

Voorbeelden van onderzoek over en bereiding

van voedingsproducten of medicijnen met

behulp van schimmels en gisten passeerden

de revue, w.o. broodgist en biergist. Gisten

behoren tot de Eukaryoten en worden als

modelorganisme voor eukaryoot onderzoek

gebruikt. En, paradoxaal genoeg, blijkt dat de
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Vuurzwammetje



grootste organismen op aarde in deze lezing

over microben thuis horen. Het echte schim-

mellichaam van paddenstoelen is in de vorm

van een web myceliumdraden onder de grond.

De bekende heksenkringen zijn onderdelen

van eenzelfde ondergronds myceliumlichaam.

Deze kunnen na verloop van jaren zo uitge-

breid worden (wel over 100km), dat ze onder

de grootste levende organismen geplaatst zijn. 

Ziekteverwekkende (pathogene) bacteriën

zijn in de minderheid. Vele bacteriën zijn

gevoelig voor antibiotica, die uit schimmels

gewonnen worden. Wanneer een bacterie een

aanval door een antibioticum overleeft, dan

kan hij - en vervolgens zijn nakomelingen -

resistent worden tegen dat antibioticum.

Daarom is het absoluut noodzakelijk een anti-

bioticumkuur af te maken. Het optreden van

de beruchte MSRA bacterie is het gevolg van

resistentie tegen antibiotica. Tijdens een anti-

bioticumkuur is bij veel mensen de spijsverte-

ring van slag, goede darmbacteriën worden

ook door het antbioticum gedood. Dat moet

zich na de kuur weer herstellen. Tot ziekten,

die door pathogene bacteriën veroorzaakt wor-

den, behoren longontsteking, miltvuur, lyme,

tetanus, diphtherie, diarrhee, pest, cholera en

nog veel meer. Het is bekend dat sinds het

begin van de domesticatie van dieren, zo’n

10.000 jaar geleden in het Nabije Oosten,

dierziekten op de mens overspringen, w.o.

tuberculose, kinkhoest, pokken. Recentelijk is

dit gebeurd met de Q-koorts. Bij cariës lost

het tandglazuur op door zuren die uitgeschei-

den worden door een bacterie. Wat verrassend

was het om dan te horen dat deze bacterie ook

gekweekt wordt om een kleverig uitschei-

dingsproduct, dat als biologische lijm voor het

fineren van hout gebruikt wordt!

Op verschillende gebieden maken we gebruik

van de hulp van micro-organismen, zoals om

de houdbaarheid van voedsel te verbeteren en

bij het zuiveren van afvalwater. In de landbouw

helpen de wortelknolletjes (waarin bacteriën)

van vlinderbloemigen bij het binden van stik-

stof; antibiotica bij de bestrijding van infectie-

ziekten zijn al genoemd en bacteriële of gist-

cellen kunnen via DNA-technieken als

fabriekjes gebruikt worden om allerlei medi-

cijnen (bijv. insuline) te maken.

Een ander uiterste zijn momenteel activiteiten

op Antarctica, waar met robotjes technieken

geoefend worden om op planeten met een

dikke ijslaag op steriele wijze boormonsters te

verzamelen van onder het ijs en die hier op

aarde terug te krijgen: zullen daar microben in

zitten?

We hebben een boeiende en leerzame avond

gehad over die wonderlijke microben, onze

vrienden! 

14
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VVrriieennddeennddaagg  22001100  eenn  AAllggeemmeennee  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg::    zzaatteerrddaagg  2299  mmeeii  22001100

Wij nodigen u uit voor de Vriendendag en de jaarlijkse Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Hortus
“Henricus Munting”. Deze zal worden gehouden op zaterdag 29 mei in de Hortus, Kerklaan 34 te Haren.
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart na voorafgaande aanmelding bent u die dag van harte welkom.

PROGRAMMA
9.30 uur ontvangst met koffie in het theehuis
10.00 tot 12.00 uur: algemene ledenvergadering in de bovenzaal van het theehuis, alleen toegankelijk met de trap
12.00 uur: lunch in de Plantage, begane grond, de prijs bedraagt € 5,00
13.00 uur: verzamelen voor rondleidingen in de entreehal
13.15 tot 14.30 uur: rondleidingen:

A. Vogelvluchtrondleiding. Een wandeling langs de mooiste stukjes van de Hortus
B. Rondleiding door de Laarmantuin (Wilde Plantentuin)
C. Rondleiding door de Chinese tuin
D. Markante bomenrondleiding

Agenda van de ledenvergadering:
1. Opening.
2. Verslag van de ledenvergadering van 16 mei 2009 (wordt uitgereikt voorafgaand aan de vergadering).
3. Jaarverslag 2009. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag, dat elders in dit Vriendenbericht

is opgenomen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
5. Rekening en verantwoording 2009 door de penningmeester

Verslag van de kascommissie
Begroting 2010
Decharge van het bestuur

6. Verkiezing kascommissie 2010
7. Bestuursverkiezing.

Annelize van Mierlo heeft 2 termijnen zitting gehad in het bestuur en treedt af. Het bestuur heeft Mevr.
R. Hettinga bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur en Dhr. P Driessen bereid gevonden de technische 
ledenadministratie te doen. Voor deze vacature kunnen door tenminste 10 leden één of meer kandidaten, die de
volledige taak willen overnemen, worden gesteld. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de 
secretaris van het bestuur, tenminste vóór 22 mei 2010.  

8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor de organisatie van de Vriendendag is het noodzakelijk te weten hoe groot de belangstelling is. Daarom vragen we u om
u door middel van de aanmeldingsstrook die los bij dit Vriendenbericht is gevoegd op te geven voor de Vriendendag.
Wilt u uw opgave vóór 22 mei sturen naar Postbus 159, 9750 AD te Haren? U kunt u ook opgeven tot 27 mei via
ons e-mailadres: hortusharenvrienden@gmail.com onder vermelding van de onderdelen waaraan u wenst
deel te nemen en het aantal personen.

OOpprrooeepp

De serie ansichtkaarten die de Vrienden-

vereniging afgelopen jaar heeft uitgebracht, is

blijkens de verkoopcijfers succesvol. We heb-

ben dankbaar gebruik gemaakt van foto’s, die

ons na een oproep in het Vriendenbericht voor

de serie zijn toegestuurd.

Graag doen wij onze lezers wéér het verzoek

ons foto’s, in de Hortus gemaakt, toe te stu-

ren. U begrijpt het: we willen opnieuw een

serie ansichtkaarten uitbrengen! Het mogen

indrukwekkende, bijzondere, boeiende of

gewoon mooie foto’s zijn; overzichtsfoto’s of

details. 

Mocht de foto geschikt zijn om te worden uit-

gegeven als ansichtkaart door de

Vriendenvereniging, dan dienen ze minimaal

3MB of 200 dpi (dots per inch) te hebben. Het

liefst hebben we 6MB.

U kunt de foto’s mailen naar

marian@wolka.org

Alvast onze dank!


