
HORTUS BOTANICUS HAREN

P E R S P E C T I E V E N

Dr R.J. Strijkstra 2020
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden

Analyse van de botanische en ecologische waarde van de Hortus botanicus Haren
in relatie tot de maatschappelijke en sociale context





HORTUS BOTANICUS HAREN

P E R S P E C T I E V E N

Dr R.J. Strijkstra 2020
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden

Analyse van de botanische en ecologische waarde van de Hortus botanicus Haren
in relatie tot de maatschappelijke en sociale context



1.        Inleiding 
 gnidielnI  .1.1           

2.        Aanpak
          2.1.  Inleiding 

3.        Algemene beschrijving Hortus Botanicus Haren 
          3.1.  Inleiding 
          3.2.  De Hortus als organisatie 
          3.3.  Beschrijving van de Hortus
                 
4.        Analyse maatschappelijke context 
          4.1.  Inleiding 
          4.2.  Het doel van een botanische tuin 
          4.3.  Maatschappelijke context Hortus
                    
5.       Ecologische betekenis 
          5.1.  Inleiding 
          5.2.  Ecologische beschrijving
                  
6.       De plantencollectie 
          6.1.  Inleiding 
          6.2.  Beschrijving groepen
          6.3.  Omvang en waarde van de collectie voor educatie  
          6.4.  Omvang en waarde van de collectie voor de recreant 

7.        De Hortus: perspectief 
          7.1.  Inleiding 
          7.2.  Ontwikkeling sociale functie
          7.3.  Ontwikkelen educatieve functie
                   
8.        Gebruikte literatuur 

INHOUD

HORTUS BOTANICUS HAREN | PERSPECTIEVEN2



1.     INLEIDING

1.1      Inleiding

De Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) en de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ 
hebben Altenburg & Wymenga (A&W) gevraagd voor het uitvoeren van een onderzoek aan de aan-
wezige botanische en ecologische waarden in de Hortus Botanicus Haren. Daarnaast is gevraagd om 
deze waarden te bekijken in relatie tot de maatschappelijke en sociale context waarin de Hortus als 
botanische tuin functioneert. 
De bedoeling van deze analyse is om een onderbouwing te geven aan de visie op het functioneren 
van de Hortus Botanicus Haren in de toekomst. Met veel genoegen presenteren wij in dit rapport de 
resultaten van onze inspanningen. 

2.     AANPAK

2.1      Inleiding

De hier voorliggende rapportage is een bijdrage aan de onderbouwing van de visie van de Hortus op 
de toekomst. In overleg tussen A&W, de SBGH en de Vriendenvereniging is voor deze analyse een 
plan van aanpak gekozen dat uitgaat van twee invalshoeken en die gecombineerd een indruk geven 
van de huidige waarden en kansen voor verdere ontwikkeling van de Hortus. 

De achtergrond van deze aanpak is de algemeen heersende consensus dat het floreren van een bota-
nische tuin afhankelijk is van de onderstaande voorwaarden:

        • Er is voor een aantal functies een relevante plantencollectie, in welke vorm dan ook;
        • De tuin doet dienst binnen een relevant maatschappelijk kader.

Samenvattend bevat dit rapport de volgende basiselementen:

       1. Een beknopte analyse van de maatschappelijke context waarbinnen de Hortus functioneert.    
           Deze analyse is zeker niet uitputtend, maar geeft de voornaamste context aan.
       2. Een beschrijving van de ecologische waarde van de Hortus als terrein en de samenstelling     
           van de botanische collectie.
       3. Het aangeven van het verband tussen de eerste twee punten.

Tot slot wordt, uitgaande van het bovenstaande, ingegaan op het perspectief op de toekomst.
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3.     ALGEMENE BESCHRIJVING HORTUS BOTANICUS HAREN

3.1      Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van de Hortus botanicus Haren. Het betreft 
hier een beknopte beschrijving van de recente organisatie, de bemensing en de diverse onderdelen 
van de Hortus (tuinen en gebouwen). Voor een historie en een beschrijving van de tuinen op groter 
detailniveau verwijzen we hier naar andere bronnen (o.a. Laarman 1948, Andreas, 1976, Roos & 't 
Hart 2017) en diverse gidsen en brochures.

3.2     De Hortus als organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen is eigenaar van het Hortusterrein en de opstallen. Het beheer van de 
Hortus is door de RuG overgedragen aan de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH). De leden van 
het bestuur van de SBGH worden benoemd door het College van Bestuur van de RuG. Het bestuur 
van de SBGH, dat tevens de directiefunctie vervuld, is onbezoldigd. Sinds 2013 ontvangt de SBGH 
geen exploitatiesubsidie meer van de RuG en verwerft de SBGH haar eigen inkomsten uit entree, 
horeca en winkel.

De Stichting heeft een beperkt aantal mensen in dienst. Het gaat hierbij om personen die het botanisch 
onderhoud verzorgen en de benodigde kennis borgen de administratie voeren en de inkoop en coör-
dinatie van de horeca regelen. 

Het dagelijkse reilen en zeilen van de Hortus is voor een zeer groot deel in handen van vrijwilligers. 
Ze verwelkomen het publiek, verzorgen de winkel, houden de attractieve elementen in stand en doen 
grotendeels het onderhoud van gebouwen en tuinen. Ook educatie en PR berust bij vrijwilligers. Er zijn 
in de Hortus meer dan 100 reguliere vrijwilligers in meer of mindere mate actief. De taken en werk-
zaamheden worden deels door hen zelfstandig uitgevoerd onder leiding of begeleiding van de personen 
in dienst van de stichting. In de Hortus worden jaarlijks door vrijwilligers beeldententoonstellingen 
georganiseerd. 
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Een deel van de werkzaamheden in de Hortus wordt uitgevoerd door mensen die begeleid werken, 
cliënten van zorgorganisatie Cosis. Deze draaien mee in de horecavoorziening de Plantage, onder 
begeleiding van professionele krachten van Cosis en de Stichting. Ook worden deze mensen ingezet 
bij onderhoud buiten. Deze formule is al een aantal jaren succesvol. De Hortus vindt hier een aanvulling 
op de vrijwilligersgroep. De cliënten van Cosis kunnen werken in een bijzonder omgeving, die unieke 
kansen biedt voor hun functioneren en ontwikkeling.

De Hortus krijgt ook ondersteuning bij het tuinonderhoud van praktijkschool “De Bolster” uit Groningen. 
In het kader van de praktijklessen verrichten leerlingen onder leiding van docenten van de school  
werkzaamheden in de tuin. 

De Hortus heeft een grote vriendenvereniging, de Vereniging vrienden van de Hortus "Henricus Munting". 
Deze Vriendenvereniging telde begin 2020 meer dan 3000 leden, voornamelijk uit de regio maar ook 
verder weg uit Nederland en zelfs in het buitenland. De rol van de Vriendenvereniging was en is van 
zeer grote toegevoegde waarde voor de organisatie, onder meer omdat ze veel financiert vanuit de 
bijdragen van haar leden en andere fondsen. De vriendenvereniging draagt ook de verantwoordelijkheid 
voor een informatief blad over de Hortus, het "Vriendenbericht". 

De Hortus is lid van de Nederlandse vereniging van botanische tuinen (NVBT) en heeft contact met 
een aantal andere botanische tuinen in Nederland. De plantencollectie van de Laarmantuin is opge-
nomen in de Nationale Plantencollectie. 

3.3.     Beschrijving van de Hortus

Fysiek bestaat de Hortus op dit moment uit een aantal onderdelen met een oppervlak van ca.15 ha. 
De infrastructuur van de Hortus omvat een aantal tuinen, waarvan enkele nog steeds een wetenschap-
pelijk gefundeerde achtergrond hebben. Andere hebben het karakter van een demonstratietuin. Een 
aantal gebouwen is in gebruik als bedrijfsruimte en kantoor. Er is beperkt ruimte geschikt voor evene-
menten of bijeenkomsten. 

3.3.1.   Tuinen 

De onderstaande tuinen maken deel uit van de Hortus: 

De Laarmantuin 
De Laarmantuin is een onderdeel van de Hortus dat het best omschreven kan worden als een monument 
voor de bewustwording van ecologische principes uit het begin van de twintigste eeuw. In oorsprong 
bestond de tuin uit een aantal milieutypen, waarop plantengroei werd aangebracht die bij dat milieu-
type behoorde. Zo zijn er zandige, stenige, kalkarme en kalkrijke stukken aangelegd met de bijbeho-
rende plantengroei. In verband met de kleine oppervlakten zijn randeffecten van invloed op de 
samenstelling van de plantengroei. Niettemin is de structuur van de Laarmantuin nog steeds goed te 
herkennen, en komt er een groot aantal interessante plantensoorten voor, waaronder veel Rode 
lijstsoorten. De soorten uit de Laarmantuin maken deel uit van de Nationale plantencollectie (van der 
Heijden 2017, med. Richard Dijkstra).
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Arboretum
Het Arboretum, onderdeel van de Laarmantuin, bestaat uit loofbomen en struiken van het Noordelijk 
halfrond van Amerika en Azië, met daaronder een deels bijpassende ondergroei, maar ook met een 
ondergroei van in Nederland inheemse soorten. Het Arboretum maakt deel uit van de Nationale 
plantencollectie (Van der Heijden 2017).

Pinetum
Het Pinetum, eveneens onderdeel van de Laarmantuin, bestaat uit coniferen van over de hele wereld, 
met een ondergroei van in Nederland inheemse soorten en andere soorten van naaldwouden. Het 
Pinetum maakt deel uit van de Nationale plantencollecte (Van der Heijden 2017).
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De Rotstuin
De rotstuin, ten westen van de Chinese tuin, met bijbehorende plantengroei, is een blikvanger in de 
Hortus. Het is een aantrekkelijk object waarover enkele wandelpaden zijn aangelegd van waar men 
een mooi uitzicht op de tuinen heeft . 

Chinese tuin
De Chinese tuin, aangelegd in 1995, is aan te merken als cultuurmonument. De tuin is een gift van 
de stad Shanghai aan de stad en de provincie Groningen, waarvoor de RUG grond ter beschikking 
heeft gesteld. De tuin is door Chinezen met authentieke materialen volgens klassieke Chinese principes 
aangelegd en daarmee uniek in Nederland en zelfs in West-Europa. De Chinese tuin bestaat onder 
meer uit een karpervijver, een kunstmatige waterval, een galerij, een aantal karakteristieke gebouwen, 
en deels een karakteristieke beplanting met onder andere prunus en bamboes. De gebouwen worden 
gebruikt voor allerlei activiteiten. 



Thematische tuinen
Diverse showtuinen zijn in de Hortus aanwezig. Sommige hebben een bepaalde plantengroep als 
thema (Hortensiatuin, Rozentuin), andere hebben een thematiek die meer cultureel is gericht, bijvoor-
beeld de Keltische tuin (Hortus Haren 1999). 

Hondsrugtuin
De Hondsrugtuin is in 2017 aangelegd waarbij de Hondsrug als inspiratie diende. Om het publiek 
een indruk te geven van de opbouw en ontstaan van de Hondsrug, waarop de Hortus ook ligt, is in 
samenwerking met het Unesco Geopark De Hondsrug een doorsnijding gemaakt waarop de grond-
lagen zichtbaar zijn. De tuin is tot stand gekomen met bijdragen van een groot aantal partijen, waar-
onder de vriendenvereniging. De Hondsrugtuin is nog in ontwikkeling. Daarbij wordt in het kader van 
Interreg samengewerkt met de Geoparken De Hondsrug en Terra Vita (Duitsland).

Vlinder/bijenweide 
De vlinder-bijenweide is in 2018 aangelegd met als doel om het publiek te laten kennismaken met 
een kleurrijk geheel waarbij het belang van een insectenrijke tuin kan worden geïllustreerd. Deze tuin 
is nog in ontwikkeling.

Voedselarme plas
De voedselarme plas is een waterpartij met een oeverzone die een schraal karakter heeft. Het is een 
element met een ecologisch/wetenschappelijke achtergrond. In en om de plas komen de planten- en 
diersoorten voor die bij het schrale milieu horen. 

Publiekskas
De publiekskas is een met folie bespannen kas. In deze kas staan planten die 's zomers een warm 
klimaat nodig hebben maar toch tolerant zijn voor lichte vorst. Deze kas is zorgvuldig ingericht en 
toegankelijk voor het publiek.
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3.3.2.   Publieksruimten

De onderstaande publieksruimten zijn in de Hortus aanwezig: 

Entreegebouw
In het entreegebouw aan de Kerklaan worden de volgende belangrijke functies gecombineerd:
• Ontvangstbalie
• Café voor koffie, thee en gebak
• Een uitgebreide winkel waarin een groot aantal producten wordt verkocht

Restaurant
Grand café-restaurant de Plantage met terras ligt midden in de Hortus tegenover de vijver. Het restaurant 
wordt deels gedreven door cliënten van Cosis. Er worden dranken, snacks en broodjes verkocht. Een 
deel van het gebouw is ingericht als kunstatelier voor cliënten van Cosis. De producten daarvan 
worden ook verkocht in de plantage.

Speeltuin
Naast de Plantage is een kleine speelruin ingericht voor jonge kinderen.

3.3.3.   Bedrijfsruimten

De onderstaande bedrijfsruimten zijn aanwezig in de Hortus:

Kweekkas
Het kweekkassencomplex omvat enkele kleinere kassen die 's winters vorstvrij worden gehouden. In 
deze kassen worden planten gekweekt die kunnen bijdragen aan de Hortus, hetzij als ornamenten, 
hetzij als aanvullingen op de collectie. 

Entreegebouw
Een deel van het entreegebouw is ingericht als kantoorruimte.

IJshal
De ijshal werd in het verleden gebruikt voor tentoonstellingen van ijssculpturen. Op dit moment is hij 
in gebruik als opslagplaats en deels als kantoor. In de ijshal bevindt zich ook de bibliotheek en de 
kantine voor medewerkers en vrijwilligers.
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4.     ANALYSE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

4.1.     Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke context waarin de Hortus functioneert. De rol 
van botanische tuinen is in de laatste vijftig jaar verschoven. Waar botanische tuinen in het verleden 
voornamelijk een wetenschappelijke rol hadden voor plantensystematisch onderzoek, waaraan ze 
hun maatschappelijke rol ontleenden, is dat de laatste vijftig jaar duidelijk veranderd voor verreweg 
de meeste botanische tuinen. Dit geldt ook voor de Hortus botanicus Haren.

4.2.     Het doel van een botanische tuin

In verschillende internationale bronnen wordt de rol voor botanische tuinen omschreven. De meeste 
botanische tuinen focussen op de volgende doelen (vrij vertaald):

• Het aanspreken van een breed publiek
• Het bieden van recreatieve mogelijkheden
• Relevantie voor de gemeenschap
• Het geven van educatie
• Het leveren van bijdragen aan publiek debat over het milieu
• Het geven van het goede voorbeeld wat betreft duurzaamheid
• Richten op het actief veranderen van de houding en het gedrag van publiek ten aanzien van 
   biodiversiteit en milieu
• Behoud van biodiversiteit door het kweken van bedreigde soorten

Inhoudelijk kan hierbij de focus liggen op de botanische en de educatieve kant van:

• Milieuproblematiek en oplossingen daarvan
• Natuur en ecologie
• Natuurbeheer en -behoud
• Hobbymatig beoefenen van botanie
• De relatie mens-natuur
• Duurzaamheid en innovatie
• Het verduidelijken van de impact van klimaatverandering
• Het verstrekken van educatie en informatie op het gebied van biodiversiteit
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4.3      Maatschappelijke context Hortus 

Bijna alle punten uit paragraaf 4.2 zijn op een of andere manier relevant voor de Hortus.  In een sociale 
context kan een botanische tuin functioneren als plek waar mensen samen aan bovenstaande doelen 
kunnen werken. De thematiek is in principe breed. Er is een duidelijke relatie met de omringende 
gemeenschap. Wat betreft educatie worden er in de Hortus initiatieven ontplooid richting lokale scholen 
en het regulier bezoekerspubliek. Scholen vragen ook om de gelegenheid om onderwijs te geven in 
de Hortus. Er worden Apps ontwikkeld en gebruikt, rondleidingen gegeven, thema tenstoonstellingen 
georganiseerd en nog veel meer. 

In de sociale context is er een mogelijkheid gerealiseerd voor het faciliteren van werkplekken voor 
mensen die begeleiding nodig hebben. De Hortus is ook een ontmoetingsplaats en daarmee ook voor 
de lokale gemeenschap van belang. Veel vrijwilligers vinden in de Hortus een zinvol en leuk werk.

De Hortus is permanent bezig om binnen deze activiteiten vernieuwing en verbreding te zoeken, en 
een breder publiek te trekken.

4.3.1.   Huidige activiteiten

In de Hortus wordt een breed scala aan activiteiten ontplooid. Deze activiteiten worden voornamelijk 
door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. Tabel 1 geeft een niet limitatieve opsomming van deze 
activiteiten. De Hortus zou graag deze activiteiten uitbreiden en is op zoek naar de mogelijkheden 
hiertoe.
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Type activiteit Activiteit 

Botanische onderwerpen Evenementen 
 Rondleidingen 
 Tentoonstellingen 
 Speciale projecten 
 Inventarisaties 

Kunst Beeldententoonstelling 
 Kunsttentoonstelling 
 Speciale projecten 

Educatie botanie, ecologie             Algemeen publiek
en biodiversiteit Basisschool 
 Middelbare school 
 Hogeschool/ Universitair 

Dagbesteding Leertrajecten /dagbesteding 
 Creatieve activiteiten 

Bijeenkomsten Lezingen 
 Congressen 

Horeca Entreegebouw 
 Plantage 

Verkoop Souvenirs 
 Boeken 
 Planten 

Tabel 1  Bestaande en recente activiteiten in de Hortus



5.     ECOLOGISCHE BETEKENIS

5.1.      Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de bijzondere natuurwaarden in de Hortus. De natuurgegevens zijn ontleend 
aan literatuurstudie en interviews met medewerkers en vrijwilligers van de Hortus. Daarnaast is geput 
uit observaties tijdens veldbezoek van een ter zake kundige veldbioloog van A&W ter plekke. Op basis 
hiervan kan de ecologische betekenis van de Hortus worden aangetoond en de betekenis in het kader 
van educatieve activiteiten.

5.2.      Ecologische beschrijving

5.2.1.    Geen officiële status, wel de statuur van natuur

De Hortus ligt in een groene corridor tussen de stad Groningen en het Dorp Haren, die loopt van het 
Paterswoldsemeer richting Essen/Zuidlaardermeer, en fungeert zo als een onderdeel van een link 
tussen deze twee natuurgebieden. 

Het terrein van de Hortus is geen onderdeel van de Stadsecologische structuur van Groningen (SES, 
Groenstructuurvisie), en zal dat ook niet worden omdat het geen eigendom is van de gemeente. Het 
gebied is tenslotte geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, provincie Groningen) 
Het gebied is ook geen natuurgebied in de zin van aanwijzing binnen het bestemmingsplan 
(Gemeente Groningen). 

Het ontbreken van een officiële status als natuurgebied doet niets af aan het grote belang van de 
Hortus voor de biodiversiteit in de omgeving. Zoals blijkt uit de nu volgende paragrafen heeft het 
terrein wat betreft omvang en diversiteit aan inheemse soorten de statuur van een natuurgebied, 
waarbij de nadruk ligt op het zuidelijk en middendeel, maar waarbij de rest van de Hortus ook wel 
degelijk bijdraagt als gebied met relatieve rust en beschutting voor dieren.

5.2.2.    Biodiversiteit planten en paddenstoelen

De Hortus is wat betreft biodiversiteit een bijzondere plek. Door de aanleg met verschillende milieus 
is vooral het gedeelte met de Laarmantuin, het Arboretum en het Pinetum een belangrijke hotspot 
voor allerlei inheemse soortgroepen. Ook elders in de Hortus bevinden zich plekken waar bijzondere 
inheemse planten en diersoorten voorkomen. Dit betreft niet alleen de aangeplante hogere planten. 
Er is een groot aantal rode lijstsoorten aanwezig die over het algemeen als wilde planten kunnen 
worden beschouwd. Er is in het verleden een aantal goed gedocumenteerde inventarisaties geweest 
van mossen waarbij meer dan 120 soorten zijn aangetroffen (Van Wijk 1954, Kruijer e.a. 1983, Van 
Zanten & Colpa 2008, 2009 Van Zanten & Kruijer 2012) en van paddenstoelen, waarvan in de loop 
der jaren bijna 500 soorten zijn gevonden (Somhorst 2011). Daarnaast zijn in de Hortus, afgaand op 
de diversiteit aan milieus, waarschijnlijk vele soorten algen, korstmossen en sieralgen te vinden.
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5.2.3.   Biodiversiteit dieren
De Hortus is rijk aan dieren. De Hortus telt tientallen broedvogels van algemene en minder algemene 
soorten, waaronder Groene- en Bonte specht, verschillende uilen, Sperwer, IJsvogel, Bonte vliegen-
vanger, Goudvink en Goudhaantje. De Dodaars is bekend van de voedselarme plas. Er is een vogel-
werkgroep actief in de Hortus, die de nestkasten beheert en zo mede mogelijk maakt dat een scala 
aan vogels in de Hortus broedt. In de winter is er veel voedsel voor trekkende en overwinterende 
vogels door de aanwezigheid van zaden-, noten-  en besdragende planten en bomen.

De Hortus is zeer rijk aan insecten. In het verleden zijn bepaalde groepen ook geïnventariseerd, 
bijvoorbeeld bijen, vlinders en nachtvlinders, maar er is slechts summiere informatie aanwezig in de 
vorm van lijsten en een enkele publicatie (Dagblad van het Noorden 2004). Libellen en aquatische 
macrofauna zijn aanwezig in de in de Hortus aanwezige waterpartijen.
Het gebied is zeer geschikt voor diverse zoogdiersoorten als marterachtigen, (spits)muizen, egels, 
eekhoorn e.d. In de Hortus is vrijwel altijd een groep reeën aanwezig. Ook bevinden zich in de Hortus 
populaties van verschillende vleermuissoorten hetzij in verblijven, hetzij foeragerend. Het gebied is 
onder meer geschikt voor Rosse vleermuis, Gewone- en Ruige dwergvleermuis en Grootoorvleermuis. 
Daarnaast bevinden zich in de Hortus vele amfibieën: Bruine en Groene kikker, Gewone pad en 
Kleine watersalamander. Reptielen komen in de Hortus voor zover bekend niet voor. In tabel 2 wordt 
aanvullende kwalitatieve informatie gegeven. Behalve voor insecten is er geen beleid dat gericht is op 
dieren.
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Tabel 2   De verschillende dierlijke taxonomische soortgroepen in de Hortus. 
       De aantallen soorten zijn geschat op basis van best judgement.

Slakken +                                >5 

Insecten   

Zweefvliegen +                                >25
 
Dagvlinders +                                >10
 
Nachtvlinders +                                >25
 
Bijen/hommels +                                >25
 
Libellen +                                >10
 
Vissen +                                >10
 
Amfibieën +                                <5
 
Reptielen -                                nvt
 
Vogels +                                >25
 
Zoogdieren +                                >10 

Dieren                                           Aanwezig                  Aantal soorten
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5.2.4.    Biodiversiteit in relatie tot de omgeving

De grote diversiteit aan wilde planten- en diersoorten in de Hortus is opvallend en waardevol. Dit is te 
danken aan de diversiteit aan verschillende milieutypen, voedselaanbod en de wijze van onderhoud. 
De biodiversiteit aan wilde soorten is veel hoger binnen de grenzen van de Hortus dan in de wijde 
omgeving het geval is. De Hortus biedt voor de diversiteit een beschermde omgeving. De Hortus is 
daarmee bijvoorbeeld van groot belang voor de biodiversiteit binnen de gemeente Groningen.

5.2.5.    Biodiversiteit in relatie tot educatie

De aantoonbaar hoge biodiversiteit in de Hortus is van grote (potentiële) waarde als het gaat om edu-
catie van het algemene publiek rondom het thema “invloed van de menselijke activiteit op milieu en 
natuur”. De Hortus zou uitstekend als vaste basis kunnen dienen voor educatie aan basisonderwijs, 
middelbaar en universitair onderwijs. Ook kan de hoge biodiversiteit gebruikt worden in het kader 
van educatie aan het algemeen publiek m.b.t. het thema ecologie en het behalen van doelen op het 
gebied van sustainable development en biodiversiteit. Er is duidelijk ook belangstelling voor de Hortus 
in dit kader. 



6.     DE PLANTENCOLLECTIE

6.1.     Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de aanwezige uitgebreide collectie planten. Deze aanwezige collectie zal 
globaal worden bekeken in het kader van twee thema's: Taxonomische groepen (dit zijn groepen aan 
elkaar verwante soorten) en Functionele groepen (dit zijn groepen die ecologische overeenkomst 
hebben). Dit is gedaan om aan te tonen dat deze collecties aansluiten bij educatieve thema's als biodi-
versiteit en ecologie. De Taxonomische groepen geven een overzicht van wat de natuur te bieden heeft 
aan diversiteit. De Functionele groepen geven daarnaast nog de mogelijkheid om bij ecologische of 
zelfs culturele thema's aan te sluiten. 

6.2.     Beschrijving groepen 

6.2.1.   Taxonomische groepen

De collectie in de Hortus is kleiner dan ze in het verleden was, maar desondanks zeer gevarieerd. Alles 
bij elkaar zijn de meeste belangrijke taxonomische soortgroepen vertegenwoordigd.
Deels is de collectie van de Hortus opgenomen in de Nationale plantencollectie. In recente jaren is 
daarvoor van de Laarmantuin, het Arboretum en het Pinetum een inventarisatie gemaakt en in een 
database verwerkt (van der Heijden 2017, med. Richard Dijkstra). Er wordt regelmatig gewerkt aan 
uitbouw en up to date brengen van de collectie. Er wordt getracht belangrijke soorten die verloren 
gaan te vervangen. Zadenuitwisseling met andere botanische tuinen speelt hierbij een rol. Tegen lage 
kosten kunnen op die manier ook nieuwe soorten worden verkregen en opgekweekt. 
Behalve de collectie die is bijeengebracht bevat de Hortus een grote hoeveelheid spontaan gevestigde 
plantensoorten en paddenstoelen. Deze kunnen ook als het "bezit" van de Hortus worden aangemerkt 
als aanvulling op de collectie en gebruikt in educatieprojecten. Veel van de aangeplante planten gedragen 
zich bovendien op natuurlijke wijze in de Hortus. In tabel 3 wordt nadere informatie gegeven over de 
taxonomische groepen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen spontane en niet spontane 
soorten.

6.2.2.   Rode lijstsoorten
In de Hortus groeien tussen de 80 en de 90 plantensoorten van de Rode lijst. Deze zijn voor het grootste 
deel ingebracht als deel van de wilde plantencollectie. Rode lijstsoorten zijn in het landschap zeld-
zaam geworden en populaties in de Hortus kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de soorten en 
eventueel als bron voor herintroducties dienen.
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Korstmos Magnolia



6.2.3.    Functionele groepen
Het gaat in de aanwezige collectie in educatieve zin niet alleen om de taxonomische groepen, maar 
ook om functionele groepen als bijvoorbeeld groeivormen (boomvorm, struikvorm, succulent etc). Met 
behulp van de aanwezige soorten uit deze groepen kunnen ecologische principes, aanpassingen e.d. 
worden geïllustreerd. Ook van deze functioneel gedefinieerde groepen is in de Hortus veel te vinden. 
Een opsomming van belangrijke functionele groepen is te vinden in tabel 4.
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Epifytische orchidee Equisetum-sylvaticum (paardenstaart)

Paddenstoelen                          +                 >250 + 

Mossen                                      +                 >100 +
 
Korstmossen                             +                 >25 +
 
Algen                                        +                 >100 +
 
Wolfsklauwen                            +                 <5 Nvt
 
Paardenstaarten                        +                 <5 Nvt
 
Varens                                       +                 >10 -
 
Cycasachtigen                           +                 <5 +/-
 
Coniferen                                  +                 >100 +
 
Magnolia's                                +                 >5 +
 
Grassen                                     +                 >50 +
 
Orchideeën                                +                 >5 +/-
 
Bolgewassen                             +                 >50 +
 
Tweezaadlobbige                       +                 >500 +
 
Tweezaadlobbige planten          +                 >100 +
 
Tweezaadlobbige struiken         +                 >100 + 

Tabel 3 De verschillende taxonomische plantengroepen in de Hortus

                                          Aanwezig          Aantal soorten          Variatie vormen
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Tabel 4 De verschillende functionele soortgroepen in de Hortus

Planten Groep                              Aanwezig               Aantal soorten 

Bolgewassen +                            >50
 
Succulenten +                            >50
 
Winterannuellen +                            >10
 
Gebergteplanten -                            <5
 
Subtropische soorten +                            >250
 
Tropische planten -                              0
 
Geneeskrachtige planten +                            >25
 
Giftige planten +                            >25
 
Graansoorten +                              6
 
Landbouwgewassen -                              0
 
Fruitbomen +                            >10
 
Slingerplanten +                            >5
 
Klimplanten +                            >5
 
Parasitische planten +                            >5
 
Moerasplanten +                            >10
 
Waterplanten +                            >50
 
Vleesetende planten +                            >5
 
Bewegende planten +                            <5
 
Bomen +                            >250
 
Groenblijvend +                            >100
 
Bladverliezend                               >250 

6.3.      Omvang en waarde van de collectie voor educatie

Ondanks het feit dat niet alle taxonomische en functionele groepen aanwezig zijn in de Hortus is de 
collectie zo omvangrijk dat deze prima bruikbaar is voor educatieve doeleinden in het kader van 
biodiversiteit of ecologie. De basis is overigens vrij gemakkelijk te versterken door ontbrekende soorten 
of soortgroepen toe te voegen. 

6.4.      Omvang en waarde van de collectie voor de recreant

Uit de bovenstaande tabellen is natuurlijk niet af te lezen in hoeverre de plantencollectie een recrea-
tieve waarde heeft. De aantrekkelijkheid van de planten en de aanleg van de tuinen is daarvoor een 
heel belangrijke factor. Er is veel aandacht voor de aantrekkelijkheid van de individuele soorten in de 
collectie en de context waarin ze gepresenteerd worden. Er wordt bijvoorbeeld gestreefd naar de aan-
wezigheid van planten die aantrekkelijk zijn om te zien, bijzondere groeivormen hebben of om een 
andere reden interessant zijn door hun zeldzaamheid, hun merkwaardige vorm of een interessant 
verhaal. 



7.     DE HORTUS: PERSPECTIEF

7.1.     Inleiding

In de Hortus Botanicus Haren worden de doelstellingen van een moderne Hortus omarmd. Deze doel-
stellingen omvatten:
       • De sociale functie van de Hortus
       • De educatieve functie 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomst. Op basis van de voorgaande hoofdstukken wordt 
een richting en een aantal kansen geschetst. In deze schets wordt ingegaan op wat er al is en op de 
mogelijkheden die er liggen om de positie van de Hortus te versterken.

7.2.     Ontwikkeling sociale functie

Recreatie
De Hortus vervult een belangrijke functie als recreatiegebied. Mensen komen naar de Hortus om te 
genieten van rust en schoonheid van de natuur. Hierbij sluit de inrichting van een kinderspeelplaats 
en het hebben van een goede horecavoorziening aan. Ook landelijk bekende tentoonstellingen van 
beeldende kunst, culturele activiteiten en uitvoeren van muziek vallen voor een deel in de recreatieve 
sfeer. Op deze activiteiten zal ook in de toekomst vol worden ingezet.
De schoonheidsbeleving van een botanische tuin hangt samen met het aanbieden van een grote mate 
van verscheidenheid aan planten in een aantrekkelijk tuinarrangement. Dit gaat prima samen met de 
gedachte dat een collectie een grote mate van verscheidenheid heeft voor educatieve doeleinden. Het 
ervaren van schoonheid wordt zeker niet belemmerd door een toegevoegde wetenschappelijke en/of 
educatieve waarde. Het kan zelfs extra aantrekkelijk zijn. Dit aspect kan in nauwe samenhang met de 
educatieve functie verder worden uitgewerkt.

Vrijwilligerswerk
De Hortus is een belangrijke plek voor mensen om zinvol en bevredigend vrijwilligerswerk te doen. 
Het belang hiervan is niet te onderschatten. Veel vrijwilligers genieten van hun pensioen. Veel vrijwilligers 
komen in periodes waarin ze rust zoeken of niet in staat zijn volledig mee te draaien op de arbeids-
markt. Een ontwikkeling zou mogelijk gevonden kunnen worden in het begeleiden van vrijwilligers waarbij 
aangesloten wordt bij dergelijke omstandigheden. Er is zeker belangstelling in deze richting vanuit het 
werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg
Wat betreft de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg speelt de Hortus al een rol. Deze rol wordt 
door Cosis, de instantie die mensen begeleidt die in de Plantage en in de tuin werken, als zeer belangrijk 
aangemerkt. De Hortus voorziet in speciale behoeften door de rust die er genomen kan worden op 
momenten dat spanningen te hoog worden. Deze specifieke mogelijkheid kan moeilijk ergens anders 
worden gerealiseerd. De mensen hebben bovendien het gevoel dat ze bijdragen aan niets moois en 
iets nuttigs. De mensen die vanuit Cosis begeleid worden komen uit de buurt, waardoor een sociale 
context vanzelf gewaarborgd is.
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7.3. Ontwikkelen educatieve functie

De maatschappelijke context
Er kan met de middelen die nu aanwezig zijn worden aangesloten bij educatieve activiteiten rond 
grote maatschappelijke thema's als biodiversiteit, klimaatverandering en duurzaamheid. Er is een 
kern van enthousiaste vrijwilligers. Er is de wil tot investeren en vernieuwen. Het aanpassen van de 
collectie en de inrichting van de Hortus in relatie tot thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid en 
klimaatverandering is in volle gang met bijvoorbeeld de aanleg van de Hondsrugtuin en de Vlinder-
Bijenweide. 

Wat betreft de thema's biodiversiteit en ecologie hoeft dus niet veel geïnvesteerd te worden in een 
collectie. Met relatief weinig kosten en moeite zou een complete en goed gedocumenteerde collectie 
kunnen ontstaan waarop een educatief programma kan worden gerealiseerd. Er zijn al contacten met 
lagere en middelbare scholen. Deze zouden kunnen worden uitgebreid.
Bij een dergelijke ontwikkeling kan geput worden uit de kennis die bij andere Horti aanwezig is, maar 
zeker ook uit ervaring van bijvoorbeeld natuurbeheerorganisaties als de Landschappen, Natuurmo-
nunenten en Staatsbosbeheer en IVN. Het opzetten van educatieve programma's vergt wel een profes-
sionele kennis over ecologie en botanie die mogelijk bij deze partijen kan worden gevonden, of die in 
de vorm van een professionele kracht binnen de Hortus gerealiseerd wordt. 

Hoewel aansluiting bij ambitieuzere thema's zoals duurzame landbouw ook denkbaar zijn, sluiten 
deze niet direct aan bij wat er op dit moment in de Hortus aanwezig is. Deze zullen meer denkwerk, 
inspanning en investeringen vergen. Er ligt echter een scala aan mogelijkheden voor, variërend van 
kostbare opties (bijvoorbeeld het bouwen van een energieneutrale tropische kas) tot relatief goedkope 
als het aanplanten van gelaagd voedselbos, of het laten zien van verschillende duurzame landbouw-
methoden op een klein oppervlak.
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Gehakkelde aurelia
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7.3.2.    Aansluiting bij andere partijen

De Hortus staat niet alleen in haar inspanningen om aan te sluiten bij sociale en educatieve ontwikke-
lingen op het vlak van natuur en milieu. Maatschappelijke organisaties en overheden zijn ook volop 
bezig met de inpassing van een beleid ten aanzien van biodiversiteit en duurzaamheid. Ook binnen 
de Provincie Groningen en de gemeente Groningen is de aandacht voor beleid met betrekking tot de 
thematiek rondom biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatverandering toegenomen. Zo voert de 
gemeente Groningen bijvoorbeeld projecten uit op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie 
die naadloos aansluiten bij de mogelijkheden van de Hortus. Op basis hiervan kan samenwerking 
worden gezocht met overheden. Interesse is zeker ook te verwachten van Natuurbeheerorganisaties, 
de Provincie Groningen en onderwijsinstanties als afs de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehoge-
school. 

Rond het thema landbouw is ook veel mogelijk door in te haken op duurzaamheid en alternatieve 
vormen van landbouw. Daarnaast is het kweken van planten een mogelijk thema, dat zowel voor 
professionals als hobbyisten belangstelling kan aantrekken.

Er zijn vele manieren om deze aansluiting te realiseren. Dit kan door te zoeken naar mogelijkheden 
om initiatieven te ontplooien richting betrokken instanties en overheden. Het is de bedoeling om 
vanuit de Hortus hier een actief beleid op te zetten.
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