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IN DIT NUMMER

VAN HET BESTUUR

Voor u ligt het decembernummer van het Vriendenbericht. Het jaar is bijna ten einde, 
we kijken terug op een jaar vol activiteiten en er staan weer veel dingen te gebeuren.
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Tjerk Zwanenburg   voorzitter

Allereerst de in het vorige Vriendenbericht al aangekondigde 
verandering van de lidmaatschapsperiode: ingaande 2019 
gaat het verenigingsjaar lopen van 1 januari tot 1 januari. 
Met de SBGH is afgesproken de afdracht voor de jaarabon-
nementen voor de Hortus te verhogen. Hierdoor gaan de 
bedragen voor het lidmaatschap omhoog naar 19,50 euro 
voor nieuwe persoonlijke leden en 35 euro voor nieuwe 
gezinsleden.
Voor bestaande leden is 2019 een overgangsjaar. De 
lidmaatschapskaart die zij dit voorjaar hebben ontvangen, is 
gewoon geldig tot 1 mei 2019. Voor de rest van het jaar geldt 
voor hen een aangepaste prijs: 16,50 euro voor persoonlijke 
leden en 30 euro voor gezinsleden. Voor deze bedragen 
ontvangen zij een nieuwe pas die tot 1 januari 2020 geldig is.
Op de algemene ledenvergadering in mei 2018 is de waarne-
mend voorzitter Tjerk Zwanenburg benoemd tot voorzitter van 
de Vriendenvereniging. Daardoor ontstond er een vacature 
voor een gewoon bestuurslid. Het bestuur prijst zich gelukkig 
dat zich spontaan een kandidaat voor een bestuursfunctie 
heeft gemeld. We vertrouwen erop dat zij tijdens de 

volgende algemene ledenvergadering wordt benoemd tot 
bestuurslid.
Voor de Hortus was het afgelopen jaar botanisch interessant. 
De Hondsrugtuin beleefde haar tweede seizoen, wat zeker in 
het voorjaar een bloemenzee opleverde. De, met steun van 
de Vriendenvereniging, aangelegde Vlinder- en Bijentuin 
begint duidelijk vorm te krijgen met veel verschillende bloei-
ende planten. Dat belooft veel moois voor het volgende jaar. 
In dit Vriendenbericht kunt u meer lezen over deze twee 
tuinen.
Op 9 oktober was er weer de jaarlijkse Vriendenlezing. Deze 
werd goed bezocht en uit de reacties te oordelen was het 
een succes. Ook hierover kunt u in dit Vriendenbericht meer 
lezen. Ook gedurende de winter is de Hortus een bezoek 
waard. De openingstijden zijn wel aangepast, evenals die van 
de horeca. Controleert u daarom voorafgaand aan uw bezoek 
de website van de Hortus (www.hortusharen.nl) voor de 
actuele situatie.
We hopen dat u nog jaren de Hortus blijft steunen en 
wensen u veel leesplezier.
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De omzet van de strandtenthouders was dan ook nog nooit 
zo hoog, maar dat ging natuurlijk wel ten koste van het 
bezoek aan andere uitgaansgelegenheden als botanische 
tuinen. De Hortus Haren zal nog lange tijd sporen vertonen 
van de erg droge zomer en dat ondanks de enorme inzet van 
de tuinploeg om zoveel mogelijk planten en struiken van het 
nodige water te voorzien. Terwijl de vorig jaar aangelegde 
Hondsrugtuin er in mei prachtig bij stond, met veel bloei-
ende margrieten, was er eind augustus sprake van een dor 
landschap met op veel plaatsen zicht op verschroeide heide. 
Maar tuinbaas Rick Mensink verzekerde het bestuur dat het 
allemaal weer goed komt.
Mede vanwege het erg warme weer in augustus - normaal 
de topmaand qua aantal bezoekers - zal het aantal bezoekers 
dit jaar lager zijn dan in 2017 (25.000). De omzet van de 
Hortus daarentegen is zo’n 10 % hoger. Ook de Hortus 
profiteert van een aantrekkende economie. Het gaat goed 
met de Hortus, erg goed zelfs. En dankzij een gezonde 
bedrijfsvoering in de afgelopen jaren is de Hortus ook dit 
jaar weer in staat geweest een aantal belangrijke projecten 
te realiseren.
Het meest aansprekend is de aanleg van de Vlinder- en 
Bijentuin, zo’n 4000 m   groot en bestaand uit 17 perken met 
beplanting, die in verschillende seizoenen tot bloei komt, 
waardoor het gehele jaar er bloeiende struiken te zien zullen 
zijn met bijen en vlinders als vaste bezoekers. De VB-tuin is 

doortrokken met een zichtlijn, die in het verlengde van het 
Langlevenpad ligt, waardoor de bezoekers als het ware, in de 
VB-tuin worden getrokken. Dit jaar had onze tuinbaas er een 
wild bloemenmengsel gezaaid, waardoor de aanblik in de 
zomer die van één grote bloemenzee was. Voor de aanleg 
van de VB-tuin heeft de Hortus zelf ruim € 40.000,- 
geïnvesteerd. De Vrienden van de Hortus en de Provincie 
Groningen droegen elk € 10.000,- bij. Ook een aantal 
particulieren doneerden royaal voor de aanleg van de 
VB-tuin, waarvoor het bestuur hen erg dankbaar is.
Dit jaar was de verharding van het 350 m lange pad langs de 
stort aan de noordkant van de Hortus noodzakelijk. Deze 
weg is met name van belang voor het zware transport van 
beelden via die route in de Hortus.

Ook wordt dit jaar het project ‘Hortus Haren: Verloren en 
Hervonden’ afgerond en afgesloten. In dat kader zijn drie 
kunstwerken gerealiseerd: De Rimpeling (Gabriel Lester), een 
brug over de Harense Aa in de Hondsrugtuin; De Hermitage 
(Sjaak Langenberg en Rosé de Beer), een te huren overnach-
tingsgelegenheid voor reflectie op het leven, en gesitueerd 
in de dijk van de Groninger tuin, en de videopresentatie 
‘Thank you Plant’ (Wineke Gartz) over het verleden en heden 
van de Hortus, die te bewonderen is in het Honderd Bloemen 
Paviljoen in de Chinese tuin. Deze videopresentatie blijft een 
jaar lang te zien.

VAN HET BESTUUR 
STICHTING BEHOUD GROENE HORTUS 

De Rimpeling - Gabriel Lester 

douwe wiersma   voorzitter

De zomer van 2018 was een zomer om niet te vergeten. Vanwege het warme tot zeer 
warme weer bezocht het publiek massaal de kust en het strand.
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tu inen u itgelicht: de hondsrugtuin

wietske couperus
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Wie het entreegebouw verlaat en de tuin inwandelt ziet als eerste de Hondsrugtuin 
liggen. De tuin laat zien hoe het Hondsruglandschap eruit zag in de periode van voor 
de ruilverkavelingen en voor het gebruik van kunstmest.

E

• grote tijm • Zweedse kornoelje

• Noords walstro

• dagkoekoeksbloem

• brunel • wilde bertram • boterbloem

• margriet

Een gedeelte van de tuin bestaat uit planten die vlak na de 
ijstijden voorkwamen, zoals Zweedse kornoelje, klimop en 
Noords walstro. Verder zullen in de eerste jaren vooral 
pioniersplanten te zien zijn. Pas in de loop der tijd zullen ook 
andere planten verschijnen. Niet elke bezoeker is gechar-
meerd van de tuin, omdat het niet het soort tuin is wat men 
in een Hortus verwacht. Bezoekers die het verhaal achter de 
tuin niet kennen zien vooral veel ‘onkruid’ of missen kleur. 
Direct na de opening van de tuin heeft tuinbaas Rick 
Mensink daarom achtergrondinformatie voor bezoekers op 
papier gezet, om uitleg te geven.
Rick heeft het afgelopen jaar enkele Nederlandse heemtuinen 
bezocht om te kijken hoe men in deze tuinen de balans weet 
te vinden tussen ‘de natuur haar gang laten gaan’ en ‘de 
natuur een handje helpen’. 

Thijsse’s Hof in Bloemendaal is één van de heemtuinen waar 
Rick inspiratie heeft opgedaan voor het beheer van de 
Hondsrugtuin. De tuin is eigendom geweest van biologieleraar 
Jac. P. Thijsse (1865-1945), die het begrip heemtuin introdu-
ceerde. Zijn idee was om in een tuin inheemse wilde flora en 
fauna te laten zien. De nadruk lag op het bestuderen en in 
stand houden van de levensgemeenschappen. Dus hoe flora 
en fauna elkaar beïnvloeden en nodig hebben. De bezoeken 
aan de heemtuinen hebben hem onder andere bevestigd in 
het idee om iets minder streng in de leer te zijn. Daardoor 
ontstaat er ruimte om tegemoet te komen aan de behoefte 

van veel bezoekers aan een kleurrijke tuin. Om meer kleur 
aan te brengen is het nodig om actiever planten te gaan 
zaaien en uitzetten. Zo zijn het afgelopen jaar Arnica en 
Moerasorchidee uitgezet en Thijm en Brem gezaaid. Het is 
daarnaast de wens dat in een gedeelte van de Hondsrugtuin 
Boreale plantensoorten gaan groeien, zoals de Zevenster en 
Beredruif. Om verruiging van bepaalde delen van de tuin 
tegen te gaan is het oorspronkelijke plan om slechts één 
keer per jaar te maaien vervangen door gefaseerd maaibe-
heer vanaf eind mei tot oktober. Het liefst wil Rick er enkele 
schapen laten grazen. 
Hij bekijkt of het mogelijk is Ouessantschapen aan te schaffen. 
Dit zijn zogenaamde mini-schapen. Behalve dat de schapen 
voedingsstoffen van planten afvoeren zorgen ze er ook voor 
dat er variatie in vegetatie ontstaat. 

Ondertussen mag de natuur onder de 
bezielende leiding van de tuinbaas haar 
gang gaan. 

Het betrappen van de grond leidt 
tot een grotere bodemdichtheid 
wat eveneens een gunstig effect 
heeft op de groei van plantensoorten 
in deze tuin. Een aardige bijkom-
stigheid is uiteraard dat het voor 
bezoekers aantrekkelijk is om 
schapen te zien scharrelen in de 
tuin. Of de dieren er inderdaad 
gaan komen is nog niet zeker. Het 
betekent namelijk ook dat er 
onderdak moet komen en dat de 
tuin moet worden omheind, om te 
voorkomen dat de schapen gaan 
zwerven over het terrein. 
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TTegenover het terras van De Plantage staat sinds eind vorig 
jaar een groot bord, waarop de aanleg van de Vlinder- en 
Bijentuin wordt aangekondigd. Op het ontwerp is te zien dat 
de tuin uit 17 vakken bestaat, waarbij in elk vak een andere 
mix van planten te zien zal zijn. Op die manier wordt ook een 
grote diversiteit aan insecten aangetrokken. 
De tuin is zo ontworpen dat deze, ondanks de grote omvang, 
door één persoon kan worden onderhouden. Er hoeft slechts 
één keer per jaar gemaaid te worden. 
De aanleg van de tuin liep begin dit jaar door omstandigheden 
helaas wat vertraging op, maar het is alsnog gelukt om het 
ontwerp grotendeels te realiseren. Bezoekers en, misschien 
nog wel belangrijker, insecten konden zich verlekkeren aan 
een keur aan bloemen en planten. 
Om de tuin af te maken worden aan de achterkant van de 
tuin struiken en bomen aangeplant, die voor meer beschutting 
zorgen. Ook zijn er plannen om links van de tuin, tegen de 
Laarmantuin aan, een kinderspeelplek te creëren. De officiële 
opening van de tuin vindt plaats in 2019, in de periode dat de 
tuin op zijn mooist is. 

tu inen u itgelicht: de vl inder -en bijentu in
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aardbevingen in groningen -
hoe zit dat?

edwin van der he ijden

5

De winning van het eerste aardgas
Het eerste aardgasveld werd in 1959 in Slochteren door NAM 
aangeboord. Eigenlijk een teleurstelling, aangezien de 
Nederlandse overheid in die tijd alleen geïnteresseerd was in 
het vinden van aardolie, zodat men minder afhankelijk zou 
worden van de import van aardolie uit het Midden-Oosten.  
Toen op meer plekken in Groningen aardgas werd gevonden 
en men zich realiseerde dat het hier een groot veld betrof, 
begon men met de aanleg van de infrastructuur om het 
aardgas te kunnen exploiteren, transporteren en exporteren. 
Ook werd in de loop van de tijd duidelijk dat er heel veel 
aardgas in de ondergrond van Groningen was opgeslagen. 
Het gaat dan om een aardgasveld met een oppervlakte van 
826 km  , het grootste van noordwest Europa, met daarin 
bijna 3000 miljard m3 . Hier is nu nog maar 500 miljard m3 
van over.

Het ontstaan van het aardgasveld
Op 3 km diepte ligt een dikke laag zandsteen. Deze zand-
steen heeft zich gevormd uit zand dat zich 250 miljoen jaar 
geleden heeft afgezet in een woestijnklimaat. Karakteristiek 
voor het zandsteen zijn de gelijkmatig gesorteerde 
afgeronde zandkorrels met daartussenin poriën. In de loop 
van de tijd heeft zich daarboven een laag zout en krijt 
afgezet. De zandsteenformatie op zijn beurt rust op een dik 
pakket van zand en kleisteen met steenkoollagen. Door de 
hoge temperatuur wordt deze steenkool omgezet in aardgas. 
Het gas ‘borrelt’ omhoog en wordt opgenomen door het 
poreuze zandsteen. De zogenaamde aardgasbel moet men 

dus niet letterlijk zien als een bel met vloeibaar gas, maar als 
een dik pakket zandsteen waarvan de poriën in de loop van 
miljoenen jaren zijn gevuld met aardgas.  

Het ontstaan van aardbevingen
Seismisch onderzoek heeft aangetoond dat het aardgas 
houdende zandsteen bestaat uit talloze afzonderlijke 
blokken die door breuken van elkaar zijn gescheiden. Indien 
er aardgas wordt onttrokken uit het ene blok zandsteen en 
niet uit het andere blok, dan wordt het ene blok iets sterker 
samengeperst dan het andere blok. Het gevolg is dat de 
bovengelegen aardlagen iets sterker op het ene blok 
drukken dan op het andere blok. Hierdoor ontstaat een 
drukverschil tussen beide blokken. Dit kan zo hoog oplopen 
dat de blokken ten opzichte van elkaar gaan schuiven. Deze 
beweging duurt slechts een fractie van een seconde, maar 
veroorzaakt wel een krachtige verticale golf, die zich naar 
alle kanten, en dus ook naar boven, door het gesteente 
voortplant. Bijna boven aangekomen, wordt de snelheid van 
de golf sterk afgeremd door recente, ongeconsolideerde 
zand-, klei- en veenafzettingen. De energie die hierbij 
vrijkomt wordt omgezet in een toegenomen amplitude van 
de golfbeweging. Hiervan is het de zijwaartse component die 
de schade veroorzaakt aan gebouwen. Waarbij nog opge-
merkt dat het zogenaamde ‘opslinger effect’ het sterkst is in 
veengronden. Het is dan ook geen toeval dat de meeste 
schade aan gebouwen optreedt in de veengebieden van 
Groningen. 

De toekomst van de gaswinning in Groningen
Iedereen is het er over eens dat er geen toekomst meer is 
voor gaswinning in Groningen. Na 2023 is het de bedoeling 
dat Nederland het grootste deel van het benodigde aardgas 
gaat importeren. Hierdoor wordt het mogelijk om de gas- 
kraan in Groningen verder dicht te draaien en uiteindelijk te 
sluiten. De verwachting is dat hierdoor de problematiek 
rondom de aardbevingen langzaam maar zeker tot het 
verleden gaat behoren. 

De Vriendenlezing van dit jaar werd gehouden door Professor Dr. Rien Herber, hoogleraar 
GeoEnergy bij de Rijksuniversiteit Groningen. In deze lezing ging de spreker uitgebreid in 
op het ontstaan en de geologie van het Gronings aardgasveld, het ontstaan van de aard-
bevingen als gevolg van de exploitatie en wat de toekomst is van de aardgaswinning in 
Groningen.
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Canadese ganzen in de hortus

jan hulscher en jeroen n ienhu is

Vanaf 2014 wordt er in de Hortus door de Canadese gans gebroed. Dat is opmerkelijk, 
want de Hortus is geen rustige plek waar je zoiets zou verwachten. Wat is er aan 
de hand?

H
Het gaat niet goed met de ganzen. De laatste 20 jaar heeft 
de Canadese gans zich in Nederland sterk uitgebreid met als 
gevolg dat de boeren gingen klagen omdat de ganzen het 
gras voor de koeien opvraten. Nu krijgen de boeren schade-
vergoeding. De ganzen hebben echter dubbel pech. Zij 
mogen worden bejaagd en hun aartsvijand de vos is sterk 
toegenomen. De vos is een geduchte eierrover. Het gevolg is 
dat ganzen alleen nog maar op veilige plekjes kunnen 
broeden, zoals op eilandjes in vijvers in parken en plantsoenen. 
De Hortus is ook een vosveilige plek. 
De schadevergoeding in Nederland wordt begeleid door 
wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden op grote schaal 
ganzen gevangen en voorzien van genummerde halsbanden, 
ook in Haren. Het doen en laten van deze ganzen kan door 
waarnemingen met telescopen worden gevolgd. Wij, Hulscher 
en Nienhuis, zijn voor de regio Haren ingeschakeld. 

Twee broedparen
Tot nu toe hebben twee paren in de Hortus gebroed. Het 
eerste paar heeft dit vanaf 2014 elk jaar geprobeerd op een 
piepklein eilandje in de Keltische tuin en was alleen in 2016 
succesvol, waarin het één jong heeft groot gebracht. Ook dit 
jaar ging het weer mis. En dat is nog niet alles. Op 14 augustus 
2018 kregen wij het droevige bericht dat de man van dit paar 
is afgeschoten. Of de vrouw met een eventueel nieuwe man 
het komende voorjaar in de Hortus terug zal komen is dus 
onzeker. 

Paar AUT/C08 
Het tweede paar dat in de Hortus broedt lijkt meer geluk te 

hebben. Het vrouwtje van dit paar werd op 28 april 2012 
geboren op een eilandje in de vijver aan de Ereprijsweg in 
Haren met nog vier andere zusjes en één broertje. Ze had 
dappere ouders. Op 24 mei ondernamen zij met hun zes nog 
geen vier weken oude kinderen een risicovolle tocht lopend 
van de Ereprijsweg over het spoor dwars door de bebouwde 
kom van Haren naar het Boeremapark. Ganzen ruien elk jaar 
in juni-juli hun grote vliegveren en kunnen dan zes weken 
niet vliegen. Dit doen ze alleen op veilige plaatsen. Het 
Boeremapark is zo’n veilige plek, waar al jaren lang tientallen 
Canadese ganzen ruien. In dit park werd het hele gezin door 
ons gevangen en van genummerde halsbanden voorzien. 
Ons vrouwtje kreeg de schone naam AUT. Rond 23 juli zijn 
alle zes kinderen uitgevlogen. De periode daarna verbleef 
AUT in gezelschap van haar ouders rond Haren tot ze voor de 
eerste keer haar vliegveren verwisselde in het ruiseizoen van 
2013 in het Boeremapark. In 2014 ruide ze daar opnieuw, nu 
als gepaarde vrouw met een volwassen man die wij vingen 
en doopten als C08. Sindsdien zijn zij een vast paar. 
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Broedvogel in de Hortus
In het voorjaar van 2014 en 2015 heeft dit paar een territo-
rium gevestigd in de weilanden bij Hemmen gelegen tussen 
de A28 en Rijksstraatweg ter hoogte van het Shell benzine-
station. Of er gebroed is is niet zeker. Op 4 april 2016 waren 
zij daar weer present, maar verhuisden even later naar de 
Hortus, waar op 8 mei een nest met vier eieren werd gevonden 
langs het pad dat grenst aan Dilgtoord.  Door de vele versto-
ringen van passerende Hortusbezoekers en mogelijk de 
onervarenheid van het vrouwtje mislukte het legsel. In 2017 
probeerden ze het opnieuw, precies op dezelfde plek en weer 
zonder succes. Maar dit jaar, in 2018 was het raak. AUT liet 
zich door de bezoekers niet meer van het nest jagen en op 14 
mei werden vier jongen geboren, waarvan een jong al na 
enkele dagen door onbekende oorzaak was verdwenen, maar 
de andere drie voorspoedig opgroeiden.
In de beginperiode hielden de ouders met hun kleine jongen 
zich vooral op in de rustiger gedeelten van de Hortus. Al 
gauw ontdekten ze dat hortusbezoekers niet gevaarlijk zijn. 
Integendeel, hun aanwezigheid levert vaak lekkere hapjes op. 
Het terras bij De Plantage werd hun favoriete plek, waar het 
gezin tussen de tafeltjes door schuifelde en verlangend naar 
de heerlijkheden daarop keek. 

Rui-onderzoek
Voor ons als onderzoekers was er ook werk aan de winkel. 
Als jonge ganzen ongeveer vier weken oud zijn gaan de 
ouders in de rui om hun vleugelveren te verwisselen. Daarbij 
worden de grote vliegveren, gespreid over een aantal dagen 
uitgeworpen, maar we weten niet goed in welke volgorde dit 

gebeurt voor de verschillende veertypen. Ouders met jongen 
ruien niet tegelijk. Als regel begint eerst de vrouw en een tijd 
later de man. Zo begon AUT, de vrouw, op 11 juni en C08, de 
man, op 19 juni. Zo lang de man nog niet in de rui is weten 
we dat gevonden veren afkomstig zijn van de vrouw. Gaat 
ook hij in de rui dan wordt het moeilijker met zekerheid de 
veren aan één van de twee toe te schrijven.  
Omdat de veren overal in de Hortus konden worden afgeworpen 
moesten wij iedere dag de hele tuin afzoeken. Dat was een 
hele klus. Daarbij kregen wij zeer gewaardeerde medewerking 
van Rick Mensink met zijn tuinvrijwilligers. Gevonden veren 
werden keurig van datum voorzien naar de balie gebracht. 
De medewerkers van de plantage verzamelden elke dag bij 
het schoonvegen van het terras alle veren en bewaarden die 
voor ons in een apart potje. We hebben veel geleerd, maar 
niet alles wat we hoopten. Zo gaat dat bij onderzoek. 
Veel veren blijken in het water afgeworpen te worden en 
worden dan niet gevonden. Het ganzengezin sliep namelijk 
op de voedselarme plas. 

Plezier en ongemak
Hoewel veel Hortusbezoekers en vooral kinderen zichtbaar 
genoten van de ganzen was niet iedereen gelukkig met hun 
aanwezigheid. Ganzen produceren iedere drie minuten een 
poepje dat bestaat uit half verteerd gras. Als je dan met zijn 
vijven bent en bij voorkeur de promenade als wc gebruikt, 
dan trapt menige bezoeker wel eens ongewenst in de smurrie. 
Ook de medewerkers die de promenade schoon moeten 
houden zullen de ganzen wel eens verwenst hebben.
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Opgroeien van de jongen
De groei van alle drie jongen verliep in de eerste twee maanden 
uitstekend. Het gezin hield zich bij voorkeur op in de vlinder-
tuin in aanleg. Hier had zich tijdens de droogte op de kaal 
gemaakte en regelmatig besproeide grond een kruidenrijke 
vegetatie ontwikkeld. Op 18 juli was er alarm. Een  bezoeker 
had gemeld dat een van de jongen niet kon lopen, maar 
strompelde. Na getipt te zijn door Rick Mensink zijn wij 
onmiddellijk gaan kijken. Wij troffen de ouders met alle drie 
jongen bij elkaar aan in de Vlinder- en Bijentuin. Maar één 
van de jongen was zwak en liet zich gemakkelijk vangen. Zijn 
poten waren in orde, maar het jong maakte een zieke indruk. 
De opgeroepen dierambulance heeft de vogel nog dezelfde 
avond opgehaald en naar het asiel de Fugelhelling in Ureterp 
gebracht. Na behandeling knapte het jong in enkele dagen 
weer op en is door de dierambulance in de Hortus bij de 

ouders teruggezet. 
De verdere groei van alle drie jongen verliep voorspoedig en 
op 4 augustus zijn ze, 83 dagen oud, met hun ouders uitge-
vlogen. Het laatste nieuws is dat bij onze laatste  aflezingen 
van halsbanden op 9 september bleek dat het gezin nog 
voltallig is en zich ophield in de voor de ouders bekende 
weilanden bij Hemmen, nu ter hoogte van de Dilgtweg. 

Toekomst
Zeer waarschijnlijk keren AUT en C08 het komende voorjaar 
weer in de Hortus terug om te broeden. In het begin nog in 
gezelschap van hun kinderen, maar tegen de tijd dat de 
eieren gelegd worden, begin mei, worden de kinderen 
weggejaagd. Dit is althans de verwachting als iedereen veilig 
door de komende winter komt en niet wordt afgeschoten 
zoals de vader van het eerste paar is overkomen.
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Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
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exoten

Toen ik in een grijs verleden met het verzamelen van planten voor een herbarium begon, 
vond ik een keer in de oever van een vaart een voor mij nieuwe plant, hij rook heerlijk. Het 
was Kalmoeswortel (Acorus calamus). Wat ik leerde over Kalmoeswortel was het feit dat 
hij in de Berenburg ging, dat hij uit India en het zuiden van China afkomstig was en dat hij 
na 1500 uit tuinen was ontsnapt en ingeburgerd.

Korenbloem (Centaurea cyanus) 

roel dijkstra

10

IIk vond dat intrigerend en zocht naar meer van dergelijke 
soorten. Er bleken heel wat te zijn waarvan de vestiging in 
Nederland door toedoen van de mens goed gedocumenteerd 
was. Daarnaast was er ook nog een aantal soorten dat al 
millennia lang in onze contreien was, terwijl ze er waar-
schijnlijk daarvoor niet waren, maar meegesleept uit zuide-
lijke streken met de vestiging van de landbouw, of de moder-
nisering daarvan door de Romeinen. Soorten waarvan ik 
altijd dacht dat ze inheems waren, zoals Korenbloemen 
(Centaurea cyanus) of Klaprozen (Papaver sp.), bleken 
oorspronkelijk niet inheems.

Daarnaast vond ik nogal wat ingevoerde soorten met een 
beroerd imago: Waterpest (Elodea canadensis), een soort die 
watergangen vreselijk verstopte, of Bospest (Prunus 
serotina), een uit de hand gelopen prunussoort aangeplant 
als bodemverbeteraar in de bosbouw. Gazonpest of Draadereprijs 
(Veronica filiformis), vloek van iedere gazonliefhebber, was 
door mij als gekoesterd stekje in ons gras geplant omdat het 
fantastisch bloeit in het voorjaar.

Intrigerend waren voor mij ook de Grote en de Kleine kroos-
varen (Azolla filiculoides en Azolla cristata). Stel je voor: 
drijvende varens. Plantjes die als aquariumplantje werden 

gekweekt, maar ook complete sloten bedekten. Vlotvaren 
(Salvinia natans) was er ook zo een, een soort die tegen-
woordig vaak wordt aangeboden in tuincentra als vijverplant. 
De soort had voor mij een mythische betekenis. Adventief in 
balkenhavens, stond er in de flora. Geen idee wat dat was.

Klaproos (Papaver rhoeas)
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Ik begon in die tijd ook planten te vinden in het wild, die 
ineens bermen gingen volgroeien vanuit tuinen. Prachtige 
planten, die door tuinierende mensen met gulle hand aan 
familie en vrienden werden uitgedeeld: Reuzenberenklauw 
(Heracleum mantegazzianum), Reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), 
Blauwe lupines (Lupinus angustifolius) en nog veel meer. 
Makkelijk te kweken planten met een spectaculair resultaat, 
ook buiten tuinen.

Ik begon te begrijpen dat er soorten waren die na hun invoer 
tientallen jaren op een enkel plekje te vinden waren voordat 
ze verdwenen, maar dat er ook soorten waren die na hun 
invoer in enkele tientallen jaren het hele land veroverden. Er 
waren planten die weinig deden met hun omgeving, maar er 
waren er ook bij die explosief elke andere plantengroei om 
zeep hielpen en hele stukken landschap konden beheersen.

Er waren soorten die onopzettelijk waren ingevoerd of per 
ongeluk ontsnapt. Ook waren er soorten die met opzet 
werden geïmporteerd voor in tuinen en door het dumpen 
van tuinafval zich buiten de tuinen konden verspreiden, 
zoals de Gevlekte gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon 
'Florentinum'). Sommige soorten werden zelfs met opzet in 

de natuur uitgezet. Dit laatste werd trouwens niet alleen 
gedaan door ontspoorde liefhebbers, die het landschap 
mooier wilden maken, maar het uitzetten van planten 
gebeurde ook door professionele mensen die bosbodems 
wilden verbeteren.

Het staat buiten kijf dat alle gesleep met planten, bedoeld 
en onbedoeld, steeds meer effecten had op de inheemse 
plantengroei. De laatste jaren is het aantal soorten dat zich 
vestigt door middel van verspreiding door de mens toegenomen. 
Vooral in wateren en langs wegen is een aantal planten-
soorten zelfs uitgegroeid tot probleemsoorten zoals 
verschillende soorten Vederkruid (Myriophyllum sp.), Grote 
waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Cabomba (Cabomba 
caroliniana), Watercrassula (Crassula helmsii). En het lijkt 
erop dat er steeds minder grip is op wat er gebeurt in ons 
milieu wat betreft vestiging van soorten uit andere gema-
tigde streken als Oost-Azie en Noord- en Zuid-Amerika. De 
nieuwe soorten beïnvloeden niet meer alleen landbouw-
grond en wegbermen, maar ook waardevolle natuurlijke 
ecosystemen. Een goed voorbeeld is de enorme oppervlakte 
aan Cranberry (Vaccinium macrocarpon) in natte duinval-
leien en in veengebieden. Fijn voor de vele plukkers, zeer 
twijfelachtig voor het hoogveenecosysteem.

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
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Vlotvaren (Salvinia natans) 

12

Grote groepen mensen worstelen met de veranderingen 
door invasieve exoten. Duidelijk is dat de vestiging van veel 
nieuwe soorten misschien leidt tot een vergroting van de 
biodiversiteit in ons land wat betreft soorten, maar dat 
lokale biodiversiteit zeer sterk kan lijden onder een exoot, 
die zonder natuurlijke regulatie de concurrentie van alle 
andere soorten wint. Dit vindt de natuurbescherming niet 
goed. Waterschappen en bermbeheerders hebben veel last 
van explosief uitbreidende exoten.

Het meest bedenkelijke is dat niemand hierop een antwoord 
lijkt te hebben. Ja er is een beetje geld beschikbaar voor de 
bestrijding van uitheemse plantensoorten die als lastpakken 
worden gekenmerkt. Schoorvoetend komen zelfs enkele 
soorten die geen fysieke ellende voor ons mensen veroorzaken, 
maar wel ecologische schade, op de lijstjes met te bestrijden 
soorten. Maar volgens mij is Pandora’s doos opengegaan en 
is het al te ver heen voor het terugdraaien van de effecten. 
Dit geldt zeer duidelijk voor watersystemen die al bijna niet 
meer te redden lijken van voornamelijk het optreden van 
uitheemse kreeftensoorten, die een verwoestend effect 
hebben op waterplantenvegetaties en daarmee op de totale 
biodiversiteit. Beekdalsystemen in delen van Europa worden 
vaak overheerst door Reuzenbalsemien en Canadese 
guldenroede (Solidago canadensis), waarbij veel andere 
soorten het onderspit delven. 

Moeten we dan maar niks doen? Wat is dan de toekomst 
van onze biodiversiteit? Er zijn op de wereld vele voorbeelden 
van invasies van exotische soorten, die ecosystemen 
ontwrichten. Google maar eens op “invasive species”. 

Terugdraaien van ontspoorde effecten is waanzinnig moeilijk, 
en zeer kostbaar. Er is bovendien vaak simpelweg geen 
manier bekend om in dergelijke systemen in te grijpen bij 
invasies. Bij planten komt ingrijpen vaak neer op fysiek 
bestrijden. Ga er maar aan staan. Planten hebben onder-
grondse delen die kunnen uitlopen, langlevende zaadvoor-
raden in de bodem, kunnen zich kilometers ver verspreiden 
via vogels, tot ver buiten ieders bereik.

Hoewel het uitroeien van vervelende exoten eigenlijk niet te 
doen is, is er gelukkig iets wat we wel kunnen doen. We 
kunnen proberen om meer problemen te voorkomen. 
Om te beginnen kunnen we focussen op systemen waar we 
weinig vat op hebben, zoals watersystemen. Dit pleit voor 
een verbod op de verkoop van alle uitheemse vijverplanten. 
Ik zou willen zeggen, wijs uw tuincentrum op zijn verant-
woordelijkheid.

Het voorkomen van invasies vergt bovenal een ecologische 
blik op verspreiding van zaden, per ongeluk of niet, op 
plantenveredeling en op de verkoop van nieuwe gewassen. 
Dus niet alleen de tuiniers die kopen moeten opletten, maar 
vooral ook de professionals, de bedrijven die nieuwe soorten 
verhandelen, planten veredelen, biologische bestrijdingsme-
thoden over de hele wereld willen verkopen.
Voor een aantal invasieve exoten is bestrijding nog niet te 
laat. Maar dit kost wel een hoop moeite. Voor de soorten die 
buiten onze controle zijn geraakt kunnen we eigenlijk alleen 
hopen dat die op den duur minder hun stempel op het 
ecosysteem zullen drukken doordat natuurlijke regulatie op 
zal treden. 

Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) verdringt inheemse Krabbenscheer (Stratiotes aloides)



M

Ginkgo
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thu is in de hortus

wietske couperus

13

Mengdi studeert Harp aan het Prins Claus Conservatorium. Wat maakt dat ze voor een studie in 
Groningen koos? Haar docent in China kent de docent harp die in Groningen lesgeeft en 
adviseerde Mengdi destijds om zich aan te melden bij het PCC, vanwege de goede kwaliteit van 
de opleiding. In 2012 reisde Mengdi daarom van Chengdu, een Chinese stad met meer dan 10 
miljoen inwoners, naar het provinciestadje Groningen. Zes jaar later is ze bezig aan haar laatste 
jaar van de Masteropleiding aan het conservatorium. Haar scriptie schrijft ze over de interpretatie 
van oosterse muziek door westerse instrumenten. 
Ondanks de grote cultuurverschillen tussen Nederland en China voelt Mengdi zich hier thuis. Ze 
houdt van de kleinschaligheid van de stad. Zo nu en dan mist ze haar familie natuurlijk wel, maar 
doordat het tegenwoordig mogelijk is om op veel manieren nauw contact met elkaar te onder-
houden wordt de letterlijke afstand eenvoudig overbrugd. 

De ontdekking van de Hortus
Mengdi ontdekte de Chinese tuin deze zomer, doordat ze deelnam aan een workshop aquarelleren, 
die door haar vriendin Josien Choy in het Duizend Dingen Paviljoen werd gegeven. Toen ze de 
tuin binnenliep was het alsof ze ineens terug was in haar geboorteland. De gebouwen en 
planten, de geuren en kleuren in de tuin, waren voor haar zo herkenbaar. De Ginkgo is bijvoorbeeld 
een boom die overal in Chengdu te vinden is. En Bamboe is rondom de stad ook in overvloed 
aanwezig, onder andere om de reuzenpanda’s die daar veel voorkomen van voedsel te voorzien.
Meteen na haar kennismaking met de Hortus heeft Mengdi zich aangemeld voor vrijwilligerswerk 
in de Chinese tuin, ook al had ze totaal geen ervaring met tuinieren. Dat bleek geen probleem. 
Vrijwilliger Wouter Hoffman nam haar mee door de tuin en gaf haar uitleg over de tuin. Haar 
taak werd het verwijderen van bepaalde planten om te voorkomen dat de tuin wordt overwoekerd. 
Zo doet ze nu wekelijks een ronde door de tuin, gewapend met een emmer, waarin ze onge-
wenste exemplaren verzamelt. Het werken in de natuur vindt ze heerlijk. Het geeft haar rust en 
zorgt ervoor dat ze zich daarna weer vol energie op haar studie kan storten. 
Haar vader stuurde haar onlangs foto’s van een Chinese tuin in de buurt van Shanghai. Dat moet 
wel de tuin zijn, die model heeft gestaan voor de tuin in de Hortus, want de gelijkenis is treffend. 
Mengdi wil na haar studie graag in Nederland blijven. En als het aan haar ligt blijft ze ook tuinieren 
in de Hortus. Ze hoopt dat ze dan nog meer te weten komt over het onderhoud van de tuin, maar 
voorlopig is ze heel tevreden met haar rol als ‘plantjesuittrekker’.  

Sinds dit jaar werken enkele internationale studenten in de tuinen van de Hortus. 
Een van hen is de Chinese Mengdi Fan. Hoe is zij in de Hortus beland?
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Cell Memory, thank you plant

wineke gartz

15

OOp 20 oktober vond de presentatie plaats van Wineke Gartz’ 
video-installatie Cell Memory, Thank You Plant in het 
Honderd Bloemen Paviljoen in de Chinese tuin. Wineke 
verbleef de afgelopen jaren meerdere keren in de tuinen op 
uitnodiging van TAAK en de Hortus. Ze filmde tijdens ver- 
schillende jaargetijden en zag een analogie tussen de 
veerkracht van de natuur en de manier waarop de Hortus 
vecht voor haar voortbestaan sinds ze haar wetenschappelijke 
functie verloor. Zij zag hoe de organisatie - net als de tuinen - 
groeit, verandert, en weer verder gaat.

Haar video-installatie gaat over aandacht geven: aan planten, 
aan groei, aan licht, aan de Hortus, en over waarnemen. 
In de video maakt Wineke de voortdurende transitie van de 
aarde en de natuur voelbaar. Zij trekt parallellen tussen 
ontwikkelingen en processen op microniveau van de planten, 
op mesoniveau van de Hortus en op macroniveau van de 
wereld en het heelal. Daarom wisselt zij steeds van focus: 
soms filmt ze dicht op de huid van de planten en bloemen en 
dan weer kijkt ze van een afstand naar de tuin en toont de 
paden, velden en doorkijkjes.

In het paviljoen creëert Wineke een omgeving met gekleurde 
ramen waarin de bezoeker zich kan onderdompelen in haar 
video-installatie. In de video verweeft ze observaties van de 
verschillende tuinen in de Hortus met archiefmateriaal en 
tekstfragmenten. De soundscape van geluids- en beeldend 
kunstenaar Arnout Killian combineert geluiden uit de tuin 
met muziek.

Een belangrijk houvast voor Wineke was het boek ‘De 
Ontdekking van de Aarde’ van Peter Westbroek. De geoloog 
laat hierin zien hoe de aarde evolueert en civiliseert. Om dit 
proces te kunnen begrijpen is volgens hem een synthese 
nodig tussen de verschillende wetenschappen en specialismen 
waarin ook de mens een plaats moet hebben: een symbio-
tisch wereldbeeld. Met haar collageachtige video wil Wineke 
laten zien dat alles verbonden is, en niets losstaat van elkaar.

De video is tot 1 november 2019 te zien. 
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