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VAN HET BESTUUR

V
Voor de Hortus was het vanwege de warme zomer een 
botanisch interessant jaar. De Vlinder- en Bijentuin piekte 
door het warme weer vrij vroeg, waardoor er in het najaar 
helaas wat minder te zien was. Voor een eerste volledige 
seizoen echter een prima resultaat. 
Helaas neemt het aantal vrijwilligers af. Vandaar dat elders 
in dit nummer een oproep is geplaatst om nieuwe mensen te 
werven. Tevens komen enkele vrijwilligers in dit nummer aan 
het woord. Vanwege de afname van het aantal mensen dat 
in de tuinen werkt is de Hortus helaas genoodzaakt aanpas-

singen in de tuin te doen die het noodzakelijke onderhoud 
verminderen.
Het bestuur is blij dat op de ledenvergadering in mei Gerke 
van Dam als bestuurslid is benoemd. Gerke van Dam stelt 
zich in dit nummer aan u voor.
Het voor het najaar aangekondigde boek over de historie van 
de Hortus loopt helaas vertraging op. Het komt nu in de loop 
van 2020 uit. De voorintekenaars hebben hierover schrifte-
lijk bericht gehad.

Voor u ligt het decembernummer van het Vriendenbericht. Wederom onder redactie van
Wietske Couperus en Edwin van der Heijden en vormgegeven door Harry Zijderveld. 
Wietske stopt, vanwege haar drukke werkzaamheden, als hoofdredacteur. Het bestuur 
is daarom dringend op zoek naar een opvolger. Zie oproep elders in het VB.
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De inmiddels traditionele beeldententoonstelling 10 X SOLO 
heeft daar zeker aan bijgedragen. Ook de exploitatie verloopt 
positief wat het Bestuur de mogelijkheid heeft gegeven om 
dit jaar nog een aantal nieuwe projecten te starten om de 
Hortus maximaal aantrekkelijk te maken.  Zo zal er een 
speelplaats voor kleine kinderen in de nabijheid van het 
restaurant De Plantage worden aangelegd en een Jeu de 
Boulesbaan achter de Chinese tuin. Ook krijgt De Plantage 
gedeeltelijk een nieuw dak. Daarnaast zullen een aantal 
tuinprojecten worden uitgevoerd. 
Hoewel het met de Hortus op dit moment dus erg goed gaat, 
is de toekomst een stuk zorgelijker geworden. Die zorgen 
hebben betrekking op de Chinese tuin en de verlenging van 
de bruikleenovereenkomst van de RUG met de Stichting. 
Zoals velen hebben kunnen vaststellen is de Chinese tuin 
dringend aan groot onderhoud toe. Het Bestuur heeft 
daartoe een analyse laten maken van de staat van de bouw-
werken. Op basis daarvan heeft het Bestuur vastgesteld, dat 
de voor een renovatie benodigde middelen de draagkracht 
van de Stichting verre te boven gaan. Dit probleem heeft het 
Bestuur met het College van Bestuur van de RUG besproken. 
Het College wenst echter geen middelen beschikbaar te 
stellen. De overweging daarbij is dat de Chinese tuin geen 
RUG erfgoed is. Ook het aanbod van het Bestuur om zelf 
fondsen te werven werd niet geaccepteerd, omdat bij een 
eventueel succesvolle werving moeilijk de instemming met 
een renovatie kan worden onthouden. Alleen conserverend 
onderhoud is toegestaan. Dat de Chinese tuin geen RUG 

erfgoed is, is juist. De tuin was een geschenk van de stad 
Shanghai aan de Stad en de Provincie Groningen, waarvoor 
de RUG grond ter beschikking heeft gesteld. Het Bestuur 
heeft het probleem van de Chinese tuin onder de aandacht 
gebracht van de gemeenteraad en van de burgemeester van 
Groningen. 

In het overleg met het College van Bestuur RUG kwam ook de 
verlenging van de bruikleenovereenkomst per 1 januari 2020 
aan de orde. Ook hier bleek het College, ondanks het feit dat 
men de Stichting zelf heeft opgericht, een opvatting te 
hebben die niet spoort met de doelstelling van de Stichting 
(behoud erfgoed RUG). Het College ziet in de Hortus eigenlijk 
geen belang meer voor de RUG. Na een stevige discussie is 
er een verlenging van de bruikleenovereenkomst tot 1 
januari 2023 gekomen, maar de intentie van het College is 
om de Hortus op termijn te verkopen. Op basis van dit 
overleg is het voor het Bestuur duidelijk geworden, dat de 
toekomst van de Hortus in eerste instantie vooral bepaald 
zal worden door het toekomstige bestemmingsplan voor het 
gebied. Over een dergelijk bestemmingsplan gaat de Gemeente 
Groningen en zijdelings de Provincie.  De toekomst van de 
Hortus zal dus afhangen van de besluitvorming in de 
Gemeenteraad van Groningen. Het Bestuur zal dan ook, in 
samenwerking met de Vrienden van de Hortus, het belang 
van het behoud van de Hortus bij de gemeentelijke politiek 
onder de aandacht brengen en roept iedereen die de Hortus 
een warm hart toedraagt op om die inzet te ondersteunen. 

VAN HET BESTUUR
STICHTING BEHOUD GROENE HORTUS 

DOUWE WIERSMA EN JAN POUTSMA

Het jaar 2019 verloopt voor de Hortus tot op heden positief.  
Naar verwachting zal het bezoekersaantal dit jaar boven de 26.000 uitkomen.
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Wasplaten (Hygrocybe spp.) zijn middelgrote paddenstoelen 
die in schrale graslanden groeien. Sommige zijn geel of rood 
gekleurd en daarmee zeer opvallend, andere hebben meer 
bruine of grijze tinten. Ze kunnen heel slijmerig zijn, een vers 
Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) is nauwelijks 
vast te pakken, of juist droog aanvoelen, maar wel altijd 
enigszins vettig of wasachtig. Een van de kleinste is de 
Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipda) met een hoedje niet 
groter dan een centimeter, maar wel knalgeel van kleur met 
oranje en rode tinten en daarmee niet moeilijk te vinden. De 
Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis) kan in gunstige 
omstandigheden een hoed hebben van een decimeter. 

In de Laarmantuin zijn de afgelopen 10 jaar maar liefst 15 
soorten wasplaten waargenomen, wat in vergelijking met 
andere gebieden in Nederland een bijzonder hoog aantal is. 
Hun aanwezigheid is te danken aan het maaibeheer dat 
sinds de aanleg van de Laarmantuin in de jaren ‘30 is toege-
past en dat, zeer belangrijk, al die tijd hetzelfde is gebleven. 
Het mooiste terrein in Nederland is de Roststergaaster 
Wallen ten zuiden van Heerenveen, waar de teller in 2013 op 
25 soorten wasplaten stond. Om die reden is dit gebied door 
Staasbosbeheer als natuurreservaat aangemerkt. 

De verwachting is dat er in dat soort gebieden nog meer 
soorten bij kunnen komen, mits het beheer stabiel blijft. In 
de Laarmantuin komen wasplaten vooral voor in het Weide-
gebied en in de graslandjes van het Heidegebied. Ook hier 
zijn er de laatste jaren soorten bij gekomen. In 2015 is de 
Violetgrijze wasplaat (Hygrocybe lacmus) in het Heidege-
bied ontdekt en in 2017 is de Grauwe wasplaat (Hygrocybe 
irrigata) er bijgekomen, een slijmerige soort met bruine of 
bruingrijze tinten. 

RICHARD DIJKSTRA

Op het gebied van paddenstoelen is de Hortus en met name de Laarmantuin een van 
de best onderzochte gebieden van de provincie Groningen. Vanaf 1935 hebben my-
cologen van naam waarnemingen gedaan en vanaf 2008 hebben leden van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging inventarisaties gedaan. Een opvallende groep 
paddenstoelen is daarbij steeds aanwezig geweest, namelijk wasplaten. 

Grauwe wasplaat

wasplaten in de laarmantuin

Violetgrijze wasplaat



Puntmutswasplaat

Gewone vuurzwam
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Graslanden waar veel wasplaatsoorten voorkomen hebben 
een aantal factoren gemeen:
- Het beheer bestaat al tientallen jaren uit jaarlijks maaien  
   en afvoeren of begrazing door vee. 
- Er is niet of nauwelijks bemest, zeker niet met kunst- of  
   drijfmest.
- Er heeft geen grondbewerking plaatsgevonden, zoals   
   ploegen of scheuren van de grasmat. 
Plaggen op kleine schaal kan een terrein geschikt maken op 
lange termijn, maar als er al wasplaten voorkomen zijn die 
voor lange tijd verdwenen of komen nooit meer terug.Door 
ruilverkaveling, overbemesting en intensivering van de 
landbouw zijn graslanden met wasplaten zeer zeldzaam 
geworden. Het gaat vaak om natuurterreintjes van enkele 
hectares. Daarnaast zijn oude en nieuwe zeedijken interessant. 
Deze worden gemaaid en vooral door schapen begraasd. 
Groot onderhoud en het ophogen van dijken is nodig, maar 
zal helaas veel groeiplekken van wasplaten doen verdwijnen. 
Ook begraafplaatsen vormen een mooi habitat voor bijzon-
dere wasplaten. Door hun ouderdom en stabiele maaibeheer 
voldoen ze goed aan de eisen van wasplaatgraslanden. De 
gazons worden meestal niet bemest en om het netjes te 
houden wordt eventueel blad weggehaald, waardoor de 
bodem aan de schrale kant blijft.

Naast wasplaten zijn er altijd wel vertegenwoordigers van 
andere groepen te vinden. Hierbij gaat het om diverse knots-
zwammen (Clavariaceae), aardtongen (Geoglossaceae), 
satijnzwammen (Entolomataceae) en nog enkele zeldzame 
genera uit andere families. Omdat deze paddenstoelen 
samen groeien en dezelfde ecologie hebben als wasplaten, 
worden ze aangeduid met het predicaat “Graslandpadden-
stoelen”. In de Laarmantuin zijn vanaf 2008 7 knotszwam-
men gevonden, waaronder de spectaculaire Rookknotszwam 
(Clavaria fumosa), 2 aardtongen en 3 satijnzwammen. Van 
die laatste groep komen er ongetwijfeld nog meer soorten 
voor, maar satijnzwammen vallen vaak niet zo op en komen 
vaak vroeg voor als het gras nog niet gemaaid is.

Het idee van een aparte ecologische samenleving van 
paddenstoelen in graslanden werd in 1949 door verwoed 
verzamelaar ir. A. C. S. Schweers geposteerd in een artikel in 
Fungus, het verenigingsblad van de Mycologische Vereni-
ging, onder de naam “De Hygrophorusweide, een associatie”. 
Hygrophorus is een oud synoniem voor Hygrocybe, de 
wasplaten. Hij bekeek al vanaf 1915 grazige terreintjes, waar 
hoofdzakelijk wasplaten, aardtongen en melkzwammen 
samen te vinden waren en vermoedde dat net als bij planten, 
deze een soortgelijke ecologie hadden. Een jaar later volgde 
in hetzelfde blad een reactie van dr. Ch. H. Andreas, docente 
Experimentele Plantensystematiek, die was betrokken bij 
paddenstoelinventarisaties in Hortus de Wolf. Zij onder-
streepte een mogelijk apart samenlevingsverband van 
graslandpaddenstoelen. Ze merkte op dat in de Laarmantuin 

melkzwammen op de graslandjes afwezig waren, maar 
opperde wel knotszwammen als begeleidende soorten en 
vroeg zich af of de Sterspoorsatijnzwam (Entoloma confe-
rendum) er ook bij hoorde. Zij besluit haar artikel met de 
vraag: “Is er beïnvloeding van de fungi onderling en wellicht ook 
een wisselwerking tussen de hogere planten en de zwammen?”, 
waarna ze opmerkt: “Hij [de weg naar een antwoord] zal dan 
ook met de meeste kans op succes worden afgelegd door 
een gezelschap bestaande uit b.v. een mycoloog-
systematicus, physioloog, bodemkundige, oecoloog en 
biochemicus.” Een prachtig voorbeeld van waarvoor de 
Laarmantuin aanvankelijk bedoeld was, namelijk een onder-
zoeksobject voor ecologische principes, waarbij verschil-
lende disciplines samen moeten komen voor een beter 
begrip van de werking van de natuur.  

Opvallend genoeg werden in 1948 al 8 soorten wasplaten uit 
de Laarmantuin gemeld, waaronder de zeer zeldzame 
Apothekerswasplaat (Hygrocybe nitrata), een bruine soort 
met een sterke gasachtige geur. Dit was mogelijk de eerste 
vondst in Nederland. Deze is helaas al lange tijd niet meer in 
de Laarmantuin waargenomen. Aangezien wasplaten pas na 
vele jaren verschijnen en in het geval van deze soort pas na 
50 jaar, moet het beheer voor de aanleg van de Laarmantuin 
rond 1930 ook al geschikt zijn geweest voor graslandpad-
denstoelen. Dat zou kunnen betekenen dat de Laarmantuin 
al meer dan een eeuw een stabiel habitat vormt voor 
zeldzame wasplaten en hun begeleiders, een zeldzaamheid 
in een verkaveld en overbemest land als Nederland. Hopelijk 
zullen toekomstige beheerders van de Laarmantuin deze 
unieke kwaliteit onderkennen en tot in lengte van dagen 
blijven maaien en de bodem met rust laten, zodat ooit de 
Apothekerswasplaat zijn kop weer op zal steken.
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Egbert Veenstra

Vr ijwill igers gevraagd!

Het gaat in veel opzichten goed met de Hortus botanicus Haren.
De meeste tuinen en de kas zien er prima uit en de grote nieuwe tuinen (Hondsrugtuin en Vlinder- 
en Bijentuin) ontwikkelen zich.
De omvang van de Hortus maakt deze voor veel mensen zo aantrekkelijk. Tegelijk brengt dit ook 
veel tuinwerk met zich mee voor vrijwilligershanden. 
Bij de herstart van de Hortus in 2002 werden avonden georganiseerd voor leden van de Vrienden-
vereniging en dat leverde destijds grote aantallen vrijwilligers op.
Omdat nu het aantal tuinvrijwilligers dreigt af te nemen doen wij opnieuw een dringende oproep 
aan onze leden:
Indien u één of meerdere dagdelen ter beschikking heeft, meld u dan aan bij de Hortus als tuin-
vrijwilliger. Dit kan via de balie of per e-mail aan vrijwilligers@hortusharen.nl. 
Kent u iemand anders die misschien interesse heeft, geef deze oproep dan door.
Het is plezierig werken in een prachtige omgeving! 

Lees het inspirerende artikel over de ervaringen van vrijwilligers Johanna en Tita. 

 Tita Cheret meldde zich in 2013 bij de Hortus na een oproep 
voor vrijwilligers in het Harener Weekblad. Zij heeft een 
‘groene’ achtergrond: na een opleiding aan de tuinbouw-
school heeft ze onder andere gewerkt bij een bloemist. Ook 
heeft ze een hoveniersopleiding gevolgd. Het werken bij de 
Hortus is haar dus op het lijf geschreven. Na een korte 

inwerkperiode liet Tita aan tuinbaas Rick Mensink weten dat 
ze heel graag met iemand samen wil werken. Rick heeft niet 
alleen verstand van planten, maar is ook goed in het koppelen 
van mensen zo blijkt, want hij wist meteen wie de perfecte 
‘match’ voor Tita was: Johanna Aten. 

Wietske Couperus

Interview met vr ijwill igers:
een kleurr ijk duo

Vaste bezoekers van de Hortus in Haren hebben de dames vast wel eens in actie gezien:
Tita Cheret en Johanna Aten. Een (bijna) onafscheidelijk duo, dat al jarenlang met veel
inzet en plezier de Hortus een beetje mooier maakt.
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Johanna was op dat moment al een oude rot in het vak, want 
ze werkt sinds 2003 als vrijwilligster voor de Hortus. 
Johanna’s motivatie om voor de Hortus te gaan werken 
kwam destijds voort uit de stroom alarmerende berichten 
over mogelijke sluiting van de tuinen. Ze wilde graag iets 
bijdragen om dit te voorkomen en toog met haar man Henk 
naar de Hortus. Henk nam plaats achter de balie, waar hij 
nog steeds met veel plezier bezoekers welkom heet. 
Johanna besloot haar handen uit de mouwen te steken in de 
tuin. Ervaring met het verzorgen van planten had ze op dat 
moment nog nauwelijks, ervaring met de zorg voor mensen 
des te meer. Ze had namelijk eerder als verpleegkundige bij 
het Academisch Ziekenhuis gewerkt en als wijkverpleegkundige.
Johanna begon in de Hortus in de tuinploeg, een groep 
vrijwilligers die in de hele tuin werkzaam was. ‘Er werd op 
dat moment niet echt leiding gegeven aan de vrijwilligers’ 
zegt ze. Stiekem beviel haar dat wel goed, want daardoor 
was er veel ruimte om zelf initiatieven te ontplooien. 
Johanna stelde voor om de watertuin in de Hortus onder 
haar hoede te nemen en dat kon. Later meldde ze zich aan 
voor het draaien van weekenddiensten. Dan ben je verant-
woordelijk voor het openen en sluiten van de Hortus en pak 
je allerlei klusjes op die zich voordoen op het terrein. 

Pastelparadijs
Johanna en Tita startten hun samenwerking ook in de 
weekenden. Dat beviel zo goed, dat ze Rick lieten weten dat 
ze graag gezamenlijk een vaste tuin wilden verzorgen. Rick 
stelde hen voor de pasteltuin onder hun hoede te nemen en 
zo werd dat hun eigen kleine paradijsje. Hier zijn ze nu 
wekelijks een vaste dag te vinden. Wanneer de weersvoor-
spellingen die dag (te) slecht zijn voor tuinieren plannen ze 
in overleg een andere dag. Daarnaast ontfermt Tita zich over 
de witte tuin.
In het Hortuscafé in de entreehal staan het hele jaar door 
kleine bloemstukjes op de tafels, die ook door Johanna en 
Tita worden gemaakt. Zo nu en dan draaien ze samen week-
enddiensten. Een enkele keer overnachten ze zelfs in de 
Hortus, bijvoorbeeld tijdens een buitenslaapactiviteit in de 

Chinese tuin. Ook hebben ze al eens in de Hortus Hermitage 
geslapen, de voormalige graansilo die tot huisje is omge-
bouwd. 

Een paar apart
Hoe zou Rick hebben geweten dat Johanna en Tita een 
‘match made in heaven’ was? Tita denkt dat hij vooral heeft 
gekeken naar de leeftijd van de beide vrouwen. Maar 
misschien heeft hij ook gezien dat hun persoonlijkheden 
goed bij elkaar passen. Mogelijk krabt de tuinbaas zich nu 
wel eens achter de oren, want Tita en Johanna hebben vaak 
uitgesproken ideeën over het reilen en zeilen in de tuin. En 
die steken ze meestal niet onder stoelen of banken. Johanna 
geeft lachend toe dat zij ook wel een beetje een autoriteits-
probleem heeft. 
Maar ze hebben vooral ontzettend veel plezier in het werk. 
Er wordt veel gelachen met collega’s. 
Johanna en Tita zijn altijd in voor nieuwe dingen. Deze 
zomer hebben ze collega Toos Flentge geholpen door als 
heksen te poseren voor foto’s, die Toos heeft gebruikt voor 
een kinderspeurtocht. De rol van heksen was hen op het lijf 
geschreven, want ze voelen zich wel een beetje ‘heksen’. Tita 
beschikt zelfs over een heksendiploma, ze heeft een oplei-
ding in Wicca gevolgd. Samen met Johanna maakt ze regel-
matig zalfjes, op basis van planten. Ze hebben een keer 
smeerwortelzalf aan Rick gegeven, ter bestrijding van zijn 
rugpijn. Of hij de zalf ook echt heeft gebruikt is onbekend, 
want de dames hoefden hem niet te helpen met insmeren.  

Liefde voor groen
De tuinmaatjes zijn inmiddels goede vriendinnen van elkaar, 
die ook buiten de Hortus van alles en nog wat samen onder-
nemen. Zo gaan ze jaarlijks een week in februari naar 
Ameland om mee te helpen met schoonmaakacties van het 
strand. En in augustus hebben ze meegewerkt aan een actie 
van Stichting Noordzee om afval langs de kust op te ruimen. 
Ook daar maken ze de wereld een beetje mooier dus. 
Gelukkig keren ze na die uitstapjes steeds terug naar de 
Hortus om daar de boel op te fleuren. 
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Tropische regenwouden treffen we vooral aan in gebieden 
rond de evenaar. Hier zijn geen seizoenen, zodat de bomen 
het hele jaar door blad dragen. Dit in tegenstelling tot de 
gematigde gebieden waar de bomen voorafgaand aan de 
koude periode hun blad laten vallen. Andere bepalende 
factoren zijn een hoge regenval (200 - 1000 cm per jaar) en 
luchttemperaturen die niet lager uitvallen dan 18  C. Er zijn 
op aarde drie grote aaneengesloten gebieden waar tropische 
regenwouden voorkomen, namelijk het Amazonegebied in 
Zuid-Amerika, het Congobekken in Afrika en het regenwoud 
van Indonesië en Borneo.

Het Primair Tropisch Regenwoud
Mensen die bekend zijn met de oude Tarzanfilms herinneren 
zich nog wel de schurken die zich al hakkend met machetes 
door een ondoordringbaar tropisch oerwoud heen werken. 
Dit beeld van een ondoordringbaar oerwoud klopt niet. 
Integendeel, goed ontwikkelde tropische regenwouden 
hebben nauwelijks ondergroei, waardoor je gemakkelijk over 
de bosbodem heen kan lopen. We spreken in dat geval van 
een ‘primair tropisch regenwoud’. 

Primaire regenwouden zijn climaxvegetaties, dat wil zeggen 

dat het ecosysteem stabiel is en zich gedurende een lange 
periode niet meer heeft ontwikkeld. De bomen zijn meestal 
honderden jaren oud, vaak meer dan 60 meter hoog en 
hebben een dicht bladerdek. Opvallend is dat de bomen zich 
pas op grote hoogte bijna horizontaal vertakken om maar zo 
veel mogelijk licht te vangen. Ook sluiten de boomkronen 
dicht op elkaar aan, zodat er weinig licht op de bosbodem 
valt. Daardoor is de begroeiing hier schaars of zelfs geheel 
afwezig. Het grootste deel van de biomassa bevindt zich dan 
in de boomkroon. Hier speelt zich ook het meeste leven af, 
onzichtbaar voor de bezoeker op de bosbodem.
 
In de bosbodem is weinig organisch materiaal te vinden. 
Door de relatief hoge temperaturen wordt al het dode materiaal 
snel afgebroken. De vrijkomende voedingsstoffen worden 
vervolgens door de wortels opgenomen en weer snel naar 
het bladerdek getransporteerd, daar waar het grootste deel 
van het leven zich afspeelt.

Er ontstaat weer beweging in het bos als een boom dood-
gaat en omvalt. In zijn val sleurt de dode boom vaak ook nog 
andere bomen mee, zodat er een groot gat in het aaneenge-
sloten bos ontstaat. 

Edwin van der He ijden

Vegetaties van de wereld: 
Het Tropisch Regenwoud

Bromelia epifyte

In het vorige Vriendenbericht is in deze rubriek aandacht besteed aan de meest droge
en warme ecosystemen op aarde, namelijk de woestijnen. In deze aflevering gaan we 
naar het andere uiterste en zoeken we de meest warme en vochtige ecosystemen op: 
de Tropische Regenwouden.



regenwoud Borneo
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Op dat moment valt er veel licht op de bosbodem en komt 
deze tot leven; getriggerd door licht en temperatuur ontkiemen 
de vele zaden die soms jarenlang in de bosbodem hebben 
liggen wachten op het juiste moment. Vervolgens maken al 
deze jonge boompjes een snelle groeispurt door naar boven, 
naar het licht. Wat volgt is een moordende wedloop, waarbij 
slechts een paar bomen overleven en het gat in het bos met 
hun bladerkroon mogen opvullen.

Het Secundair Tropisch Regenwoud
Pas wanneer een bos in zijn geheel in één keer wordt omge-
kapt ontstaat de situatie zoals we die kunnen aantreffen in 
de Tarzanfilms. Direct na de kap ontstaat een dichte en 
ondoordringbare begroeiing van jonge bomen, varens, 
palmen en kruiden. In dat geval spreken we van een ‘secun-
dair tropisch regenwoud’. Ook deze secundaire begroeiing 
wordt meestal na enkele tientallen jaren weer opnieuw 
gekapt. Als het secundair regenwoud een paar honderd jaar 
met rust wordt gelaten, vormt zich uit het secundair tropisch 
regenwoud weer een primair tropisch regenwoud. Omdat 
veel tropische regenwouden in het verleden zijn gekapt, of 

anderszins door de mens zijn beïnvloed, zijn primaire 
tropische regenwouden zeldzaam geworden. Ze worden alleen 
nog aangetroffen in reservaten en op afgelegen plekken, ver 
van menselijke bewoning.

Aanpassingen aan een nat leven
De planten in het tropisch regenwoud hebben zich op 
verschillende manieren aangepast aan hun omgeving. De 
meest opvallende morfologische aanpassing is de zoge-
naamde ‘drip tip’ aan de top van het blad. Met deze aanpas-
sing kan het blad tijdens een regenbui makkelijker het 
overtollige water afvoeren en droogt ze sneller op. Met name 
in het warme vochtige woud wordt hiermee voorkomen dat 
het blad begroeid raakt met bacteriën en schimmels. 

Een ander opvallend kenmerk is de ontwikkeling van plank-
wortels aan de voet van de meeste bomen. Dit zijn als het 
ware houtlijsten die de boom ondersteunen. Deze extra 
ondersteuning is noodzakelijk omdat de meeste bomen in 
het tropisch regenwoud niet erg diep wortelen.

plankwortels



epifytische orchidee
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Omdat er op de bosbodem van primaire tropische regen-
wouden te weinig licht is voor plantengroei, hebben een 
aantal plantengroepen zich hoog in de boomkroon van het 
woud gevestigd. Hier hechten de planten zich aan de takken 
van bomen. Dergelijke planten worden ook wel epifyten 
genoemd. Een dergelijke leefwijze kan worden aangetroffen 
bij verschillende plantengroepen. De meest bekende groep 
zijn wel de orchideeën, maar ook veel soorten Bromelia’s en 
soorten van het geslacht Tillandsia hebben een epifytische 
levenswijze. Epifyten hebben geen contact met de bodem. 
Ze halen dus hun voedingsstoffen uit de lucht en uit water 
dat langs de boomtakken afstroomt. De wortels van Epifyten 
zijn dan ook in staat om snel grote hoeveelheden water op 
te zuigen. Een andere plantengroep die zich wel hoog in de 
boomkroon heeft gevestigd, maar toch contact heeft met de 
bodem zijn de lianen.

Een hoge soortenrijkdom….

Tropische regenwouden zijn enorm rijk aan soorten. Recente 
tellingen hebben aangetoond dat ongeveer 50% van het 
aantal planten- en diersoorten op aarde in het tropisch 
regenwoud leeft. En dat terwijl maar 6% van het aardopper-
vlak bedekt is met tropisch regenwoud. De oorzaak voor 
deze soortenrijkdom is met name het feit dat er een 
overmaat is aan water, licht en warmte. Hierdoor zijn veel 

soorten in staat om binnen hun eigen niche zonder veel 
concurrentie te evolueren. 

….die sterk wordt bedreigd

Tropische regenwouden zijn sterk bedreigd. Recente studies 
hebben berekend dat sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw ongeveer de helft van het tropisch regenwoud is 
verdwenen. De bedreigingen zijn divers en afhankelijk van de 
regio. Zo is er sprake van commerciële houtkap voor de 
houtindustrie, het kappen van regenwoud voor grootschalige 
landbouw (ten behoeve van soja en palmolie) en het 
probleem van de ‘shifting cultivation’ waarbij kleine boeren 
regelmatig kleine percelen woud kappen en afbranden. 
Tussen de verkoolde stronken worden gewassen verbouwd. 
Na een paar jaar is de bodem uitgeput en trekt de boer 
verder om een nieuw stukje bos te kappen. Deze traditionele 
manier van landbouw bedrijven wordt met name een 
probleem bij een hoge bevolkingsdruk.

Hoewel de oplossingen op papier wel duidelijk zijn, zijn ze in 
de praktijk moeilijk te realiseren en is er nog steeds sprake 
van grootschalige kap. Oplossingen moeten gevonden 
worden in het terugdringen van overbevolking, het gebruiken 
van hout uit plantages, en het ontwikkelen van een circulaire 
landbouw.   

epifytische orchidee
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Lid bestuur Vr iendenveren iging 
stelt zich voor

Ik was werkzaam bij DSM in Limburg, daarna bij de Noordelijke Ontwikkelings-
maatschappij in Groningen en de laatste 20 jaar bij de kartonfabriek de Halm 
in Hoogkerk als directeur.

Mijn interesse voor de natuur dateert al vanuit de middelbare schooltijd toen ik 
lid werd van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en jarenlang actief 
was betrokken bij excursies en in besturen. Ook daarna bleef de interesse voor 
planten en vogels volop aanwezig.
Sinds mijn pensionering heb ik me ingezet voor ons landschap bij museum 
Wierdenland in Ezinge, Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug en in 
de kunst bij galerie Forma Aktua in Groningen.

Ik woon nu sinds 2 jaar in Haren en vind de Hortus de belangrijkste attractie van 
ons dorp. Ik wil daarom ook graag meehelpen om - mede door vrienden en 
kennissen te enthousiasmeren - deze Hortus zo lang mogelijk te behouden 
voor onze (voormalige) gemeente.

Gerke van Dam - chemisch ingen ieur, gepens ioneerd

wietske couperus

ontwikkel ingen in de tu inen

En de tuinman, die kweekte voort. Zoals ‘de boer voortploegde’, zo gaat ook de tuinbaas 
onverstoorbaar door met zijn werk in de Hortus. Daarbij geassisteerd door een grote 
ploeg vrijwilligers. In alle jaargetijden; jaar in, jaar uit; de blik op de toekomst gericht.

Dahlia’s in Chinese tuin

H
Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van de Hortus er 
op langere termijn uitziet. De Rijksuniversiteit Groningen is 
eigenaar van het grondgebied van de Hortus. Ook het 
voormalig biologisch centrum van de RUG, dat nu dienst 
doet als Biotoop, is eigendom van de RUG. Tot 2023 zal er in 
ieder geval niets veranderen voor de Biotoop en de Hortus. 
Voorlopig kan er dus nog volop gepland en geplant worden. 
En dat is ook nodig om de tuin in goede staat te houden: 
voor bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk en tegelijkertijd 
voor medewerkers zo onderhoudsvriendelijk mogelijk. 
Tuinbaas Rick Mensink vertelt welke plannen de Hortus gaat 
uitvoeren de komende tijd. 

Aantrekkingskracht
De borders voor de ingang van de Hortus fungeren als 
publiekstrekkers. Hun uitbundige kleuren maken nieuwsgie-
rig naar wat er achter de ingang nog meer te ontdekken is. 
Om de aantrekkelijkheid voor bezoekers na binnenkomst bij 
de Hortus te vergroten vinden op een paar plaatsen enkele 
ingrepen plaats, zoals in de Hondsrugtuin en in de border 
langs het Lang Leven Pad. Het gaat er vooral om dat er meer 
bloemen en daardoor meer kleur wordt aangebracht. 
Naast de rotstuin wordt een border met dahlia’s aangelegd 
en op een andere plaats wordt ruimte gemaakt voor een 
zogenaamde wisselborder. 



Gjalt Blaauw
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Eilandborders en wintertarwe
Extensiever werken is de trend bij botanische tuinen. Dit 
houdt in dat de beplanting minder onderhoud vergt, waar-
door het gemakkelijker te onderhouden is. De Floriadetuinen, 
aangelegd met planten en struiken afkomstig van de gelijk-
namige wereldtuinbouwtentoonstelling in 1992, krijgt een 
nieuw aanzicht. Er wordt een meer parkachtig landschap 
gecreëerd, met eilandborders. Naast het feit dat het onder-
houd hiervan minder inspanning kost speelt ook de onzeker-
heid over het voortbestaan van de Hortus mee bij het maken 
van keuzes over inrichting en beplanting. Dat is de reden dat 
er de komende jaren zogenaamde eenjarigen worden geplant. 
Daartoe behoren oude wintertarwegewassen met akkerkruiden, 
zoals eenkoorn. Dit is een primitieve diploïde wilde tarwe-
soort, die ongeveer 9000 jaar geleden al verbouwd werd in 
het Nabije Oosten (Zuid-west Azië). De wilde voorouder van 
eenkoorn wordt beschouwd als voorloper van emmer, spelt 
en tarwe. De borders met tarwe en akkerkruiden zorgen wel 
elk jaar voor een gevarieerde en kleurrijke aanblik. 

Bloemenvijver

De vijver in de Engelse tuin staat al een hele poos droog, 
doordat de bodem lek is. Daarom krijgt deze een nieuwe 
bestemming. Er worden extra gaten in de bodem gemaakt 
voor een goede afwatering, zodat de vijver dienst kan doen 
als plantenbak. Een plaats voor een toekomstige bloemen-
zee dus. 

Grazers
Het onderwerp is al eens eerder beschreven in een Vrien-
denbericht: schapen. En de dieren staan nog steeds op Ricks 
verlanglijst. De plannen worden concreter en hopelijk grazen 
er het komend jaar enkele schapen in de Hortus. Uiteraard is 
goed nagedacht over de plaatsen waar ze kunnen grazen en 
waar ze een toegevoegde waarde hebben. 

Beelden Gjalt Blaauw
De beeldenexpositie 9 X SOLO is afgelopen, maar een aantal 
beelden blijft in de Hortus. Het werk van kunstenaar Gjalt 
Blaauw zal de dijk van de Voedselarme Plas blijven sieren. De 
grote beelden komen daar goed tot hun recht en de kunste-
naar vindt het prachtig dat veel mensen zijn werk hier 
kunnen bekijken. 
Zo wordt de vaste kunstcollectie van de Hortus weer iets 
verder uitgebreid. 
 

Dahlia’s in de Chinese tuin



V R I E N D E N B E R I C H T  |  D E C E M B E R  2 0 1 912

Edwin van der He ijden

Verslag Vr iendenlezing 
‘Waarom zijn de Nederlandse - Du itse - 
Deense Wadden zo un iek? ’

De Vriendenlezing van dit jaar had als onderwerp ‘De vorming van de Waddenzee’. Ze 
werd gegeven door dr. W. Heiko Oterdoom, een gepensioneerd exploratiegeoloog die 
jarenlang werkzaam is geweest in de olie- en gasindustrie. Tijdens de lezing werd 
gedetailleerd ingegaan op hoe de Waddenzee zich na de laatste ijstijd heeft ontwikkeld.

DDoorspekt met allerlei niet geologische wetenswaardigheden, 
wist de spreker een levendig verhaal te presenteren over 
een uniek gebied dat nergens anders ter wereld voorkomt 
en dat van groot belang is voor duizenden trekvogels die de 
wadden gebruiken om op te vetten voor de lange reis naar 
het zuiden. Daarnaast zijn de wadden een kraamkamer voor 
allerlei soorten vis.

Daar begon zijn verhaal dan ook mee. Waarom is de 
Waddenzee zo uniek en bijzonder en welke factoren dragen 
hier aan bij? In feite zijn zes factoren van doorslaggevend 
belang geweest voor het ontstaan van de Waddenzee, juist 
op deze plek langs de noordkust van Nederland, Duitsland 
en Denemarken. Deze factoren zijn: 1) er is geen reliëf; 2) het 
gebied ligt in een inham in een baai; 3) het getijverschil is 
niet meer dan 1,5 meter; 4) de zeespiegelstijging of -daling 
op lange termijn is beperkt; 5) er is voldoende sediment 
aanwezig; 6) het klimaat is gematigd. Hieronder wordt in het 
kort op een aantal van deze bepalende factoren ingegaan.

Om bij de eerste drie factoren te beginnen schetste de 
spreker het gegeven dat waddensystemen alleen tot 
ontwikkeling komen in gebieden zonder grote hoogtever-
schillen. Daarnaast speelt het getij een belangrijke rol. In het 
geval van de Waddenzee mag het verschil tussen laag en 
hoog water niet meer bedragen dan 1,5 meter. Alleen op 
deze manier kan zich een uitgestrekte vlakte vormen die 
elke dag overstroomt en droogvalt en zich op den duur vult 
met sediment. Hierbij vormen zich langs de einden van de 
stroomgeulen eilandjes die er gaandeweg voor zorgen dat 
de sedimentatie voor de eilanden nog verder toeneemt. Bij 
een groot getijverschil vormen zich kleine eilandjes en bij 
een klein getijverschil langgerekte eilanden. Het getijver-
schil moet dus voldoende groot zijn, maar mag tegelijkertijd 
ook niet te groot zijn. Dit gebeurt alleen in gebieden die in 
een inham van een baai liggen en waar het getij door trech-
tervorming enigszins wordt opgestuwd. In het geval van de 

Waddenzee betreft dit het zuidoostelijk deel van de Noord-
zee.

Een belangrijke factor bij de vorming van een waddengebied 
is dat de autonome zeespiegelstijging niet te snel mag 
gaan. Immers, bij een snelle en continue zeespiegelstijging 
houdt de sedimentatie de stijging van het zeeniveau niet bij, 
zodat het waddensysteem nooit droog komt te liggen. Het is 
daarom veelbetekenend dat de vorming van de Waddenzee 
pas 6500 jaar geleden op gang kwam. In deze periode kwam 
namelijk pas een einde aan de extreem grote zeespiegelstij-
ging die na de laatste ijstijd in gang was gezet. In dat 
opzicht is het zorgwekkend dat door de klimaatverandering 
de laatste decennia de zeespiegelstijging weer toeneemt, 
hoewel deze toename zeer waarschijnlijk door sedimentatie 
wordt opgevangen. Er is dus geen acuut gevaar dat de 
Waddenzee door de klimaatverandering en zeespiegelstij-
ging verdrinkt.

Verder is het van belang dat de bodemdaling niet te groot is. 
Immers, bij een sterke bodemdaling bestaat het risico dat 
ook hier de sedimentatie niet voldoende is en het systeem 
‘verdrinkt’.  
Nu is natuurlijk de vraag waar al het zand vandaan komt 
waar de Waddenzee uit is opgebouwd. Ook hiervoor gaf de 
spreker een interessante verklaring, namelijk ‘de wind’ en 
dan met name de sterke winden die tijdens de laatste 
ijstijden Noord- en Midden-Europa geselden. Deze winden 
zetten in ons gebied extreem grote hoeveelheden zand af 
die benodigd zijn voor de opbouw van de Waddenzee. 
Tenslotte nog het belang van het klimaat. Zoals gezegd 
moet dit gematigd zijn. Is het klimaat tropisch, dan ontstaat 
er een zogenaamd vloedbos met Mangrove. Is het klimaat te 
koud, dan is de productie van voedsel te laag en wordt het 
een gebied dat lang niet zo belangrijk is voor vogels en 
vissen als nu het geval is. 
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De Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ zoekt een nieuwe 
hoofdredacteur (op vrijwillige basis) voor het Vriendenbericht. Iets voor u / jou?

Het Vriendenbericht verschijnt twee keer per jaar, in mei en december. 

In oktober zijn opnames in de Hortus gemaakt voor het 
televisieprogramma Binnenstebuiten. 
Het item is uitgezonden op 29 november  j.l. op NPO 2. 
Voor wie het heeft gemist of voor wie het graag nog een 
keer wil zien, het is te bekijken via
www.binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/uitzendingen

Binnenstebu iten

Wat doet de hoofdredacteur?
• Vaststellen van de inhoud van het Vriendenbericht, in overleg met een andere redacteur en een    
   bestuurslid van de Vriendenvereniging 
• Benaderen van mensen die artikelen en foto’s kunnen aanleveren
• Indien mogelijk zelf artikelen schrijven
• Redigeren van artikelen en ‘klaar maken’ voor vormgever
• Controleren van de leesproef en - na correctie - de drukproef 

Geschatte tijdsinvestering per uitgave: 
• Overleggen ‘live’ en via de mail en/of app voor het bepalen van de inhoud en afstemmen met 
   schrijvers: 4 uren
• Redigeren teksten, selecteren van foto’s e.d.:  16 uren
• Zelf één of meer artikelen schrijven (naar keuze)  ..  uren  
Neem contact op met het bestuur van de Vriendenvereniging door te mailen naar 
hortusharenvrienden@gmail.com  

Wie wordt de nieuwe hoofdredacteur
van het Vriendenbericht?
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DOOR DE OGEN VAN BEZOEKERS

WIETSKE COUPERUS

1. Willemien Mensinga

2. Joke Wöhler

3. Linda Poortman

1

2

3

In 2019 heeft de Hortus bezoekers gevraagd of ze hun mooiste foto’s van de tuinen
wilden sturen. Elke maand werd een winnende foto gekozen. Op deze pagina staan 
een paar van deze ‘pronkjewailtjes’.
Natuurlijk zijn er nog veel meer foto’s door bezoekers met ons gedeeld. 
Kijk voor meer mooie beelden van de flora en fauna in de Hortus ook eens op de 
facebookpagina Hortus botanicus Haren en op de Instagrampagina hortusharen.
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