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Ook 2021 was anders dan anders door Covid-19. Gelukkig 
kon de Vriendendag met de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) doorgaan, ook dit jaar in september en weer in de 
Biotoop. Het bestuur is blij dat op de ledenvergadering 
Gerard Renardel als penningmeester en Michiel Verbeek 
als gewoon bestuurslid zijn benoemd ter vervanging van de 
oudgedienden Egbert Veenstra en Maaike Bennekers. Zij 
stellen zich elders in dit nummer aan u voor. Een kort 
verslag van de ALV vindt u in dit Vriendenbericht. De Vrien-
denlezing kon dit jaar wel doorgaan. De lezing met de titel 
“Voedsel, een onderschat wereldprobleem” vond onder 
ruime belangstelling plaats in oktober. Ook hiervan vindt u 
een verslag in dit Vriendenbericht.

De activiteiten van de Vrienden en SBGH rondom het 
voortbestaan van de Hortus zijn dit jaar ook doorgegaan. In 
augustus hadden de Vrienden en de Biotoop gezamenlijk 
een kennismakingsochtend georganiseerd voor de 
gemeenteraad van Groningen. Een grote delegatie van de 
gemeenteraad kwam luisteren naar een presentatie over 
de Hortus gegeven door Roel Strijkstra, gevolgd door een 
wandeling door de Chinese tuin en de Laarmantuin onder 
begeleiding van zeer ter zake kundige gidsen. Daarna 
verplaatste de groep zich naar de Biotoop voor een 

presentatie gevolgd door een napraatlunch. Alle partijen 
vonden het een geslaagde ochtend. 
In september hebben we een gesprek gehad met de 
projectleiders van de gemeente en de RUG die de 
overdracht voorbereiden.

De ontwikkelingen rond de Hortus vertalen zich in toegeno-
men belangstelling voor de Hortus. Het aantal bezoekers is 
toegenomen, evenals het aantal Vrienden. Tot ver in het 
najaar zijn er nog mensen lid geworden. Niet alleen voor 
2021, maar ook voor 2022. De Vriendenvereniging blijft 
uiteraard investeren in de Hortus. Onder andere voor de 
watertuin wordt een bijdrage geleverd.

De Hortus heeft het deze zomer goed gedaan. In 
algemene zin kwamen er veel positieve reacties van de 
vele bezoekers. Dat is een compliment voor het werk van 
de tuinbaas en de vrijwilligers.
Helaas is het aantal vrijwilligers aan de krappe kant. Zowel 
in de tuin als voor de baliewerkzaamheden. Om de tuin in 
goede conditie te kunnen houden en de openingstijden zo 
ruim mogelijk te kunnen houden zijn extra vrijwilligers 
nodig. Vandaar dat er elders in dit nummer een oproep is 
geplaatst voor nieuwe vrijwilligers. 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE VRIENDENVERENIGING

Tjerk Zwanenburg, voorzitter

voor u ligt het decembernummer 
van het Vriendenbericht. Wederom 
onder redactie van onze hoofdredacteur 
Klaske Piebenga en net als voorheen 
met medewerking van Edwin van der 
Heijden als redacteur en Harry 
Zijderveld als vormgever.
We hebben weer ons best gedaan om 
een informatief en prettig leesbaar 
bericht samen te stellen met onder 
andere een artikel over de Chinese 
tuin, een over graslanden en een 
interview met de inkoopster van de 
Hortus winkel.  



‘De rimpeling’, van Gabriel Lester in de Hondsrugtuin 

VAN het bestuur

sbgh
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Opvallend is de sterke toename van jonge gezinnen die de 
Hortus bezoeken en een jaarabonnement nemen. Ook in 
financiële zin zal dit jaar zeer positief worden afgesloten, 
en dit ondanks het feit dat de omzet uit partijen (vanwege 
coronamaatregelen) achter bleef. 

Het afgelopen jaar heeft met betrekking tot de tuinen geen 
grote veranderingen gebracht. Wel kreeg de Watertuin een 
grote opknapbeurt waardoor het onderhoud minder tijd 
kost.  Ook werd  een fraaie kinderspeeltuin aangelegd in de 
buurt van de Plantage en een professionele jeu-de-
boulesbaan geopend vlak naast de Chinese tuin. Verder 
moesten de zogenaamde blauwe brug en de 'gevaarlijke' 
brug in de rotstuin vervangen worden. 

Op bestuurlijk vlak  werd veel  aandacht besteed aan de 
toekomst van de Hortus. Het was al langer bekend dat de 
RUG de Hortus wilde afstoten maar de vraag was: hoe? 
Uiteindelijk heeft de RUG besloten in overleg te treden met 
de Gemeente Groningen voor een mogelijke overname van 
de Hortus en de Biotoop. Inmiddels  is er een commissie 
benoemd die onderzoekt onder welke randvoorwaarden de 
overdracht plaats zou kunnen vinden. 

Het bestuur van de Hortus heeft op deze ontwikkeling 
geanticipeerd met het schrijven van een notitie waarin 
wordt betoogd dat de Hortus een belangrijke hotspot is van 

biodiversiteit, die bij uitstek past in het gemeentelijke 
groenbeleid. Inmiddels hebben de acties van het Hortusbe-
stuur en van de Vrienden de aandacht getrokken van de 
politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen. Dat 
heeft geleid tot gesprekken met die partijen en tot een 
bezoek van een delegatie van de gemeenteraad aan de 
Hortus. 

De afgelopen jaren is de Hortus langzaam uit het dal herrezen. 
Veel achterstallig onderhoud is uitgevoerd en een aantal 
nieuwe tuinen zijn aangelegd of gerenoveerd. Met name de 
aanleg van de Hondsrugtuin, de Vlinder- en bijenweide en 
de akkers hebben het gezicht van de Hortus ingrijpend 
veranderd. Ook de herinrichting van de Plantage  heeft 
sterk bijgedragen aan een grotere aantrekkelijkheid van de 
Hortus voor bezoekers. Bij de herinrichting van de Hortus 
en de aanleg van nieuwe tuinen heeft tuinbaas Rick 
Mensink een cruciale rol gespeeld. Dat is niet onopgemerkt 
gebleven bij het publiek en zijn collega's.

Mede op grond van zijn succes bij de Hortus heeft Rick 
Mensink een aanbod gekregen om tuinbaas te worden bij 
het Landgoed Twickel in Twente. Dat aanbod heeft hij 
inmiddels geaccepteerd. Het bestuur heeft hem van harte 
gelukgewenst met deze eervolle benoeming! Met ingang 
van 1 januari 2022 zal Rick de scepter zwaaien in Twickel.   

Het bestuur buigt zich momenteel over de vraag hoe 
komend jaar op een adequate wijze in het groenonderhoud 
van de Hortus kan worden voorzien.

Het Hortusjaar 2021 nadert zijn 
einde. Na een aarzelend begin heeft de 
Hortus een topjaar gehad met meer 
bezoekers dan ooit in de laatste 10 
jaar. Ook het aantal verkochte jaar-
abonnementen steeg dit jaar naar een 
record. Wanneer u dit leest zal de 
Hortus zijn 32.000-ste bezoeker 
verwelkomd hebben. Dat is een absoluut 
record sinds de reorganisatie van 2012 
en bewijst dat de Hortus door veel 
mensen herontdekt is als een fantas-
tische plek om te vertoeven. 



verslag van de algemene

ledenvergadering 11-09-2021

Cobie Kamminga, secretaris

Opening

Tjerk Zwanenburg heet ongeveer 78 mensen hartelijk 
welkom op de Algemene Ledenvergadering en opent de 
vergadering. Ron en Gea Jaeggi, beheerders van de 
kantine en zalen van de Biotoop, hebben alles uitstekend 
verzorgd.

Enquete

Er werd goed gereageerd op de enquête die in het voorjaar 
onder de leden werd gehouden over het Vriendenbericht. 
De reacties waren overwegend zeer positief.
Er waren veel suggesties voor onderwerpen echter, we 
kunnen dat niet allemaal doen en zeker niet alleen. Daar-
voor zijn er auteurs nodig!
Ongeveer de helft van de leden die de enquête invulden 
gaf aan het VB graag digitaal te willen ontvangen.

Jaarverslag

Het inhoudelijk jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Daarna wordt het financiële jaarverslag besproken. 
Ondanks Corona zijn de resultaten positief.
De leden van de kascommissie, mw. I. Kretzschmar en dhr. 
R. Lanting hebben de financiële boekhouding bekeken en 
in orde bevonden. Er is applaus. Het bestuur wordt 
decharge verleend. Er is opnieuw applaus.
Dhr. R. Lanting en dhr. H. van der Veen zijn bereid plaats 
te nemen in de kascommissie voor de controle van het 
boekjaar 2021.

Aftredende en nieuwe bestuursleden

De bestuursleden Maaike Bennekers (lid) en Egbert Veenstra 
(penningmeester) treden af. 
Van Egbert hebben we al afscheid genomen met bloemen, 
een vogelbad en een ‘boom-bon’, een bon waarmee er 
voor Egbert in het najaar een mooie boom in de Hortus 
wordt geplant. Egbert heeft heel veel gedaan voor de 
Hortus. 

De voorzitter bedankt Maaike Bennekers voor het werk dat 
ze gedurende acht jaren voor de Vrienden heeft gedaan. 
Dit was de tweede keer dat ze twee termijnen achter elkaar 
volmaakte.
Ook aan Maaike overhandigd hij een boeket en een 
‘boom-bon’ voor een stoofperen-boom.
Het bestuur stelt voor om Michiel Verbeek als lid en Gerard 
Renardel als penningmeester van het Vriendenbestuur te 
benoemen. De aanwezigen stemmen in met dit voorstel, 
opnieuw bekrachtigd door applaus.
De termijn van de huidige secretaris, Cobie Kamminga, 
loopt ten einde. Een verlenging van een jaar wordt aan de 
vergadering voorgelegd. De vergadering stemt in met 
applaus.

Huidige stand van zaken van de Hortus

Het college van de gemeente Groningen heeft de ambitie 
uitgesproken om de Hortus en de Biotoop over te nemen 
van de Rijksuniversiteit. 
De gemeente heeft een projectleider aangetrokken die 
samen met een projectleider van de RUG gesprekken 
voert met verschillende partijen zoals de Biotoop, de 
SBGH en de Vrienden.
De Vrienden hebben samen met de SBGH twee documen-
ten geschreven en overhandigd aan verschillende bestuur-
lijke partijen over de waarde van de Hortus.
De Vrienden en de Biotoop hebben samen een delegatie 
van gemeenteraadsleden ontvangen en rondgeleid. De 
Biotoop en de Hortus trekken samen op of informeren 
elkaar over activiteiten richting gemeente.
Op de website van de Vrienden zijn de voortgang en 
ontwikkelingen van de acties van de Vrienden te volgen. 

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
sluit de vergadering. 
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Vegetaties van de wereld:

graslanden

Edwin van der Heijden

Niet-natuurlijke graslanden
Een groot deel van het Nederlands landschap wordt 
ingenomen door niet-natuurlijk agrarisch cultuurgras-
land. Het gaat daarbij om ongeveer 1 miljoen hectare. 
Dergelijke graslanden worden intensief door de mens 
beheerd. Ze zijn met name van belang voor de produc-
tie van ruwvoer (gras, hooi) of ze worden gebruikt als 
beweidingsplaats voor vee. De biodiversiteit in intensief 
beheerde agrarische graslanden is vaak erg laag. Dat 
heeft meerdere oorzaken. Op de eerste plaats wordt de 
grasmat regelmatig gescheurd en opnieuw ingezaaid. 
Daarnaast wordt er intensief bemest en wordt er meer-
dere keren per jaar gemaaid. Om het grasland al vroeg 
in het jaar begaanbaar te maken voor zware machines 
is een lage grondwaterstand van belang. Vooral de lage 
grondwaterstand is voor veel (weide)vogels funest, het 
zorgt er namelijk voor dat regenwormen e.d. te diep in 
de bodem zitten en daardoor onbereikbaar worden voor 
foeragerende vogels. Daarnaast worden veel nesten 
weggemaaid als er geen maatregelen worden getroffen 
(bijvoorbeeld nestbescherming en uitgesteld maaien). 
Ook kan een lage grondwaterstand leiden tot wateront-
trekking (en dus verdroging) van nabijgelegen natuur-
gebieden. Het intensieve maaien zorgt er voor dat de 
botanische waarde in intensief beheerde agrarische 
graslanden niet erg hoog zijn. 

graslanden worden door veel mensen saai 
gevonden. Ook denkt men vaak dat graslanden 
arm zijn aan planten en dieren en dat er dus 
voor de natuurliefhebber niet veel valt te 
beleven. Een onterecht beeld. In dit artikel 
zal ik laten zien dat er een grote diversiteit is 
aan verschillende typen graslanden, waarvan 
sommige met een hoge biodiversiteit. In 
principe onderscheiden we, afhankelijk van 
de mate van menselijk ingrijpen, drie typen 
graslanden: 
1) niet-natuurlijke graslanden, 
2) half-natuurlijke graslanden, 
3) natuurlijke graslanden. 
Hieronder ga ik dieper in op deze drie typen.
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Blauwgrasland met Spaanse ruiter

Half-natuurlijke graslanden
In half-natuurlijke graslanden kan de natuur min of meer 
zijn gang gaan. Echter, om de half-natuurlijke graslanden 
in stand te houden is enige vorm van menselijk ingrijpen 
(lees beheer) noodzakelijk. Wordt dit achterwege gelaten, 
dan gaan de graslanden langzaam maar zeker over in bos 
of struweel. Het beheer bestaat voornamelijk uit maaien en 
soms ook beweiden. Half-natuurlijke graslanden worden 
voornamelijk aangetroffen in natuurgebieden. Afhankelijk 
van de waterhuishouding en bodemtype komen er in 
Nederland verschillende typen half-natuurlijke graslanden 
voor, zoals blauwgraslanden, heischrale graslanden en 
dotterbloemgraslanden.
De meest soortenrijke is het blauwgrasland. Dit type heeft 
zijn naam te danken aan het gegeven dat de vegetatie voor 
een groot deel bestaat uit een plantensoort met blauw-
groene bladeren, namelijk Blauwe zegge. In dat opzicht is 
de naam blauwgrasland een ietwat misleidende naam. 
Blauwgraslanden komen voornamelijk voor in gebieden 
waar kalkrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. 

Dergelijke plekken kun je vinden op de flanken van beek-
dalen, bijvoorbeeld langs het Friese Koningsdiep of de 
Drentse Aa.  Daarnaast mag de bodem niet veel stikstof 
bevatten. Dit laatste kan worden gerealiseerd door de 
vegetatie één keer per jaar te maaien en het (stikstofrijke) 
maaisel af te voeren. Daarbij is het belangrijk dat het 
maaien pas na de zaadzetting wordt uitgevoerd. In de 19e 
eeuw en tot ver in de 20e eeuw waren blauwgraslanden 
een nog algemeen voorkomend graslandtype, dat voor de 
productie van veevoer door boeren in stand werd gehouden. 
Door bemesting en ontwatering, met andere woorden het 
invoeren van de intensieve landbouw, is het graslandtype 
zeer zeldzaam geworden. Op dit ogenblik is er in Neder-
land nog maar 30 ha blauwgrasland over. 
Goed ontwikkelde blauwgraslanden zijn rijk aan zeldzame 
plantensoorten, waaronder diverse soorten orchideeën. 
Ook plantensoorten die sterk bedreigd worden vinden hier 
nog hun laatste toevluchtsoord. Het gaat dan om soorten als 
bijvoorbeeld Vlozegge, Blonde zegge en Spaanse ruiter. 

Blauwe zegge
Spaanse ruiter

Vlozegge
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Dotterbloemgrasland

Half-natuurlijke graslanden
in de hortus
In de Laarmantuin ligt een ‘putje’ waar blauwgrasland tot 
ontwikkeling is gekomen. Naast een kleine populatie 
Vlozegge groeit er ook Blonde zegge. Opvallend is het 
grote aantal orchideeën dat hier in de maand juni bloeit. 
Een andere bedreigd graslandtype is het zogenaamde 
dotterbloemgrasland. Dergelijke graslanden komen met 
name voor in de boezemlanden langs polders op venig-
kleiige drassige bodems. 
Om ze in stand te houden is het belangrijk om de graslan-
den jaarlijks een- of tweemaal te maaien. Ook is in de 
wintermaanden een frequente overstroming met polder- of 
rivierwater belangrijk om verzuring van de bodem tegen te 
gaan. Met name de dotterbloemgraslanden in de polderge-
bieden zijn de laatste decennia sterk in kwaliteit achteruit-
gegaan. De oorzaak is dat er in Nederland ten behoeve 
van de landbouw en ter voorkoming van wateroverlast, het 
peil van het oppervlaktewater zo veel mogelijk stabiel 
wordt gehouden. Resultaat van een dergelijke waterhuis-
houding is dat boezemlanden in de winter niet meer 
overstromen. Hierdoor verzuurt de bodem en verdwijnen 
de kenmerkende plantensoorten. 

Specifieke plantensoorten die we hier kunnen aantreffen 
zijn Gewone dotterbloem, Grote ratelaar en Echte 
koekoeksbloem. 
Een vergelijkbaar graslandtype dat meer langs rivieren 
voorkomt zijn de kievitsbloemgraslanden. Ook hier moet 
sprake zijn van jaarlijkse overstroming en/of hoge grond-
waterstanden. Kenmerkend is het voorkomen van de 
Kievitsbloem. In de Laarmantuin ligt een perceel met in de 
winter zeer hoge grondwaterstanden en waar in het 
voorjaar kan worden genoten van grote aantallen kievits-
bloemen.  
Heischrale graslanden, ook wel borstelgraslanden 
genoemd, zijn in tegenstelling tot de bovengenoemde 
graslanden gebonden aan relatief droge kalkarme bodems 
die nauwelijks of geen stikstof bevatten. Vooral aan de 
randen van heidegebieden komen dergelijke graslanden 
tot ontwikkeling. Ook hier is het van belang dat door middel 
van beweiding de opslag van bomen wordt tegengegaan, 
omdat anders dit graslandtype overgaat in bos. Typische 
soorten die hier voorkomen zijn Tormentil, Borstelgras en 
Tandjesgras.

Tormentil
Borstelgras

Tandjesgras
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Magredi, Dolomieten

Natuurlijke graslanden
We noemen een grasland natuurlijk als deze als climaxve-
getatie zich voor langere tijd handhaaft zonder ingrijpen 
van de mens. In West Europa komen geen natuurlijke 
graslanden (meer) voor. Eén van de meest belangrijke en 
bekende natuurlijke graslandtype is de savanne. De vege-
tatie van een savanne wordt gedomineerd door gras 
hoewel er hier en daar verspreid wel een boom kan staan. 
Met name de droogte in combinatie met begrazing door 
grote zoogdieren zorgt ervoor dat de bomen hier geen 
overhand krijgen. Naast begrazing spelen ook branden 
een grote rol bij het in stand houden van het open grasland, 
aangezien grassen toleranter zijn voor branden dan 
bomen. 
Op een aantal plekken in Zuid-Europa komen van nature 
steppen voor. Het gaat daarbij om relatief kleine oppervlakten. 

Eén van de minst bekende steppegebieden ligt in Noord-
oost Italië in de omgeving van Udine aan de voet van de 
Dolomieten. Het gebied is genaamd ‘Magredi’. Het bestaat 
uit een breed stroomgebied dat het water van de zuidelijke 
Alpen afvoert naar de Adriatische zee. De bodem bestaat 
uit grove kalksteen wat extreem waterdoorlatend is. De 
combinatie van zomerse droogte en overstromingen in de 
winter zorgt ervoor dat bomen hier geen overhand krijgen. 
Op deze manier hebben zich op deze plek kalkrijke 
graslanden ontwikkeld met een bijzondere flora en fauna. 
Ook hier heeft regulering van de waterhuishouding en de 
landbouw ervoor gezorgd dat veel van deze graslanden 
zijn verdwenen en verbost. Op dit moment zijn er wel 
programma’s om deze natuurlijke steppen in Europa te 
behouden. 

Savanne in Afrika
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het verborgen rijk 

van ming

Inez Kretzschmar

Yu Yuan, Shanghai door Hans A. Rosbach

In de zomer van 2017 bracht ik na misschien wel twintig 
jaar eindelijk weer een bezoek aan de Hortus in Haren. Als 
sinoloog bezocht ik natuurlijk eerst de Chinese tuin. Het 
was verschrikkelijk weer maar op dat moment genoot ik 
vooral van de melancholische sfeer die door de regen 
werd opgeroepen en in gedachten was ik terug in de tijd. 
De Chinese tuin in de Hortus is ontworpen in de stijl van de 
wereldberoemde privétuinen van Suzhou, aangelegd voor 
hoge ambtenaren en rijke kooplieden, en is prachtig mooi, 
met in het oog springende rotspartijen, lieflijke paviljoens, 
spannende doorkijkjes, zigzaggende galerijen… en dat in 
Nederland. 

eerst wil ik de lezer vragen om op de website 
van de Hortus onder de uitleg over de Chinese 
tuin de video-impressie te bekijken. U wordt 
direct een heel andere wereld ingezogen. Het kan 
niet vaak genoeg gezegd worden: Hortus Haren 
beschikt over een unieke tuin. Wat een parel! 

In 1984 kwam ik voor het eerst in Shanghai. Ik 
studeerde aan de Fudan-universiteit, een eind 
fietsen van het centrum vandaan. In de stad 
krioelde het van de mensen, auto’s waren er niet 
veel maar de bussen waren overvol en overal zag 
je mensen. In de oude stad lag het theehuis, waar 
je ondanks de mensenmassa’s toch vaak een 
plekje kon vinden. En daarnaast lag de Yu Tuin, 
wonderlijk genoeg een oase van rust in die 
hectische stad. Een prachtige tuin, 
oorspronkelijk in de tweede helft van de 16e 
eeuw gebouwd, met rotspartijen, paviljoens, 
doorkijkjes, galerijen… 
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Japanse esdoorn

In een Chinese tuin waan je je in de natuur. Voor een 
Chinees is de natuur onlosmakelijk verbonden met bergen 
en water, met rotsen en meren. Het Chinese woord voor 
landschap is dan ook 山水. Het eerste teken shān 
betekent berg en het tweede teken shuĭ betekent water. 
Door ingenieus gebruik te maken van de oppervlakte leg je 
voetje voor voetje een lange reis af. Zo kun je alle bijzon-
dere hoekjes en plekjes in je opnemen en word je telkens 
verrast door weer een ander beeld. Van de mooie ronde 
lijnen van de maanpoort tot de elegante belijning van de 
paviljoens, onder het wakend oog van de over de muur 
kronkelende draak .
Overal in de tuin zijn de kenmerkende grillig gevormde 
stenen uit het Tai-meer te zien, die al dan niet kunstmatig 
hun bijzondere vormen hebben gekregen. Er is een leven-
dige handel op Chinese veilingsites in miniaturen van dit 
soort stenen. Net als een landschapsrolschildering brengt 
een dergelijke steen de natuur bij je thuis als symbool voor 
de bergen en brengt die je in een meditatieve gemoeds-
toestand.
In een Chinese tuin sta je niet stil om te genieten van een 
bloemenzee of om een mooie bloem te bewonderen zoals 
bij ons, maar je kunt in het gecreëerde landschap wegdro-
men, ver van het verstikkende keurslijf van alledag met 
strenge regels en conventies waar de Chinese ambtenaar 
zich aan te houden had.

Kalligrafie en poëzie staan in de Chinese traditie in hoog 
aanzien. Kunst en literatuur spelen dan ook een belang-
rijke rol in de Chinese tuinen. Vandaar dat alle gebouwen 
van een sierlijk en kunstig gekalligrafeerde plaquette zijn 
voorzien, soms ook met dichtregels aan weerszijden van 
de entree. In Nederlandse vertaling lijkt dit misschien 
hoogdravend maar dat is dan waarschijnlijk meer te wijten 
aan het onvermogen om de compacte Chinese taal in mooi 
Nederlands weer te geven. In het midden boven de ingang 
tot het Verborgen Rijk van Ming hangt de plaquette met de 
tekens 誼園 yì yuán (op de foto van rechts naar links te lezen 
園誼 omdat Chinees van oudsher van boven naar beneden 
wordt geschreven en van rechts naar links). Yì betekent 

vriendschap en yuán tuin: ‘De tuin van de Vriendschap’.
Symbolisch voor de vriendschap van Nederland met China 
(alhoewel deze vriendschap door de politieke ontwikkelin-
gen van de afgelopen 25 jaar aardig onder druk is komen 
te staan). De verticale spreuken aan weerszijden van de 
toegangspoort spelen met een gezegde dat de draak zijn 
thuis in de zee heeft en de kraanvogel in de wereld van de 
wolken: de Zee (海 hǎi betekent zee en staat hier voor 
Shanghai) is het thuis van de draken en Nederland (Hé 荷 
staat voor Nederland maar betekent lotus en klinkt weer als 
hè, de kraanvogel) is de wereld van de bloemen. Een 
Chinese bezoeker zal deze verwijzing ongetwijfeld weten 
te plaatsen en waarderen. 
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Het zal niemand zijn ontgaan dat er veel achterstallig onderhoud 
is aan de gebouwen, galerijen, paden en voorwerpen. Afgelopen 
weekend kwam ik in gesprek met een heesterkweker en zijn 
vrouw. En dat was ook het eerste wat ze zeiden: zo verschrikke-
lijk zonde. Ze dachten trouwens dat de tuin Japans was, wat niet 
zo vreemd is: ze kenden de meeste bomen en plantenvariëteiten 
in de tuin bij hun naam en veel planten zijn via Japan in het 
westen geïntroduceerd en hebben daardoor een naam alsof ze 
van oorsprong Japans zijn terwijl ze eigenlijk uit China afkomstig 
zijn. 

Natuurlijk ben ik net als u Vriend van de Hortus. In de toekomst 
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden 
en restaureren van Het Verborgen Rijk van Ming want deze 
Chinese tuin is in Nederland en ver daar buiten enig in zijn soort 
en verdient onderhoud en zorg.

De tuin is mooi in elk jaargetijde, maar om hem een beetje beter 
te begrijpen kunt u de Chinese tuin ook ontdekken met de app: 
via de appstore kan de audiotour van de Chinese tuin (Hortus 
Haren) gratis worden gedownload. Zo kunt u zich trouwens ook 
thuis voorbereiden op uw volgende bezoek aan de tuin. En voor 
wie de tv-uitzending nog niet gezien heeft: op de website van de 
Hortus onder de uitleg over de Chinese tuin vindt u ook de link 
naar de aflevering uit 2016 van BinnensteBuiten waarin Rick 
Mensink en Cecilia Yang u rondleiden. Zo biedt de tuin u een 
volgende keer  hopelijk een nog contemplatievere ervaring.
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Interview Ria van der Warf, 

inkoper van de Hortuswinkel

Swannet van Velzen 

Eigen toko
Ria woont in Haren en kwam als kind met school naar de 
kas in de Hortus voor biologie en tekenlessen. In 2011 
meldde zij zich aan als vrijwilliger en is ze begonnen bij de 
receptie. Een jaar later coördineerde ze de receptie. In de 
winter was er weinig te doen. Dat was het moment dat ze 
met het idee kwam om een winkeltje en café bij de entree 
te hebben. Na toestemming van het bestuur ging ze aan de 
slag. De combinatie van het coördineren van de receptie, 
winkel en het Hortus Café was teveel werk. 

Ria maakte daarom de keuze om zich op de winkel te 
richten. ‘Het is heel fijn dat ik een eigen toko heb die ik zelf 
heb mogen opbouwen.’ 
Van inkoop tot het uitpakken van de producten tot het 
inrichten en aanvullen van de winkel; Ria zorgt eigenlijk 
voor het hele proces. ‘Alleen de verkoop doe ik niet, daar 
zorgen de receptiemedewerkers voor. Sinds een tijdje 
werken we met barcodes dat is erg handig zowel voor de 
receptie als voor mij. Ik heb dan een goed overzicht van 
wat er wordt verkocht.’ 

Assortiment
Het assortiment is sinds het begin van de winkel wel vier 
keer zo groot geworden. Ook geeft Ria aan dat het aanbod 
is veranderd. ‘In het begin verkochten we veel Chinese 
spulletjes, maar op een gegeven moment liep dat niet 
meer.’ Ria is een enorme dieren- en tuinliefhebber. Dat zie 
je ook terug in de producten die in de winkel liggen. Ze 
vindt het belangrijk dat het assortiment een link heeft met 
natuur, educatie en ontspanning. ‘Educatie komt ook door 
mijn achtergrond als gastouder. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen zich bewust zijn van het belang van dieren en de 
natuur.’ 
Ze wil mooie spullen in de winkel hebben die je niet bij 
Tuinland of Action kunt kopen. Ook probeert ze duurzame 
producten te kopen, een voorbeeld hiervan zijn de 
bijenwasdoeken. En als het even kan ook lokaal. ‘Sinds 
kort verkopen we zeep van iemand uit de Biotoop, ook de 
handgemaakte gequilte kussens komen uit de buurt en de 
thee die kopen we in bij de Theefabriek.’

sinds 2012 runt Ria van der Warf als 
vrijwilliger de Hortuswinkel. De winkel 
is een belangrijke inkomstenbron voor 
de Hortus. 
Ze roept daarom de Vrienden ook op: 
‘Koop je cadeautjes hier en verwijs ook 
anderen naar de Hortuswinkel. Het is 
goed voor de Hortus en ook een leuke 
afwisseling voor de medewerkers bij de 
receptie.’ 

Door de Corona-maatregelen werden 
bezoekers niet meer via de winkel naar 
buiten geleid. Maar gelukkig heeft de 
verkoop daar niet onder geleden. ‘Ik ben 
blij als ik een mooie omzet heb 
gedraaid’, zegt Ria. ‘Ik hoor vaak van 
klanten dat ze het assortiment zo 
afwisselend vinden. Dat is voor mij een 
bevestiging dat ik het goed doe.’
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Doelgroep
‘Dames 50+ is al jaren de grootste doelgroep. De kaarten 
lopen bijvoorbeeld heel goed. Mannen kijken weer meer 
naar de boeken. Maar je kunt echt merken dat de Hortus 
ook steeds meer jonge gezinnen aantrekt. We hebben nu 
ook veel meer kinderartikelen zoals boeken in de winkel 
liggen.’ ‘Deze loopt ook altijd goed.’ Ze wijst naar een 
insectenloep. ‘Hij was een tijdje niet te krijgen, maar hij is 
er weer.’ 

Speuren
In haar kantoor én voorraadruimte achter de receptie 
staan planken vol met spullen. Ze vertelt; ‘puzzelen is 
echt in en daar spelen we op in. Wel mooie puzzels met 
daarop natuur, dieren of iets met de seizoenen.’ Ze pakt 
een stapel stickers met logo van de Hortus: ‘Kijk, deze 
stickers heb ik laten maken. Dan kunnen mensen die het 
cadeau krijgen ook zien waar het gekocht is. Bij de receptie 
doen ze hun best om het mooi in te pakken.’ 
De inkoop doet ze vanuit huis, maar ze gaat regelmatig 
naar de Hortus om bestelde producten uit te pakken en de 
voorraad in de winkel aan te vullen. Ria ziet het als een 
sport om mooie producten in te kopen voor niet teveel 
geld. ‘Ik zorg ervoor dat ik nooit verzendkosten hoef te 
betalen, voor dat geld kan ik beter wat anders kopen. Als 
ik iets leuks in andere winkels zie dan ga ik speuren bij de 
groothandel of online om te kijken hoe we dit voordelig 
kunnen inkopen voor de Hortus. We zijn echt niet duur.’ 
Ria geeft aan dat ze regelmatig tips krijgt van andere 
medewerkers voor producten voor de winkel. 

Wens
Op de vraag of Ria nog wensen heeft betreft de Hortus-
winkel geeft ze aan. ‘Het blijft een ruimte die moeilijk is in 
te richten, omdat je weinig muren hebt waar je wat tegen-
aan kunt zetten. Maar ik ben heel tevreden, het is goed 
behapbaar zo. De boel opnieuw inrichten kost ook geld en 
dat duurt wel even voor je dat hebt terugverdiend.’ Wel 
hoopt ze natuurlijk dat nog meer mensen de Hortuswinkel 
weten te vinden! 
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verslag van de 

vriendenlezing van de 

vrienden van de Hortus

Michiel Verbeek

Op dinsdag 12 oktober 2021 hield Wout Veldstra 
de Vriendenlezing van de Vrienden van de 
Hortus. Zijn boodschap was dat er meer 
aandacht moet komen voor de samenhang in het 
falende landbouwsysteem en de aantasting van 
de biodiversiteit en de natuur. Zie de aarde als 
biologisch netwerk. 

Wout Veldstra was stadsecoloog van de 
gemeente Groningen. Hij is nu voorzitter van de 
stichting Steenbreek en bestuurslid van Duur-
zaam Haren en het Voedselbos in Glimmen. Hij 
is betrokken bij de Zelfoogsttuin van de Biotoop 
en eigenlijk bij alle ontwikkelingen op voedselge-
bied in de stad Groningen. Hij hield zijn publiek 
(zo’n 65 personen) voor dat het een somber 
verhaal zou worden, maar wel met hoop aan het 
einde. Hij opende met de mooie foto van de 
aarde vanuit de ruimte. Vanuit de Apollo werd de 
aarde verticaal waargenomen en niet horizon-
taal, volgens Veldstra.
Dit is wat we hebben! Laten we er zuinig mee 
omgaan. 

Spreker: Ing. Wout Veldstra
Ing. Wout Veldstra heeft lang bij de gemeente Groningen gewerkt 
als beleidsontwikkelaar en stadsecoloog. Hij ontwikkelde voor de 
gemeente het ecologiebeleid en schreef een Voedselvisie voor de Stad. 
De laatste jaren is hij namens de coöperatie Duurzaam Haren betrokken 
bij het Voedselbos te Glimmen en de Zelfoogsttuin in de Biotoop.

De samenleving wordt steeds meer geconfronteerd met de grenzen aan de groei. De 
wijze waarop wij de aarde gebruiken levert steeds grotere problemen op. Sommige 
daarvan zijn intussen zo duidelijk geworden, dat er wereldwijd aan gewerkt wordt. Er 
zijn echter ook verborgen zaken, waar nog weinig aandacht voor is. Een dergelijke 
kwestie is de wijze waarop wij ons voedsel produceren en consumeren. De conse-
quenties daarvan hebben veel relaties met de bekende problemen waar al beleid voor 
is. Een oplossing kan daarom alleen gevonden worden als we de problemen in 
samenhang aanpakken.
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Zijn presentatie werd geïllustreerd met een groot aantal 
dia’s met cijfers, rapporten en waarschuwingen. Er zaten 
ook veel grafieken en cijfers bij van enkele jaren geleden. 
Na de bijeenkomst vertelde Wout Veldstra dat de statistieken 
op het gebied van landbouw vaak pas na zo’n 4 jaar 
beschikbaar zijn. Het is niet ondenkbaar dat in de afgelopen 
4 à 5 jaar de cijfers nog slechter zijn geworden.

 Intensieve landbouw
Het intensieve landbouwbeleid begon met de Nederlander 
Sicco Mansholt als Eurocommissaris. Het systeem was 
gericht op grootschaligheid, efficiëntie en maximale 
verdiencapaciteit. Niet vreemd zo vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, maar blijkt uiteindelijk geen goed systeem te 
zijn. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot geworden. 
Als het zo door gaat hebben we twee aardes nodig. En dat 
wordt lastig. Het systeem zal moeten veranderen. Vooral 
de verschraling van de bodem is een cruciaal probleem. 
De bodem van een bos draagt het ecosysteem van het 
bos. In een gezond bos is een rijk bodemleven. 

En dat geldt ook voor landbouwarealen. Door de intensieve 
landbouw is het rijke bodemleven verstoord. Op een gege-
ven moment levert de bodem steeds minder op. Dit is een 
funeste ontwikkeling. De focus op grootschaligheid en snel 
geld verdienen put de bodem uit, maar heeft ook funeste 
gevolgen voor onze dieren. Veldstra liet een foto zien van 
een mooie stamboek koe van zijn grootvader en daarnaast 
de volgepompte fitness koe van nu. De mooie koe van opa 
levert veel langer melk op en mogelijk ook nog vlees.
 

De fitness koe moet snel heel veel melk opleveren en dan 
snel naar de destructie, want vlees zit er niet aan.
Veldstra ging nog even door op de uitwassen van onze 
veeteelt. De focus op efficiency betekent voor de dieren: 
geboren worden, vetmesten en zo snel mogelijk naar de 
slacht en naar de consument. Sta even stil bij deze cijfers: 
80% van vleesproductie is voor de export en 80% van het 
voedsel voor deze productie komt uit het buitenland. Dat is 
toch eigenlijk krankzinnig!

De ketens
Het lijkt alsof de boer het grootste probleem is, maar dat is 
niet zo. De totale keten van boer tot consument met alle 
spelers daarin, is het grootste probleem. Zo zijn er maar vijf 
groothandelaren in Nederland die heel bepalend zijn voor 
het geheel. Gedreven door omzet groei en geld verdienen, 
is niet alleen de koe veranderd maar ook bijvoorbeeld het 
aantal verschillende koolsoorten. Dit is in 100 jaar afgeno-
men van 544 naar 28. Daarbij is de voedingswaarde per kilo 
product ook nog eens afgenomen. Ook de hoeveelheid 
calcium in broccoli is in die periode gehalveerd!
Vergelijkbare situaties doen zich voor bestrijdingsmiddelen, 
meststoffen, zaaigoed etc. 

We worden al heel lang 
gewaarschuwd
De waarschuwingen voor een verkeerd systeem stammen 
al uit de tijd van de Club van Rome en Small is Beautiful 
van Ernst Schumacher uit de jaren zeventig. Daarna 
volgden vele boeken en rapporten van gezaghebbende 
personen en instanties. De Unctad (United Nations Confe-
rence on Trade and Development) zegt bijvoorbeeld: ‘We 
lossen de klimaatcrisis niet op als we het mondiale voed-
selsysteem niet met spoed ingrijpend veranderen. De plek 
om te beginnen is de bodem.’ Herman Wijffels, oud topman 
van de Rabo bank, zei in 2015: ‘De keuze voor specialisatie, 
efficiency en kwantiteit beheerst het systeem. Het probleem 
van de voedselketen is de georganiseerde onverantwoorde-
lijkheid. Agribusiness is de meest destructieve industrie in 
de wereld.’

De EU (Europese Gemeenschap) heeft met de Green Deal 
van Frans Timmermans en Diederik Samsom een ambiti-
eus plan voor klimaatbeleid. De EU heeft ook het plan van 
‘Farm to Fork’ met vergaande doelen voor 2030 op het 
gebied van landbouw. Van de uitvoering hiervan is nog niet 
veel terecht gekomen vanwege de sterke landbouwlobby 
voor behoud van bestaande subsidies. 
 



Er is hoop
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Misschien dat de 
SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde 
Naties helpen om systemen te transformeren. SDG 2 luidt: 
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde 
voeding en promoot duurzame landbouw. De aandacht 
voor kringlooplandbouw neemt toe. De biologische sector 
in Nederland groeit, maar van een onomkeerbare transitie 
is (nog) geen sprake. Er is wel veel meer aandacht voor het 
bevorderen van korte voedselketens. De stadsecologie 
komt op. De zelfoogsttuin in de Biotoop heeft een wacht-
lijst. Voor de voedselbank in Groningen
wordt om de hoek verse groente verbouwd. Het voedsel-
bos in Glimmen is een prachtig initiatief, maar levert 
volgens Wout Veldstra pas over 20 jaar echte productie op. 
Vanuit de zaal kwam de vraag over verticale landbouw. 

Dit is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt 
gemaakt van gestapelde kweeklagen in een fabriekshal, in 
een kantoor of in de supermarkt. Dit is moderne landbouw 
met computergestuurde kweekmethoden waarbij geen 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig zijn. En het 
bespaart enorm veel water. Water is mondiaal geen 
schaars product, maar zoet water wel.

Wat kunnen we zelf doen?
Wat kunnen we zelf doen, was de prangende vraag bij veel 
aanwezigen. De slotzin van de presentatie was voor 
Mahatma Ghandi: ‘Be the change you want in this world.’ 
Dus koop lokaal, koop biologisch, zie toe op korte voedsel-
ketens, eet geen of minder vlees, koop wat je daadwerke-
lijk opeet, voorkom zoveel mogelijk verspilling en afval. En 
we kunnen het boek ‘Het Happy 2050 scenario’ van Babette 
Porcelijn lezen voor ideeën. En we kunnen proberen meer 
samen te doen. Uit de zaal kwam de suggestie om samen 
met anderen over te stappen op tuinieren op basis van de 
permacultuur. Wie wil daar meer van weten, mail dan naar: 
michielverbeek55@gmail.com. Ik zorg dan voor contact met 
de initiatiefnemer.  
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Proefveld van de zelfoogsttuin in de Biotoop - foto: Simon Wijma 

Voedselbos in Glimmen 



werken in de hortus 

Gerard Renardel - Penningmeester

Mijn naam is Gerard Renardel, en vanaf 11 september ben ik 
penningmeester in het bestuur van de Vriendenstichting. Hoe 
is dat zo gekomen? 
Ik woon nu 30 jaar in Haren en de Hortus begon me te intrige-
ren toen ik in 1995 geregeld Chinezen langs de Kerklaan zag 
lopen die werkten aan de aanleg van de Chinese tuin. De 
Hortus werd een geliefde bestemming voor bezoek met de 
kinderen of met vrienden die ons in het Hoge Noorden 
kwamen opzoeken. Tot mijn verrassing kwam in 2013 de 
leiding van de Hortus terecht bij Douwe Wiersma en Jan 
Poutsma. Ik kende hen van de beta-faculteit van de Rijksuni-
versiteit Groningen, waar ik bij Informatica werkte en zij tot 
medio 2007 als respectievelijk decaan en portefeuillehouder 
Middelen in het faculteitsbestuur zaten. 
Dit voorbeeld van belangeloze inzet voor een goede zaak 
sprak en spreekt mij zeer aan. Toen begin dit jaar de vacature 
voor penningmeester langs kwam, hoefde ik als recent 
gepensioneerde en wekelijks bezoeker van de Hortus niet 
lang na te denken. Als wiskundige kan ik het goed vinden met 
getallen en verder verwacht ik met de andere bestuursleden 
een bijdrage te kunnen leveren aan het veiligstellen van de 
toekomst van de Hortus.

Michiel Verbeek - lid

Ik ben Michiel Verbeek. Als oud-wethouder van de gemeente 
Haren heb ik vanaf 1994 heel wat geschiedenis met de 
Hortus. Uit mijn eerste periode als wethouder (1994 -2002), ik 
had toen de toekomst van de Hortus in portefeuille, kan ik nog 
de ‘Koninklijke boodschap’ van Koningin Beatrix herinneren 
bij de opening van Chinese Tuin in 1995. Toenmalig burge-
meester Klaas Weide betrok mij in een geanimeerd gesprek 
met de Koningin over de Hortus. Koningin Beatrix drukte mij 
op het hart: ‘Zorg goed voor de Hortus’. Nu probeer ik vanuit 
een andere rol de inzet voor de Hortus voort te zetten.
Na de herindeling op 1 januari 2019 houd ik mij bezig met 
advieswerk over duurzaamheid via Organisatie-Kundig.nl en 
heb ik een boek geschreven over het voortgezet onderwijs 
(Wie durft deze school aan?). De fictieve school (Stellalusat) 
uit het boek of elementen van de school probeer ik komende 
jaren in Groningen te realiseren. 
Daarnaast ben ik bestuurslid van diverse organisaties op het 
gebied van duurzaamheid en sociale innovaties.

Even voorstellen: 

Nieuwe bestuursleden van de Vrienden van de Hortus

Voor de instandhouding van de Hortus is de inzet van vrijwilli-
gers van groot belang. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. 
Helaas is dit aantal echter niet voldoende. Vele handen maken 
licht werk, daarom ook in deze nieuwsbrief een oproep voor 
enthousiaste vrijwilligers voor zowel in de zomer als in de 
winter. 

Er zijn verschillende vacatures: tuin- en receptiemedewerkers, 
fondsenwerver, educatie- en technische medewerkers, 
rondleiders en ook in de horeca is extra inzet welkom.

In de Hortus werk je met enthousiaste collega’s in een prach-
tige omgeving voor een goed doel: het behoud van de Hortus. 
Ook is het een kans om werkervaring op te doen op een 
unieke plek.

Belangrijkste voorwaarde is minimaal 1 dagdeel per week 
beschikbaar zijn.
Belangstelling? mail naar vrijwilligers@hortusharen.nl
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kinderfestival haren
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de organisatie kijkt terug op een heel geslaagde dag met de Hortus Botanicus 
als prachtig decor! Mede mogelijk door de sponsoring van de Vrienden van de Hortus. 
750 festivalbezoekers; een jonge doelgroep met hopelijk veel nieuwe Hortusfans!

Foto’s via Helena Dupon
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