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Het ziet er naar uit dat het jaar 2022 even-
als het vorig jaar een groot succes wordt 
voor de Hortus. Deze zomer is zeer warm 
en droog geweest, wat ook in de tuinen 

zijn sporen heeft nagelaten. Toch heeft dat de bezoe-
kers niet weerhouden om de Hortus in groten getale 
te bezoeken. Het bestuur verwacht dit jaar opnieuw 
ruim meer dan 30.000 bezoekers! Grote evenementen 
als de Plantjesmarkt, de Beeldententoonstelling, het 
Dichtersfestival en het Kinderfestival hebben daar ze-
ker aan bijgedragen. Het feit dat de mensen weer met 
vakantie naar het buitenland gaan heeft het bezoek 
aan de Hortus niet merkbaar beïnvloed, waardoor het 
(financiële) resultaat van dit jaar dat van 2021 zeker 
zal evenaren!

Het vertrek van Rick Mensink en van een aantal vrij-
willigers is voor het bestuur aanleiding geweest een 
aantal maatregelen te nemen om het beheer van de 
tuinen op peil te houden. Zo is Rijk de Ruiter waarne-
mend tuinbaas geworden en heeft het bestuur twee 
hoveniersbedrijven gecontracteerd voor advisering be-
treffende het maaibeheer en voor het onderhoud van 
de heggen. Daarnaast heeft de Hortus versterking ge-
kregen van Walter den Hollander, een ervaren hovenier 
en lid van het landelijke Gilde van Tuinbazen. Walter 
zal Rijk ondersteunen bij de begeleiding van de vrijwil-
ligers en daarnaast zich richten op het onderhoud van 
de Chinese tuin.

Zoals aangegeven zijn verschillende vrijwilligers ge-
stopt. Het bestuur spreekt zijn grote dank en waar-
dering uit aan die vrijwilligers voor hun enthousiaste 
inzet voor de Hortus. Het bestuur wil één vrijwilliger 
met name noemen: Tom van Weerden. Tom is jaren-
lang de trekker en het gezicht geweest van de beel-
dententoonstelling in de Hortus. Tom zette zich verder 
op alle mogelijke manieren in voor de Hortus, zo was 
hij jarenlang voorzitter van de rondleiders. Het bestuur 
is Tom veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet 

gedurende een lange reeks van jaren. Gezien zijn fy-
sieke conditie heeft Tom helaas moeten besluiten te 
stoppen met zijn vrijwilligerswerk.

Voor het bestuur heeft 2022 vooral in het teken ge-
staan van de voorbereiding van de overgang van de 
Hortus naar de gemeente Groningen. De verkiezingen 
hebben deze voorbereiding enigszins vertraagd, om-
dat met de vorming van een nieuw College van B&W 
ook de politiek-verantwoordelijke wethouder voor het 
overgangsproces moest worden aangewezen. Na in-
formatieve gesprekken met de betrokken ambtenaren 
staan in september verschillende vervolggesprekken 
op de rol met de verantwoordelijke projectgroep van 
de gemeente. Nu is al duidelijk dat de Stichting Be-
houd Groene Hortus zal blijven bestaan, waarbij de 
gemeente Groningen de rol van de Rijksuniversiteit 
Groningen in de Stichting zal overnemen. Het defini-
tieve voorstel zal in het najaar behandeld worden in de 
Gemeenteraad.

In de strijd om het behoud van de Hortus streeft het 
bestuur naar een Hortus die ook in educatief opzicht 
een belangrijke rol kan spelen. In dat opzicht heeft zich 
een interessante mogelijkheid voorgedaan. In Gronin-
gen bevindt zich het natuurmuseum van Klaas Nannin-
ga. Voor deze prachtige particuliere verzameling wordt 
een nieuw onderkomen gezocht en daarvoor is de 
Hortus in beeld. Het bestuur acht deze collectie een 
zeer waardevolle aanwinst voor de Hortus en heeft 
daarom in overleg met Nanninga en een architect de 
mogelijkheden onderzocht voor onderbrenging van de 
collectie in een van de gebouwen op het Hortusterrein. 
Het bestuur wacht op een offerte voor de verbouwkos-
ten. Deze ontwikkeling is gedeeld met de Vrienden van 
de Hortus en met de projectgroep die de overgang van 
de Hortus naar de gemeente Groningen voorbereidt.

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat Hortus Ha-
ren meer dan ooit alive and kicking is.
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Voor u ligt het decembernummer van het 
Vriendenbericht onder redactie van het 
vriendenbestuur en vormgegeven door 
Machiel Bakker.

We hebben weer ons best gedaan om een informatief 
en prettig leesbaar Vriendenbericht samen te stellen 
met diverse artikelen. In dit nummer vindt u een in-
terview met de directeur van de Hortus Amsterdam, 
een artikel over hoogstamfruitbomen en besteden we 
aandacht aan de toekomst van de Hortus.
In het vorige Vriendenbericht meldden we u dat Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Groningen 
de intentie hebben om per 1 januari 2023 de Hortus 
en de Biotoop te kopen van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. In dit Vriendenbericht vertellen wij u hoe het met 
de uitwerking van die intentie staat. Ook kunt u lezen 
welke visie op de toekomst van de Hortus het bestuur 

van de Vriendenvereniging hanteert bij de gesprekken 
met de gemeente. Op het moment van schrijven is de 
status dat er komend jaar voor de leden niets verandert 
ten aanzien van toegang tot de Hortus, zodat we ook 
in 2023 weer volop kunnen genieten van de tuinen.

Het aantal vrijwilligers in de Hortus blijft aan de krappe 
kant. Om zowel de tuinen in goede conditie te kunnen 
houden als ook de ruime openingstijden te kunnen fa-
ciliteren zijn extra vrijwilligers nodig. Zie ook elders in 
dit Vriendenbericht. 
Op de algemene ledenvergadering in mei nam Cobie 
Kamminga afscheid als secretaris en is Arike Tomson 
benoemd tot haar opvolger. Arike stelt zich elders in 
dit bericht aan u voor.
Samen met de SBGH werken de Vrienden onvermin-
derd door aan het behoud van de Hortus.
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Bellefleur, notarisappel, ossekop en juttepeer: wie kent ze nog? Misschien staan ze nog ergens 
in de achtertuin of op het erf. Het zijn hoogstamfruitbomen: statige oude bomen met een 
gegroefde schors en een machtige kroon van soms wel 10 tot 12 meter, boordevol vruchten.

Fruitteelt in hoogstamboomgaarden werd in 
Nederland vermoedelijk geïntroduceerd om-
streeks het begin van de jaartelling met de 
komst van de Romeinen. In de middeleeu-

wen waren het vooral kloosters, kastelen en andere 
aanzienlijke landgoederen die in hun hof of gaarde 
fruit teelden. Pas later in de 15de eeuw verscheen de 
boomgaard als zelfvoorziening bij boerderijen. Deze 
zogenaamde huis- of fruitweiden waren meestal niet 
groter dan 1 hectare. De boomgaard bestond uit vele 
verschillende fruitsoorten, met een ondergroei van 
gras die als weide voor het vee diende. Tussen 1920 
en 1950 waren er vele hoogstamboomgaarden voor 
de fruitproductie, daarna werd het hoogstamfruit ver-
vangen door moderne rassen op laagstam. Na 1960 
zijn de meeste hoogstamboomgaarden gerooid, vooral 

na invoering van rooipremies door de EEG. Door ver-
schillende acties is de achteruitgang van de hoogstam 
momenteel vrijwel tot stilstand gebracht. De grootste 
bedreiging op dit moment is echter de verdergaande 
verwaarlozing van de nog resterende bomen. Gebrek 
aan tijd, interesse maar vooral kennis heeft ertoe ge-
leid dat veel oude bomen met achterstallig onderhoud 
kampen.
De hoogstamboomgaarden behoren tot het erfgoed 
van Groningen. Vroeger bepaalde alleen de vruchtop-
brengst de waarde van de boomgaard; het grazen van 
het vee was mooi meegenomen. Tegenwoordig zien 
we in dat de boomgaard nog meer waarden vertegen-
woordigt. In het voorjaar tijdens de bloesemtijd zijn 
bloeiende boomgaarden de blikvangers in het land-
schap die iedereen mooi vindt, ze hebben derhalve 
een recreatieve waarde. Verder vertellen hoogstam-
boomgaarden iets over de agrarische geschiedenis van 
het landschap. Deze cultuurhistorische waarde is het 
hoogst bij de boomgaarden die bij oude agrarische be-
bouwingen liggen. Deze boomgaardjes zijn doorgaans 
ouder en hebben een rijkere soortensamenstelling dan 
de overige boomgaarden. Je kunt ook veel zeldzame 
dieren en vogels aantreffen in een hoogstamboom-
gaard, en zo is een boomgaard ook voor de natuur 
van grote waarde. Tijdens de bloeitijd zijn de bijen dol 
op de nectar, daarom zetten imkers hun bijenkasten 
graag in de buurt van hoogstamfruitbomen.
Al met al veel redenen om, als er voldoende ruimte is, 
een hoogstamfruitboom aan te planten!

Het planten van Hoogstamfruitbomen
Het beste moment om hoogstamfruitbomen te plan-
ten is van november tot eind maart, dan zijn de bomen 
nog in rust. Hoogstamfruitbomen houden van een 
groeiplaats waar ruimte en licht is. Vruchtbomen kun-
nen fors groeien, appels vaak in de breedte en peren 
in de hoogte. 
Het is belangrijk om de bomen op de juiste afstand 
te planten, gemiddeld 7 meter afstand is altijd goed. 
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Hoogstamfruitbomen in volle bloei zijn zeer 
aantrekkelijk in de tuin
Roelke Nienhuis

Behalve bij de walnoot, die heeft minimaal 10 meter 
afstand nodig.
Om zich te kunnen ontwikkelen hebben hoogstam-
fruitbomen ruimte nodig. Ook is het belangrijk dat de 
wind door en om de boom kan waaien, dit voorkomt 
schimmels. Vruchtbomen houden niet van ‘natte voe-
ten’, daarom is het soms nodig om de waterhuishou-
ding of de grond te verbeteren.

Groninger, Friese en Drentse Hoogstam-
fruitbomen
Gelukkig zijn er al jaren enthousiaste liefhebbers van 
oude fruitrassen actief in het Noorden, met het doel 
oude fruitrassen te behouden in het landschap door 
rassen aan te planten die hier thuis horen.
Honderden oude fruitrassen die ooit in het Noorden 
hebben gegroeid zijn bekend. Regelmatig worden res-
tanten van oude productieboomgaarden aangetroffen 
met verscheidene bomen van eenzelfde ras.
Uit Groningen komen de meeste fruitboomrassen. Niet 
zo verrassend, want naast productieboomgaarden wa-
ren er veel vruchtbomen te vinden in tuinen, boerener-
ven of als wegbeplanting. Een groot deel van de rassen 
is in de loop der jaren verdwenen.

Rassen
Kenmerkend is hier het rijtje kronen: Groninger Kroon 
of Zure Kroon, Noorderkroon en Zoete Kroon. De 
laatste drie afkomstig uit Noordbroek. Verder zijn er 
Groninger Pippeling, Groninger Juttepeer, Jan Menks, 
Reinette van Ekenstein, Rode Peppeling, Valkappel, 
Veendammer, Winschoter Glorie, Willem III, Zoete Ve-
ger, Zoete Pippeling en Zwaanappel.
Drenthe kent Boerma-appel, Drentse Bellefleur en Ju-
dine. Friesland heeft Bolswards Best, Dokkumer Nije en 
Schone van Iephof. Verder is van de oude Friese Doe-
ke Martensappel een boom teruggevonden. De pruim 
Wichters is waarschijnlijk een Friese variant.

Recept Hete Bliksem
Oude rassen zijn geschikt voor verwerking in stamppot 
(hete bliksem), bakken, drogen of bewaren. We geven 
een recept uit Calvé’s Receptenboekje uit de jaren 50.

Hete Bliksem: appelstamppot
400 g doorregen rookspek
1,5 kg aardappelen
1 kg zoet en zure appelen, half om half
30 g boter
Zout
Suiker of stroop

Kook het spek – in zoveel water dat het net onder 
staat – ongeveer een half uur. Vooeg dan de geschilde 
aardappelen toe met in de partjes gesneden appelen; 
strooi er zout over, doe de boter erbij en laat alles een 
half uur doorkoken tot het gaar is. Haal het spek er uit, 
stamp alles door elkaar en maak het op smaak af met 
zout en suiker of stroop. Presenteer de stamppot met 
het spek er bovenop.

Kwekerijen:
De Baggelhof, Lubbert Dijk, Baggelveld 2,  
9312 VE Terheijl (Roden), 06-11518397
De Vrolijke Noot, Oosterbutenweg 2,  
8351 GH Wapserveen, 0521-321580
Cultura, van Eemneslaan 25,  
8384 DD Wilhelminaoord, 0521-381551
De Griene Hân, Waeze 29,  
8495 HJ Oldeboorn, 0566-631588
Lucas Duijts, Noordbroeksterweg 6,  
9621 BH Slochteren, 0598-421671
Hamminga, Hoofdkade 65, 9561 JJ Ter Apel,  
0599-581993
Meer kennis en informatie over oude fruitrassen is be-
schikbaar bij de Noordelijke Pomologische Vereniging 
en de Vrienden van het Oude Fruit.
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veel educatieprogramma’s, van jong tot oud en voor 
hoog en laag. Het hele jaar door zijn er evenemen-
ten, ’s zomers ook in de avonden met maaltijden. In 
de Oranjerie is er ruimte voor feesten, trouwerijen en 
vergaderingen. De winkel heeft een mooi assortiment. 
“Maar alles moet passen bij de Hortus en de bijzonde-
re plantencollectie. Dus geen luidruchtige feesten en 
heel grote bezoekersaantallen.”
‘Ga anders naar buiten’ is het leidende idee voor het 
trekken van de bezoekers. Ervaar in elk geval de rust en 
de ruimte van de tuin en de schoonheid van planten. 
Mooier nog is het als je iets opsteekt in de tuin over het 
belang van planten en biodiversiteit. En fantastisch is 
het als je inspiratie hebt opgedaan en je in je gedrag wat 
verandert. Bijvoorbeeld door een bij-vriendelijke plant 
op je balkon te zetten of minder te gaan vliegen ….

In het beleid van de Hortus staan de vijf P’s centraal:
Plek: met de bijzondere locatie en de plantencollectie 
als unique selling point;
Platform: voor wetenschappers die kennis komen 
halen of brengen, of voor de samenwerking met de 
partners;
Pecunia: om de Hortus in stand te kunnen houden en 
de toegangsprijs betaalbaar voor iedereen;
Personeel: in een organisatie die erop gericht is om 
Plek en Platform te zijn;
Projecten: die nodig zijn voor vernieuwing.

Carlien vertelt over twee mooie projecten. In 2016 
zijn het museum Hermitage Amsterdam en de monu-
mentale Palmenkas in de Hortus door 425 meter lan-
ge buizen met elkaar verbonden. In de Hermitage is 
er een warmteoverschot, de restwarmte wordt naar 
de Hortus geleid. Hiermee worden de kassen en de 
Victoriavijver verwarmd, en gekoeld water gaat retour 

naar de Hermitage dat zij gebruiken om te koelen. De 
Hortus is sindsdien 90% minder gas gaan gebruiken.
Het tweede project is de nieuwe Drieklimatenkas. 
In deze kas wandel je door de jungle, de subtropen 
en de woestijn. De nieuwe kas wordt duurzaam en 
CO2neutraal, zodat de Hortus van het gas af kan. Kos-
ten waren in 2019 € 4.600.000, maar zijn inmiddels 
door de gestegen bouwkosten en inflatie opgelopen 
naar € 5.900.000. 
In deze kas leert de bezoeker wat het effect van kli-
maat en klimaatverandering is op de biodiversiteit. In 
de woestijn gaat het over adaptatie, in de tropische 
kas over concurrentie en in het Kaapse gedeelte over 
dynamiek (bijvoorbeeld natuurbranden). De planten 
zijn als de schilderijen in een museum: zij vertellen het 
verhaal aan de bezoeker.
De Hortus en de Drieklimatenkas vindt Carlien van bui-
tengewoon grote waarde om het belang van planten 
en biodiversiteit in de wereld te onderstrepen. Het is 
de aangewezen plek om klimaatverandering en de 
effecten daarvan onder de aandacht te brengen. De 
Drieklimatenkas gaat ons daar enorm bij helpen. In 
2025, tijdens Amsterdam 750 jaar, gaat de vernieuw-
de kas open.
De Hortus kan zo’n grote investering 
niet geheel uit de eigen middelen 
betalen, dus daar is een grote 
fondswerving voor gestart. 
We krijgen steun uit veel 
hoeken, omdat het the-
ma zo relevant is: diverse 
subsidies, bijdragen van 
fondsen, het bedrijfsle-
ven, particulieren, een 
kennisconsortium, enz. 
De Vrienden hebben 
enkele jaren geleden be-
sloten het lidmaatschap 
jaarlijks met € 1,00 te ver-
hogen; dit geld gaat als bij-
drage naar de nieuwe kas.
Ook de gemeente geeft een extra 
bijdrage voor dit project. De gemeen-
te is een belangrijke partner voor de Hor-
tus. Er is veel samenwerking met de medewerkers van 
de gemeente en er zijn veel gezamenlijke initiatieven 
op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid. Niet 
voor niets is de Hortus deel van de Groenvisie van de 
gemeente.

“Wat zijn tips die je ons, de gemeente en de Hortus, in 
deze fase van overgang kan geven?”, vraag ik. Zonder 
aarzeling antwoordt Carlien: “Kies heel goed wat je 
wilt zijn als Hortus en ga daarop bouwen en handelen. 
Alles wat je doet moet passen bij en consistent zijn 
met die visie, die doelen. Je moet het verhaal, de visie 
laten leven.”
Zij vindt dat de gemeente Groningen een grote kans 
heeft. “Groen is nu heel relevant! Je kan bij uitstek in 
een Hortus dat belang tonen. Pak die kans!” Zij biedt 
spontaan aan om te helpen en te adviseren. “Er zit 
potentie in de Hortus; die moet je eruit halen. Maar 
dan moet je wel investeren. Om er een tuin van te ma-

Om inspiratie op te doen heb ik een gesprek gevoerd met Carlien Blok, directeur van de 
Hortus van Amsterdam. Wat heeft de Hortus in Amsterdam tot zo’n groot succes gemaakt; 
wat kunnen wij daarvan leren?

We zitten in een heerlijk nazomerzonnetje 
buiten bij de Oranjerie. Het is 4 uur en 
een drukte van belang. Om ons heen 
horen we veel verschillende talen.

Carlien begint haar verhaal in 1638 toen het stadsbe-
stuur besloot een Hortus Medicus aan te leggen met 
medicinale planten ten behoeve van apothekers en 
chirurgijns. Rond 1664 werd de Hortus voor de eer-
ste keer verkast en in 1682 een tweede keer naar de 
huidige locatie in de Plantage (vlak bij Artis). Ondertus-
sen nam het aantal planten toe van 300 tot 2000 (nu 
4000). De tuin was zeer lucratief voor de gemeente 
vanwege de verkoop van kruiden en exotische planten. 
Tot 1877 was de Hortus zelfstandig: in dat jaar werd de 
tuin onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Er 
volgde 100 jaar van wetenschappelijke bloei, tot 1980. 
Toen verloor de tuin de belangstelling van de Universi-
teit. De bezoekersaantallen daalden en de tuin dreigde 
te worden opgeheven. In 1986 lagen er vergevorderde 
plannen voor de verkoop aan een projectontwikke-
laar die er een hotel wilde bouwen; het Wertheimpark 

aan de overkant kon dan mooi als tuin dienen. Het 
uitlekken van de plannen leidde tot de oprichting van 
de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus, 
die ervoor hebben gezorgd dat de Hortus behouden 
bleef! In 1990 is de Hortus een zelfstandige, onafhan-
kelijke stichting geworden. Er is een subsidieregeling 
met de gemeente, die ongeveer 15% van de vaste 
kosten dekt. 
“De Hortus is een bezoekerstuin”, gaat Carlien verder. 
De activiteiten zijn geheel daarop toegesneden. Er zijn 

Gesprek met Carlien Blok,  
directeur van de Hortus Botanicus Amsterdam
Arike Tomson 
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 Amsterdam Haren
Grootte 1,2 ha 15 ha
Bezoekersaantallen  
per jaar 220.000 33.000
Jaarbudget 3.500.000 € 460.000 €
Vaste medewerkers 55 (incl. horeca) 5
Vrijwilligers 80 100
Vrienden 11000 3700
Aantal soorten planten 4000 2000
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Op 18 oktober hield Jan Wittenberg een lezing met 
als titel:
Land van Ons en de Onneresch
Jan is perceelcoördinator Onneresch bij Land van Ons 
en secretaris van de stichting Landelijk Gebied Haren.
Land van Ons is een burgercoöperatie die landbouw-
grond koopt en aan boeren verpacht die natuurvrien-
delijke landbouw bedrijven, teneinde de biodiversiteit 
en het landschap te herstellen. 
In 2021 heeft de coöperatie 26 hectare grasland op de 
Onneresch aangekocht.

De zeer goed bezochte lezing (meer dan 150 bezoe-
kers) ging over de geschiedeins van de Onneresch, de 
doelstellingen van Land van Ons en de plannen van 
Land van Ons met de Onneresch.

De geschiedenis
De Onneresch is onderdeel van de Hondsrug. Deze 
stuwwal is gevormd gedurende het Saalien, de voor-
laatste ijstijd van 200.000 – 130.000 v. Chr. In de 
Weichselien-ijstijd (110.000 – 13.000 v. Chr.) is er nog 
weer een dekzandlaag overheen gewaaid. 
Aan de hand van hoogtekaarten gaf Jan aan waar op 
de Hondsrug de Onneresch ligt. De es ligt rondom een 
oude pingoruïne, bekend als het Veentje of Steenber-
gerveen. Het is een duidelijke laagte in het landschap, 
die in natte perioden nog wel onder water staat. On-
derzoek in opdracht van Land van Ons heeft aange-
toond dat deze pingoruïne nog volledig intact is. Dat 
is heel bijzonder, omdat ze in het verleden meestal zijn 
afgegraven voor veenwinning. Dat was voor de Uni-
versiteit van Utrecht reden genoeg om aanvullend on-
derzoek te doen om te achterhalen welke gewassen er 
in het verleden hebben gegroeid. Volgend jaar zullen 
de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

De allereerste bewoners van het gebied waren die 
van de Trechterbekercultuur (ca. 4900 – 2700 v. Chr.), 
vernoemd naar hun typerende aardewerk: de trech-
terbeker. Deze bewoners hebben ons de Hunebedden 
nagelaten. Op de Onneresch heeft ooit een hunebed 
gelegen.
Het gebied is geleidelijk ontgonnen. Op oude kaarten 
is duidelijk te zien dat de percelen op de Onneresch zo-
danig zijn aangelegd dat ze afwateren naar de laagte 
van het Veentje. 
In 1918 is 14 hectare van de es wel 3 meter afgegraven 
om zand te winnen voor de aanleg van het nabijgele-
gen spooremplacement. 
Tijdens de bouw van een huis in 1927 stuitte men bij 
toeval op een middeleeuws grafveld. De bekende ar-
cheoloog Van Giffen heeft naast “normale” graven 

Vriendenlezing 2022

ken die zich daadwerkelijk kan terugverdienen, moet 
de tuin er aanlokkelijk uitzien en er moet iets te halen 
zijn, zodat de mensen er graag willen komen.”

Op de vraag welke kansen ze ziet voor onze Hortus 
somt Carlien op:
1. Educatieprogramma’s: Natuuronderwijs wordt 

steeds belangrijker, voor iedereen. 
2. Haal de studenten binnen. Groningen is een studen-

tenstad: hoe ga je die studenten trekken? De Hortus 
als de plek voor een romantische date?

3. En last but not least voor alle Nederlanders: het la-
ten zien en beleven van het belang van Biodiversi-
teit.

Over het belang van de Vrienden voor de Hortus is 
Carlien kort maar krachtig? “Onze Vrienden zijn van 

onschatbare waarde voor de Hortus. Dat waren ze in 
1986 en dat zijn ze nog steeds.” De Vrienden weten de 
achterban goed te mobiliseren, zoals bijvoorbeeld met 
die extra bijdrage voor de Drieklimatenkas. Zij steunen 
de educatieprogramma’s. Ook denken de Vrienden ac-
tief mee bij het maken van plannen en waarin te inves-
teren. “Gebruik je achterban, betrek ze bij wat je aan 
het doen bent”, adviseert Carlien.

“Wat is nou je laifste stee in de Hortus”, vraag ik tot 
slot. (Carlien heeft in Groningen gestudeerd, dus zij 
verstaat die woorden.) Dat is er niet één, dat zijn er 
verschillende. Om na te denken zit Carlien graag in het 
zonnetje achter de Drieklimatenkas, of in de Palmenkas 
om te genieten van het prachtige licht, of op het bank-
je, verscholen tussen de Blauwe Regen tegen het ge-
bouw aan, om al die bezoekers te zien langskomen …

In mei heb ik Cobie Kamminga opgevolgd als secretaris van het 
Bestuur van de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus 
Munting’.
Het is een spannende tijd voor de Hortus: binnenkort valt het be-

sluit over de aankoop door de gemeente. Juist daarom – omdat er zoveel 
te winnen of te verliezen valt - reageerde ik positief op de vraag van 
Cobie of ik haar rol wilde overnemen in het bestuur. 
Lang geleden alweer werkte ik in één van de vleugels van het Biologisch 
Centrum, bij Rijkswaterstaat. Ik ging tussen de middag vaak wandelen 
in de Hortus. Toen heb ik mijn hart verpand aan deze tuin. Dat deed ik 
eerder al aan de Hortus in Amsterdam waar ik tijdens mijn studie Biologie 
in Amsterdam veel rondwandelde. 
Ik wil mij graag met het bestuur en met de Vrienden inzetten om de 
Hortus zijn juiste bestemming te laten houden en er een bloeiende tuin 
van te maken, waar veel bezoekers komen om te genieten en te leren!

Introductie Arike Tomson
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en zaken als gespen, kralen etc., ook een zogeheten 
Bijenkorfgraf uit de late steentijd gevonden. In een 
Bijenkorfgraf werd de overledene zittend in een korf 
van wilgentenen begraven. En in dat graf werd een 
trechterbeker gevonden: 4.500 jaar oud en puntgaaf!

Het heden
In 2021 kocht de burgercoöperatie Land van Ons 26 
hectare grond op de Onneresch. 
Land van Ons is opgericht vanwege landelijke proble-
men rondom:
• Biodiversiteitsverlies
• Verlies landschapselementen
• Verdroging / vermesting / stikstofemissie
• Verdichting door gebruik van zware machines

Ongeveer 25% van Nederland bestaat uit bebouwing, 
infrastructuur etc., 20% is bos en natuur en de rest 
(55%) is in gebruik als landbouwgrond. De natuuror-
ganisaties kunnen binnen hun beheergebied de pro-
blemen nooit oplossen. De biodiversiteit moet omhoog 
in de agrarische gebieden. En daarvoor moeten we af 
van de industriële landbouw.

Voor herstel hanteert Land van Ons de volgende doe-
len:
• Biodiversiteitsherstel op agrarische percelen
• Ecologie boven economie
• Herstel landschapselementen
• Herstel biodiversiteit
• Afwisselen van teelten
• Herstel minerale huishouding en zuurgraad
De burgercoöperatie koopt daarvoor grond op, want 
dan kan de burgercoöperatie zelf bepalen wat er ge-
beurt. Daar waar mogelijk worden oude landschaps-
elementen hersteld en de grond verpacht aan boeren 

die aan strenge eisen voldoen om de problemen op te 
helpen lossen. 

Bij de verhuur worden de volgende kernbegrippen ge-
hanteerd:
• Lage pacht en langdurige samenwerking
• Skal-gecertificeerd
• Korte ketens bij het opzetten van verwerkingscapa-

citeit
• Kennisverdieping
• Herstel landschapselementen
• Bodem als uitgangspunt
Belangrijk daarbij is dat de vele tussenlagen, die vaak 
een monopoliepositie hebben, uitgeschakeld worden. 
Dus geen chemiereuzen meer die kunstmest aan de 
man brengen, of banken die alleen de verkeerde typen 
investeringen ondersteunen. Verder is er zoveel moge-
lijk lokale verkoop om de tussenhandel uit te schakelen. 

Er worden ook weer gewassen verbouwd die al jaren 
niet meer in Nederland geteeld werden, zoals bijvoor-
beeld boekweit, omdat die veel meer de biodiversiteit 
bevorderen. Om boekweit te verwerken waren er geen 
machines meer in Nederland: die zijn uit andere lan-
den gehaald. Zo ontstaat er een kennisnetwerk rond-
om “vergeten” agrarische activiteiten en bedrijven die 
voedsel voor eigen vee telen en mest op eigen grond 
kunnen gebruiken.

Land van Ons heeft momenteel 21.000 leden en be-
zit 13 gebieden met een totale oppervlakte van 200 
hectare. Elk gebied kent een perceelteam met een per-
ceelcoördinator die een beheerplan voor een gebied 

opstelt en werkzaamheden uitvoert / coördineert. Jan 
is de perceelcoördinator voor de Onneresch. 
In een beheerplan worden de volgende zaken uitge-
werkt:
• Landschapsgeschiedenis en wat daarvan hersteld 

moet worden
• Geschiedenis van het perceel uit diverse bronnen, 

eventueel aangevuld met bodemonderzoek
• Onderzoek: hydrologie van het gebied en monito-

ring
• Welke nieuwe landschapselementen toegevoegd 

kunnen worden
• Betrokkenheid omgeving en samenwerking

De Onneresch is ingedeeld in 6 deelgebieden (zie 
afbeelding). Bij het beheer worden de volgende uit-
gangspunten gehanteerd:
• Open karakter behouden
• Akkerbouw waar mogelijk (de deelgebieden 1, 2, 4 

en 6)
• Zesjarige vruchtwisseling. In 2022 was dit op perceel 

1 huttentut, perceel 2 boekweit, perceel 4 triticale.
• Grote variatie in grasland: bloemrijk grasland in ge-

bied 3 (het Veentje) en kruidenrijk begraasd grasland 
in gebied 5.

• Minder droogtegevoelige gewassen

Daarnaast worden er diverse landschapselementen 
versterkt of toegevoegd. Denk hierbij aan:
• bloemrijke akkerranden langs de Onnerweg
• overhoeken / struweel
• solitaire bomen in het open land
• broeihopen voor slangen
• maar ook uitzichtpunt / bankje / informatiebord 

voor de mens (voorlichting / educatie)
Verder wordt het Veentje vernat door het plaatsen van 
stuwen om het water langer vast te houden.

De es wordt verpacht aan de biologisch-dynamische 
melkveeboeren Berend en Wilma Steenbergen. Voor 
hen is de omslag klein. Ze zijn Skal-gecertifceerd en 
verkopen al producten aan huis. De grootste veran-
dering voor hen is omschakelen van melkveebedrijf 
naar gemengd bedrijf met een gesloten kringloop. 
De opbrengsten van de akkerbouw zoals huttentuto-
lie worden verkocht in de eigen winkel. Huttentut is 
een kruisbloemige. Een oud en zeer olierijk gewas. De 
geperste olie is voor in de keuken en de koeken die 
resteren na het persen gaan naar het vee.

Het omzetten van de intensief gebruikte graslanden 
naar bloemrijke landen gaat een aantal jaren duren. De 
natuurontwikkeling (o.a. aanwezigheid van planten, 
vogels, insecten en bodemdieren) wordt de komende 
jaren gemonitord. Ondertussen staat het Land van Ons 
op plaats 5 van de Duurzame Top 100 van Trouw.

Zie voor informatie hoe je mede-eigenaar kunt worden: 
https://landvanons.nl/perceel/onneres/. Daar is ook het  
beheerplan te downloaden.
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De Rijksuniversiteit Groningen wil af van de terreinen van de Hortus en het oude Biologisch 
Centrum (vanaf 2011 de Biotoop). Deze hebben voor de Universiteit geen functie meer 
sinds de afdeling Biologie is verhuisd naar het Zernike-complex in het noorden van de stad 
Groningen.

De potentiële verkoop hing vele jaren als 
zwaard van Damocles boven het voortbe-
staan van de Hortus. Zo werden grote in-
vesteringen die mogelijke verkoop konden 

bemoeilijken door de Universiteit tegengehouden. Ge-
ruchten over verkoop aan projectontwikkelaars, dure 
villa’s, etc. deden jarenlang de ronde. Met het opne-
men van de Laarmantuin in de Nationale Plantencol-
lectie zag de Universiteit in dat dit deel van de Hor-
tus behouden moest blijven. Hetzelfde geldt voor het 
oude Zoölogisch Laboratorium dat een gemeentelijk 
monument is en mogelijk een Rijksmonument wordt. 
Het Groninger Landschap toonde interesse om die 
twee delen over te nemen en veilig te stellen. 
Politiek veranderde er ook iets. Lagen Hortus en Bio-
toop van origine in de gemeente Haren, na de fusie 
in 2019 werd dit gemeente Groningen. Kort daarna 
hebben de Vriendenvereniging en de Stichting Behoud 
Groene Hortus (SBGH) de Hortus onder de aandacht 
gebracht van de nieuwe bestuurders. Daartoe zijn ge-
sprekken gevoerd en is, in opdracht van de SBGH en de 
Vrienden, door ecologisch Adviesbureau Altenburg & 
Wymenga het rapport Perspectieven geschreven over 
de waarde van de Hortus. Verder heeft het bestuur van 
de SBGH met input van de Vrienden het pamflet Vi-
tamine Groen geschreven, waarin aangegeven wordt 
hoe de Hortus naadloos past in het Groenplan Vitami-
ne G van de gemeente. Deze stukken zijn najaar 2020 
aangeboden aan de gebiedswethouder.
In het voorjaar van 2021 veranderde situatie opnieuw: 
de gemeente Groningen gaf aan eigenaar te willen 
worden van het gehele gebied. Als reactie op dit voor-
genomen besluit heeft de Vriendenvereniging, samen 
met de Biotoop, op 25 augustus 2021 alle raadsleden 
uitgenodigd voor een kennismaking met Hortus en Bi-
otoop. We hebben een groot aantal raadsleden ont-
vangen in het Theehuis voor een korte lezing over het 

belang van de Hortus, gevolgd door een rondleiding 
door de Chinese tuin en de Laarmantuin. Vervolgens 
naar de Biotoop: een korte lezing, een wandeling over 
het terrein en een afsluitende lunch in de open kas 
waar nagepraat kon worden over de Hortus en de Bio-
toop. Alle partijen waren positief over het bezoek.
Najaar 2021 begonnen de gesprekken met de project-
groep van de gemeente en de RUG over hun werk-
zaamheden ter voorbereiding van de verkoop en 
overdracht van de Hortus en de Biotoop. De eerste ge-
sprekken werden afzonderlijk gevoerd met de partijen 
die direct betrokken zijn: SBGH, Carex (de beheerder 
van de Biotoop), het Groninger Landschap en de Vrien-
denvereniging. Ze hadden als doel te inventariseren 
wat de (potentiële) waarde van de gebieden is. Ook 
zijn er onderzoeken geweest naar de status van de ge-
bouwen en de grond betreffende zaken als vervuiling 
en asbest.
Op 15 september 2022 sprak de projectgroep met alle 
partijen gezamenlijk. Zij hebben hun visie over het ge-
bied gepresenteerd en deze met elkaar besproken. De 
visie van de Vriendenvereniging vindt u elders in dit 
Vriendenbericht. De projectgroep heeft daarmee vol-
doende informatie verzameld om het advies aan het 
gemeentebestuur af te ronden, zodat vóór het einde 
van 2022 een definitief besluit over de aankoop kan 
worden genomen.
In januari 2023 komen er vervolgsessie over specifieke 
thema’s zoals ecologie. Ook komen er gesprekken met 
de inwoners van de gemeente en andere belangheb-
benden. In het huidige college is Rik van Niejenhuis de 
eerstverantwoordelijke wethouder.
Voor de meest actuele stand zie de website van de 
Vriendenvereniging:
https://www.vriendenhortusharen.nl/behoud.html. Hier 
kunt u ook de hierboven genoemde rapporten Per-
spectieven en Vitamine Groen raadplegen.

Toekomst van de Hortus
Tjerk Zwanenburg
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Ziehier de visie van het bestuur van de Vriendenvereniging van de Hortus Haren op de 
toekomst van de Hortus, in het licht van de voorgenomen verkoop van de Hortus door de 
Rijksuniversiteit Groningen aan de Gemeente Groningen. Wij zien goede mogelijkheden voor 
de realisatie van een samenhangende en waardevolle omgeving in en rondom de Hortus 
waarin Natuur, Duurzaamheid en Biodiversiteit een centrale rol spelen. We schetsen onze 
visie aan de hand van een toekomstbeeld van de Hortus. Verder bespreken we het potentieel 
dat de Hortus heeft om dit toekomstbeeld te realiseren, en noemen we mogelijke partners 
met wie de Hortus kan samenwerken. Hierbij maken we dankbaar gebruik van ideeën van 
onze leden, met name Roel Strijkstra.

Toekomstbeeld
Het is een mooie, zonnige dag. ‘s Morgens gaat de 
Hortus open om de vele bezoekers te ontvangen. Zij 
komen om te wandelen, te genieten van de natuur, 
de ruimte en de rust, iets lekkers te eten of te drinken, 
maar ook om wat op te steken en inspiratie te vinden.

Wandelend door de Hortus zie je veel mensen genie-
ten op de bankjes die overal in de Hortus staan. In de 
prachtig gerenoveerde Chinese tuin is een trouwerij 
gaande in het Theehuis. Een schoolklas beklimt de 
Rotstuin ernaast, bezig met vragen en opdrachten. In 

de nieuwe energieneutrale subtropische kas doet een 
groep studenten onderzoek aan een proefopstelling bij 
de regenwatertank. Andere groepen leerlingen en stu-
denten bestuderen de biodiversiteit en het gedrag van 
de vlinders bij de proefvelden voor klimaatbestendige 
en natuurinclusieve landbouw.

Een gezelschap senioren volgt met de app op hun mo-
biele telefoon een wandeling door de Hortus. Bij de 
voedselarme plas maken zij foto’s van de beelden van 
de Beeldententoonstelling in een natuurlijke omge-
ving. In de Laarmantuin is het rustig: als je geluk hebt, 

zie je er tussen de bomen een ree of een eekhoorn. De 
Hondsrugtuin is voor een groep scholieren met devi-
ces voor virtual en augmented reality veranderd in een 
ijstijdlandschap waarin mammoeten en holenberen 
rondstruinen.

In Restaurant De Plantage, gespecialiseerd in lokale 
producten van biologische landbouw, wordt veel ge-
luncht en gedineerd. In de keuken en de bediening 
werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het nieuwe Voorlichtingscentrum BioDivers, waarin 
ook de collectie van het Nanninga-Natuurmuseum is 
opgenomen, verschaft de bezoekers informatie, tips 
en adviezen over hoe zelf duurzaamheid en biodiversi-
teit in eigen omgeving te vergroten. In de Hortuswin-
kel worden goede zaken gedaan, waarbij de vele na-
tuurboeken, planten, zaden en pakketten met handige 
duurzaamheidstools gretig aftrek vinden.

Intussen werken de medewerkers samen met veel vrij-
willigers aan het onderhoud en de ontwikkeling van de 
Hortus. Zij worden daarbij geassisteerd door leerlingen 
van hoveniers- en tuinbouwopleidingen die stage lo-
pen, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het podium voor het muziekoptreden van gisteren-

De Hortus als hotspot van Natuur, Duurzaamheid 
en Biodiversiteit
visie van het bestuur van de Vriendenvereniging
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avond wordt opgeruimd, en er wordt gewerkt aan de 
voorzieningen voor het Kinderfestival waar komend 
weekeinde duizenden jonge bezoekers verwacht wor-
den.

Weer buiten voel je je rustig, blij met alle opgedane 
kennis en geïnspireerd om in je eigen omgeving aan 
de slag te gaan!

Het huidige potentieel van de Hortus
Wat heeft de Hortus in huis om dit toekomstbeeld 
te realiseren? Ten eerste zijn omvang: 15 hectare, en 
daarmee de op één na grootste hortus van Neder-
land (alleen het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in 
Doorn is groter: 29 hectare). Die ruimte herbergt ge-
bieden met onvervangbare, blijvende waarde: de Laar-
mantuin (inclusief arboretum en pinetum), de Chinese 
tuin, de rotstuin, de Hondsrugtuin en de voedselarme 
plas. Deze gebieden vormen het fundament van de 
biodiverse basis van de Hortus.

Daarnaast is een aantal gebieden van de Hortus gewijd 
aan projecten op lange of korte termijn, zoals 
de vlinder/bijenweide en de akkers  
met historische graan-
soorten. Hier is ruimte 
voor nieuwe projec-
ten: proeftuinen en 
proefvelden die aan-
sluiten op belangrijke 
thema’s zoals stikstofpro-
blematiek, hittestress, wa-
terberging, energietransitie en 
duurzaamheid. Dergelijke proef-
tuinen kunnen bezoekers op weg 
helpen bij de inrichting van hun eigen 

tuin, maar bv. ook ontwerpers van zonneparken bij het 
integreren van panelen met natuurlijke elementen.

Kijken we vanuit het perspectief van Natuur en Biodi-
versiteit, dan zien we de volgende sterke punten van 
de Hortus:

• Kennis. De medewerkers en vrijwilligers van de 
Hortus hebben veel kennis opgebouwd over wat er 
groeit en bloeit in de Hortus. Deze kennis kan goed 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van edu-
catieve onderwijsprogramma’s op alle niveaus. De 
Hortus is ook een platform voor kennisuitwisseling 
voor gespecialiseerde plantkundigen en ecologen, 
en biedt scholen mogelijkheden voor interessante 
buitenlessen.

• Ecologische waarde. De grote verscheidenheid aan 
planten van de Hortus vormt een rijke habitat voor 
insecten (vlinders, bijen, hommels, libellen), vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren (zoals 
eekhoorns en reeën). De beschikbare ruimte maakt 
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Nieuwe kas van de Hortus? Voorbeeld Botanische Tuin Wales.
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het mogelijk om de waarde van biodiversiteit in veel 
aspecten onder de aandacht te brengen.

• Gezondheidswaarde. De natuurlijke en diverse om-
geving van de Hortus draagt bij aan de gezondheid 
van zijn bezoekers. Het helpt bij het herstellen van 
stress, zet aan tot sociaal contact, draagt bij aan een 
optimale ontwikkeling van kinderen, stimuleert tot 
bewegen en bevordert persoonlijke ontwikkeling en 
zingeving.

Meer over de sterke punten van de Hortus is te vinden 
in de volgende rapporten:

• Perspectieven, opgesteld door ecologisch onder-
zoekbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van 
de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) en de 
Vriendenvereniging. Hierin wordt een overzicht ge-
geven van de vele botanische en ecologische waar-
den van de Hortus in relatie tot zijn maatschappelij-
ke en sociale context.

• Vitamine Groen, waarin het SBGH-bestuur aangeeft 
hoe goed de Hortus en de Chinese tuin als erfgoed 
aansluiten bij de nota Groenplan Vitamine G van de 
gemeente Groningen.

Deze rapporten zijn te raadplegen op de website van 
de Vriendenvereniging: 
https://www.vriendenhortusharen.nl/behoud.html.

Mogelijke partners
Met welke organisaties kan de Hortus in synergie deze 
toekomstvisie realiseren? Allereerst natuurlijk de Ge-
meente Groningen als nieuwe eigenaar, in het bijzon-
der de programma’s Leefkwaliteit en Energie, Stads-
beheer & Standsontwikkeling. Daarnaast organisaties 
met verwante doelstellingen, zoals:
• het Groninger Landschap
• het Instituut voor Natuureducatie
• de Natuur- en Milieufederatie
• de Stichting Landschapsbeheer Groningen
• Duurzaam Haren
• Land van Ons

De Hortus, de Biotoop en deze organisaties zouden 
een Voorlichtingscentrum BioDivers kunnen realiseren 
op het terrein van Hortus en Biotoop. Een dergelijk bol-
werk op het gebied van natuur en biodiversiteit kan 
andere partijen verlokken om aan te haken. Educatieve 
en andere programma’s, ontwikkeld door partijen in 
het Voorlichtingscentrum BioDivers, kunnen in de Hor-
tus worden gerealiseerd en beleefd.
Daarnaast is samenwerking mogelijk op het gebied 
van natuur en duurzaamheid met organisaties als ex-
pertisecentrum EnTranCe (energietransitie), de Hanze-
hogeschool en de RUG.

Ten slotte lijkt het verstandig om op zoek te gaan naar 
partners en sponsoren die bereid zijn de Hortus finan-
cieel te steunen. Bij voorkeur organisaties en bedrijven 
met doelstellingen die aansluiten bij die van de Hortus, 
zodat zij actief betrokken kunnen worden bij projecten 
in de Hortus. Voor hen kan de naamsbekendheid die 
zij via de Hortus verkrijgen aantrekkelijk zijn.
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Tjerk Zwanenburg, Arike Tomson
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Druk 
Drukkerij Van Ark, Haren
gedrukt op gerecycled FSC-papier met inkt op plant-
aardige basis.

Lidmaatschap 
Leden krijgen
•  een persoonlijke ledenpas/Hortusabonnement 

(bij bijzondere evenementen kan de Hortus een 
extra bijdrage vragen);

•  tweemaal per jaar een Vriendenbericht;
•  een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag 

met de Algemene ledenvergadering, een lunch 
en een lezing of rondleidingen;

•  vrije toegang tot lezingen en andere activiteiten 
van de Vereniging.

Het Gezinslidmaatschap geeft gratis toegang voor 
(klein)kinderen tot en met 12 jaar.
Donateurs krijgen tweemaal per jaar een Vrienden-
bericht.
De Vriendenvereniging draagt een gedeelte van de 
ontvangen contributies af aan de Stichting Behoud 
Groene Hortus. Daarnaast draagt zij financieel bij 
aan diverse projecten in de Hortus.
De Vriendenvereniging heeft de ANBI-status, dit 
betekent dat schenkingen (eenmalig of periodiek) 
fiscaal aftrekbaar zijn.
Onze Vriendenvereniging en dus de Hortus wordt 
ook gesteund door de Vriendenloterij. U kunt zich 
daarvoor aanmelden via de Ledenservice (tel. 0900 
3001400) of via de website www.vriendenloterij.nl. 
Vermeld de Vereniging Vrienden van de Hortus “Hen-
ricus Munting” als begunstigde. Van ieder mee-
spelend lot ontvangt de Vriendenvereniging elke 
maand de helft van de prijs per lot.

Bestuur 
Tjerk Zwanenburg voorzitter
Arike Tomson secretaris
Gerard Renardel penningmeester
Roelke Nienhuis lid
Michiel Verbeek lid

Ook in de winter is de Hortus open en vol 
in bedrijf. De inzet van vrijwilligers is erg 
belangrijk voor de instandhouding van de 
Hortus en daarom zijn er ook in de winter 

vrijwilligers nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook 
van harte welkom!
Op dit moment zijn er de volgende vacatures voor 
vrijwilligers:

 

Als u het Vriendenbericht digitaal leest, kunt u op de 
functie klikken voor meer informatie op de website 
van de Hortus. Heeft u interesse, neem dan contact 
op via vrijwilligers@hortusharen.nl

Daarnaast is het bestuur van de Vriendenvereniging 
op zoek naar actieve leden die mee willen helpen, bij 
voorbeeld bij het bemensen van de Hortusvrienden-
kraam om leden te werven, en bij het envelopperen 
van het Vriendenbericht. Heeft u belangstelling? 
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u ge-
bruik maken van hortusharenvrienden@gmail.com.

Colofon
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Vacatures voor vrijwilligers bij de Hortus Haren
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 1. Tuinmedewerkers

2. Fondsenwerver

 3. Receptiemedewerkers

 4. Technische medewerkers

 5. Educatiemedewerker

 6. Rondleider

 7. Horecamedewerker

http://www.vriendenloterij.nl
mailto:vrijwilligers%40hortusharen.nl?subject=
mailto:hortusharenvrienden%40gmail.com?subject=
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/tuinmedewerker/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/fondsenwerver/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/receptiemedewerker/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/technisch-medewerker/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/educatie-medewerker/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/rondleider/
https://www.hortusharen.nl/steun-de-hortus/vrijwilligers/horecamedewerker/

