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et jaar 2021 is een uitzonderlijk succesvol
jaar geweest. Met bijna 33.00 bezoekers en
een uitstekend financieel resultaat was 2021
het beste jaar van de Hortus sinds 2012. Inmiddels is het voorjaar 2022 begonnen en herleeft de
tuin opnieuw in pracht en praal, zodat bezoekers van
deze uitbundige plantenweelde kunnen genieten.

van het Bestuur nog niet voorbij. De plannen laten
onduidelijkheid bestaan over een drietal aspecten die
cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Hortus als
botanische tuin met een grote biodiversiteit.
In de eerste plaats wordt in de plannen met geen
woord gerept over de Chinese tuin, het geschenk van
de stad Sjanghai aan de Provincie en de Gemeente
Groningen. Het herstel en behoud van deze unieke
Mingtuin, die bijzonder gewaardeerd wordt door het
publiek, is een must. Het bestuur zal er dan ook alles
aan doen om deze tuin te behouden.
Ten tweede is door de RuG aan gegeven dat zij met het
Groninger Landschap (GL) gesprekken heeft gevoerd
over de mogelijke overdracht van het oude Zoölogisch
laboratorium en de Laarmantuin. Een overdracht van
de Laarmantuin aan het GL bedreigt echter de eenheid van de Hortus als botanische tuin. Juist de door
de Stichting Nationale Plantencollectie erkende Laarmantuin is een essentieel onderdeel van de Hortus als
botanische tuin en moet vrij toegankelijk zijn vanuit de
Hortus.
In de derde plaats is handhaving van de botanische
waarde van de Hortus alleen mogelijk als de tuin
een toegangsbeperking kent en geen openbare tuin
wordt. Het unieke karakter van de tuin met zijn grote
biodiversiteit zal onder de condities van een openbare
tuin onherroepelijk verloren gaan.

Nieuwe Eigenaar

Van het bestuur van de Vriendenvereniging
Tjerk Zwanenburg Voorzitter

V

bepalen hoe de toekomst van de Hortus en de Biotoop
er uit moet gaan zien. De Vriendenvereniging wordt
daar ook bij betrokken. U kunt meer hierover lezen op
de website van de gemeente Groningen:
https://gemeente.groningen.nl/biotoop-hortus
De door de Stichting Behoud Groene Hortus geuite
aandachtspunten (zie elders in dit Vriendenbericht)
rond de overdracht van de Hortus aan de gemeente
Groningen worden gedeeld door het bestuur van de
Vriendenvereniging. We zullen in onze contacten met
de gemeente hier dan ook zeker aandacht voor vragen.

oor u ligt het Voorjaarsnummer van het Vriendenbericht onder redactie van Klaske Piebenga en Edwin van der Heijden 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 besteden we
aandacht aan de Menkemaborg, het boek over de geschiedenis van de Hortus, (tuin)planten, kwekerijen en
Moerassen.
Op het moment van schrijven zijn er voor de Hortus
geen Covid-19 beperkingen meer. U kunt dus volop
genieten van de tuinen. De Vriendendag met algemene ledenvergadering kan weer als van ouds doorgaan
in het voorjaar. Dit jaar is dat op 14 mei.

In overdrachtelijke zin geldt dat nieuwe leven ook voor
de organisatie van de Hortus: de Stichting Behoud
Groene Hortus. In de strijd om het behoud van de Hortus is het eerste succes behaald. De gemeente Groningen heeft na lange onderhandelingen met de Rijksuniversiteit Groningen een intentioneel besluit genomen
om de Hortus botanicus en de Biotoop te kopen van
de Rijksuniversiteit. Dit besluit moet nog wel worden
bekrachtigd door de Gemeenteraad. Dat zal pas in het
najaar gebeuren, nadat er een nieuw College van B&W
is gevormd en een aantal aspecten met betrekking tot
de aankoop nader onderzocht zijn. Gezien de eerder
door partijen in de Raad ingenomen standpunten,
wordt niet verwacht dat het definitieve besluit anders
zal uitvallen. Vanuit B&W is al aangegeven dat men de
Hortus in zijn huidige vorm voorlopig wil handhaven.
De wijze waarop dat gaat gebeuren zal in de loop van
2023 nader worden uitgewerkt. In dat kader zal ook
de overdracht vanuit de SBGH aan de gemeente besproken worden. Het moment van de overdracht is dus
nog niet vastgelegd. Wel is aangegeven dat het gehele
proces voor 2024 moet zijn afgerond.

In de komende periode zal het Bestuur van de SBGH
samen met de Vrienden van de Hortus de besluitvorming kritisch volgen en blijven wijzen op het belang
van de Hortus zoals hiervoor aangegeven.

Drie aandachtspunten
Hoewel deze ontwikkeling een hoopvol perspectief
biedt voor de toekomst van de Hortus, zijn de zorgen

Zowel voor de werkzaamheden in de tuin als voor de
balie blijft het aantal vrijwilligers aan de krappe kant.
Om de tuin in goede conditie te kunnen houden en
de openingstijden zo ruim mogelijk te kunnen houden zijn extra vrijwilligers nodig. Ook voor de Hermitage zijn dringend vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers kunnen er in de Hermitage geen gasten worden
ontvangen en moeten de deuren dicht blijven. Dus is
gastvrijheid en het ontmoeten van zeer uiteenlopende
logees, die gemeenschappelijk hebben dat ze graag in
de Hortus willen slapen, u op het lijf geschreven dan
zijn we op zoek naar u!
Samen met de SBGH werken de Vrienden onverminderd door aan het behoud van de Hortus.

De belangrijkste ontwikkeling is de door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen uitgesproken intentie om de Hortus en Biotoop te kopen
van de Rijksuniversiteit Groningen. De bedoeling is
om deze overname aan het einde van dit jaar te laten
plaatsvinden. Hiervoor zullen nog een aantal gesprekken plaatsvinden met o.a. de Vriendenvereniging. Volgens de laatste berichten verandert er in 2023 niets in
termen van exploitatie en toegang, en kunt u ook dan
volop genieten van de Hortus. Het is de intentie van
B&W om in 2023 met de burgers van de gemeente te
VRIENDENBERICHT | MEI 2022
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Hortus Haren
Een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie
Henk Boomker

Jaarverslag Vrienden 2021
Cobie Kamminga

Secretaris Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting

Aantallen

I

portefeuille en onderhoudt het wekelijks contact met
het SBGH-bestuur. Roelke Nienhuis is belast met de
coördinatie van het Vriendenbericht. Het beheer van
de website van de Vrienden is in handen van de voorzitter Tjerk Zwanenburg. Ondergetekende verzorgt het
secretariaat. Er werd in 2021 twaalf keer door het bestuur vergaderd en twee keer met het SBGH-bestuur.

n 2021 bestond het ledenbestand van de Vereniging uit 1157 Persoonlijke lidmaatschappen, 1280
Gezinslidmaatschappen en 79 Donateurs. Dit alles
accuraat bijgehouden door onze leden administrateur, Nynke Elzenga.

Toekomst Hortus

Bijna was die geschiedenis niet geschreven. Een boek
uitgeven betekent investeren door een risicodragende partij en vaak op zoek gaan naar subsidies. Een
uitgever bleek niet te vinden en niemand kon of wilde het financiële risico dragen. De Vrienden van de
Hortus waren een belangrijke subsidieverstrekker en
de leden tekenden in op het boek. Met de auteurs,
de vormgever en de drukker konden afspraken in
hun nadeel worden gemaakt om het boek toch te
kunnen publiceren. Maar waarom eigenlijk? Al die
moeite voor een boek waar weinig mensen kennelijk brood in zien? En toch waren er goede argumenten om het wél te doen.

Vriendenberichten

Ook in 2021 hebben de Vrienden zich samen met de
SBGH ingezet voor het behoud van de Hortus. Er zijn
gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden en met
vertegenwoordigers van de gemeente en de RUG. Op
25 augustus werd in samenwerking met de Biotoop
een werkbezoek voor gemeenteraadsleden georganiseerd. Roel Strijkstra verzorgde een lezing en vertelde
over de bijzondere en unieke status van de Hortus, dit
werd gevolgd door rondleidingen.

Ook dit jaar werden twee Vriendenberichten uitgegeven, onder redactie van onze hoofdredacteur Klaske
Piebenga en Edwin van der Heijden, ook nu weer met
een prachtige lay-out verzorgd door Harry Zijderveld.

Enquête
In het voorjaar ontvingen de leden een enquête over
het Vriendenbericht en over digitale toezending. Ongeveer 10% van de leden reageerde. Over het algemeen zijn de Vrienden heel positief over het Vriendenbericht. Ongeveer de helft (van de 10% respons) kiest
voor digitale toezending.

Vriendendag
Op 11 september bezochten ruim 60 Vrienden de
Vriendendag die begon met de Algemene Ledenvergadering in de Biotoop. Er werd afscheid genomen
van Maaike Bennekers. De voorzitter bedankte Maaike
voor haar grote inzet. Maaike heeft gedurende acht
jaren een bestuursfunctie vervuld in het bestuur van de
Vrienden (en dat voor de tweede keer!). Ook klonken
er dankwoorden voor Egbert Veenstra. Egbert is gedurende achttien jaar penningmeester van de Vereniging
geweest.
Hij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor onze
Vereniging en voor de Hortus.
Het bestuur is blij dat na dit afscheid twee nieuwe
bestuursleden aan de vergadering konden worden
voorgedragen: Gerard Renardel als penningmeester en
Michiel Verbeek als bestuurslid. De aanwezigen stemden van harte in met de benoeming van de nieuwe
bestuursleden.
Na de ALV genoten de aanwezigen van een goed verzorgde lunch en van rondleidingen door de Hortus.

Markten
Op 28 augustus stonden we met een kraam op de
Kunstmarkt in Haren. Dit leverde 33 nieuwe leden op.

Vriendenlezing
Op 12 oktober werd een goed bezochte Vriendenlezing gehouden door Wout Veldstra met de titel: Voedsel, een onderschat wereldprobleem.

Uitgaven
In 2021 werd € 52.895 afgedragen voor de abonnementen en € 38.399 als bijdrage gegeven voor projecten in de Hortus. Onder andere een bijdrage voor de
bruggen van € 20.000.

Afsluitend
Corona had ook in 2021 invloed op de jaarlijkse activiteiten van de Vrienden. Echter we zijn blij dat de
Vriendendag en de Vriendenlezing doorgang konden
vinden evenals allerlei activiteiten gericht op het behoud van onze mooie Hortus.

Vriendenbestuur
Gerard heeft naast de penningen de Vriendenlezing in
zijn portefeuille. Michiel heeft de Vriendendag in zijn
VRIENDENBERICHT | MEI 2022
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Goede argumenten

D

e Stichting Hortus Haren, de voorganger van
de huidige Stichting Behoud Groene Hortus,
had bij de beëindiging van haar activiteiten
nog een batig saldo. Het bestuur had een
aantal intensieve jaren doorstaan met hoogtepunten
en nog veel meer dieptepunten. Enfin, u kent het verhaal. Er was een sterke behoefte om de lessen uit die
geschiedenis vast te leggen opdat in de toekomst dezelfde fouten vermeden kunnen worden. Fouten die te
maken hebben met overheidsbeleid, projectontwikkelaars en geldstromen.
Daarnaast is de Hortus onderdeel van de Academische
geschiedenis. Dr. H.Ch.Andreas heeft die geschiedenis
tot aan de komst naar Haren uitstekend beschreven.
Een tuin die is opgenomen in de Nationale Plantencollectie verdient een wetenschappelijke beschrijving.
Het was de hoogste tijd voor een actuele visie.
De Hortus is bovendien onderdeel van de lokale geschiedenis. Het boek staat vol met die landelijke uitstralende evenementen, die Haren op de kaart zette.

bij de tijd houden van de Hortus. Een bijzondere categorie daarbij zijn de Vrienden. Het boek wijdt een
uitgebreid hoofdstuk aan de Vereniging Vrienden van
de Hortus ‘Henricus Munting’ Ontegenzeggelijk speelt
de vriendenvereniging tot op vandaag een belangrijke
ondersteunde rol. U leest er alles over in het boek.
Een eeuw geleden schetste Prof.Dr.J.C.Schoute een
beeld van de inrichting en de functie van de ‘nieuwe’
Hortus die sterk overeenkomt met de Hortus van nu.
De afgelegde weg was lang, kronkelig, met hoge vergezichten en diepe tegenvallers. Kennelijk kan de Hortus veel aan.
Het huidige bestuur heeft op bewonderenswaardige
wijze de Hortus tot een organisatie gemaakt die toekomst heeft. Of en hoe die toekomst gegarandeerd
zal worden zal later in dit alles beslissende jaar worden
bepaald. Hopelijk zult u dat kunnen lezen in een bijgewerkte of vernieuwde versie van dit boek. Dat verdient
de Hortus.
Het boek is uiteraard te koop in de Hortuswinkel en
o.m. bij boekhandel Boomker.

De mensen van de Hortus
Maar de aandacht voor de mensen van de Hortus is de
belangrijkste reden. Niet voor niets begint de ondertitel met de mensen. Daarna worden pas de tuin en
de organisatie benoemd. Dit boek wil een eerbetoon
zijn aan de lange rij van betrokkenen bij het onderzoek, de tuinen, de administratie en het bestuur. Allen
die betaald en onbetaald hebben bijgedragen aan het
in stand houden van de tuin en de organisatie en het

Hortus Haren. Een geschiedenis van
mensen, tuin en organisatie. Drs. Ger
Blijham/Dr.Albert Buursma.(Harener Historische Reeks 22) 144 pag. Geïll. € 22,50.
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perenrassen, waaronder Conférence, Gieser Wildeman
(beide nog te verkrijgen).
De keukentuin is ook weer hersteld. Vroeger noemde
men dit een nutstuin. Hier lag in de jaren twintig een
verdiepte rotstuin, omgeven door een rozentunnel.
Het is aannemelijk dat hier destijds een kruidentuin en
groentetuin heeft gelegen, omdat men destijds voor
een groot deel zelfvoorzienend was. In de keukentuin,werden vroeger ook kruiden geteeld voor medicinale doeleinden. Er groeien nu 18e eeuwse groenten
en kruiden, die ook beschreven worden in het kookboek van de borg dat zich in de Groninger archieven
bevindt.
De keukentuin wordt omzoomd door een prachtige rozentunnel. American Pillar enkelbloemig, White
Dorothy dubbelbloemig, en de dubbelbloemige Doro

De tuin van de Menkemaborg
Rita Kamp

D

e tuin van de Menkemaborg is in het begin van de 18e eeuw ontworpen door Allert Meijer, de architect van het huis. Omdat
de tuin in de loop der jaren verwilderd was,
heeft de tuinarchitect Copijn in 1921 een herstelplan
voor de tuin gemaakt. Toen is ook de doolhof aangelegd en de moestuin. De tuin, zoals deze er nu bijligt, is
na diverse veranderingen in de loop der eeuwen, vanaf
de jaren tachtig weer zoveel mogelijk hersteld naar het
ontwerp van het begin van de 18e eeuw van Allert
Meijer, nadat de oorspronkelijke tuintekeningen van
hem weer zijn teruggevonden.
De tuin is aangelegd in een barokke stijl. Kenmerkend
is de overzichtelijke indeling met een hoofdas en een
dwarsas. Meijer creëerde op deze wijze een eenheid
tussen huis en tuin, wat kenmerkend is voor een barokke tuinaanleg. De assen snijden elkaar precies in het
midden in de gang van de borg. Vanuit de eetkamer
aan de linkerkant van de gang kijk je uit op de fruittuin. Vanuit de zaal aan de rechterkant kijk je uit op
de lusthof.
Kenmerken van een barokke tuin zijn symmetrie, grote
grasvelden met parterres, geschoren hagen van taxus,
beuk en buxus en rustige kleuren van planten.

het woord ‘Stins’, dat is een Fries woord voor steenhuis. In Groningen worden deze planten ook wel
‘börgbloumkes’ genoemd. Vanaf de zeventiende eeuw
begonnen rijke Groningers zich in groten getale toe
te leggen op hun tuinen. De tuin werd een soort statussymbool. Daar hoorden ook geïmporteerde planten
bij, want daarmee kon je je welvaart goed laten zien.
In de bomen van de singels huizen bovendien grote reigerkolonies, vleermuizen en andere vogelsoorten, w.o.
uilen, spechten, boomkruipers . Maar ook de ijsvogel
laat zich hier in de winter zien. Voor vogelliefhebbers
zijn de windsingels echt een vogelparadijs. Helaas zijn
er bij de laatste storm een groot aantal oude beuken
omgewaaid in de singels, die al ziek waren.
Bij het binnengaan van de tuin ziet u het theehuis.
Voor het theehuis zijn min of meer ruitvormige vakken
getekend rond een middenperk met paden ertussen.

langwerpige symmetrische vakken. Tussen de taxuskegels in het midden is een grote plant geplant en naar
rechts en links andere beplanting symmetrisch geplant.
Het zijn vaak sterke planten, die nu nog gewoon te
koop zijn op kwekerijen. Het is de kunst om in deze
vakken de symmetrie in de hand te houden. Er wordt
op gelet dat er op elk moment wel iets bloeit. De vakken zijn aangeplant met planten die in de de 18e eeuw
hier toen ook al voorkwamen.
Daarachter zien we de zonnewijzertuin. Hier is de 18e
eeuwse tijd af te lezen.
De zonnewijzertuin hoort van oorsprong niet in het
oorspronkelijke ontwerp, maar is aangelegd naar
het voorbeeld op het schilderij van de borg Scheltkema-Nijenstein te Zandeweer, dat in de studeerkamer
van de borg hangt.

Stinsenplanten

Copijn

Eind april, begin mei groeien onder de hoge bomen
van de singels stinsenplanten zoals vingerhelmbloem,
Italiaanse aronskelken, daslook en vogelmelk. De vingerhelmbloem is eind april uitgebloeid, maar als daarna het daslook in bloei staat komt je een heerlijke geur
van uien tegemoet, als je over de singels wandelt.
’Stinsenplanten’ is de benaming voor een bijzondere
groep voorjaarsbloemen, die vanaf de late middeleeuwen ingevoerd werden als sierplanten. Stinsenplanten
zijn in de regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Deze planten zijn lang geleden vaak vanuit ZuidEuropa aangevoerd en aangeplant om te verwilderen.
Het importeren van deze planten was in die tijd een
kostbare aangelegenheid en dus enkel weggelegd
voor de rijke mensen. Deze rijke mensen woonden in
stenen borgen en landhuizen. De naam is afgeleid van

Het padenkruis dat achter de borg ligt is ontworpen
door Copijn. Langs de rand staan vier standbeelden die
de lente, zomer, herfst en winter verbeelden.
De doolhof werd ook ontworpen door Copijn in de
twintiger jaren. Meijer had op deze plek een groot
grasveld getekend in zijn plan. In de 17e eeuw was
een doolhof een bijzonder onderdeel van een tuin en
het paste daarom ook goed bij de Menkemaborg vond
Copijn. De oude plataan in het midden van de doolhof
is ca. 100 jaar oud.

De dames van de borg gingen hier met mooi weer, als
ze gewandeld hadden in de lusthof, theedrinken in de
namiddag.
De indeling in dit gedeelte is helemaal hersteld naar het
oorspronkelijke plan van Meijer met poorten en nissen
van treillages. In deze koepels staan replica’s van 18e
eeuwse beeldjes van J.P. Baurscheit. Aan beide zijden
van de paden staan zandstenen siervazen, die ook op
de originele tuintekening waren ingetekend. Langs het
latwerk, groeien kamperfoelie, seringen en klimrozen.
Rechts van het theehuis staat een oude magnoliaboom
die ca. 100 jaar oud is en half april, begin mei (afhankelijk van het weer) weelderig bloeit.

thy Perkins): alle ramblerrozen, die in juli kort maar hevig bloeien, afhankelijk van het weer gemiddeld twee
weken.
Langs de oprijlaan staan geschoren lindebomen, deze
zijn in de loop der jaren verjongd. Deze bomen worden
strak geschoren, wat geheel past bij de strakke en symmetrische tuin van de Menkemaborg.
De tuin van de Menkemaborg is het hele jaar
mooi om te bezoeken. In het voorjaar bloeien
de stinsenplanten uitbundig, in de zomer de zomerplanten en in de winter geven de beuken-,
taxus- en buxushagen de prachtige structuur van
de tuin weer.

Fruithof en nutstuin
De fruithof bestaat uit een aantal oude hoogstam
fruitbomen, zowel appels als peren.
Via de perenberceau kunt u naar de keukentuin lopen.
De perenberceau bestaat eveneens uit een aantal oude

Voor openingstijden en verdere informatie, o.a. voor
het aanvragen van een rondleiding, verwijzen wij u
graag naar onze website www.menkemaborg.nl
Volg ons ook op:

De Lusthof

Museum Menkemaborg@menkemaborg,

De lusthof is het mooiste gedeelte van de tuin. Dit
gedeelte van de tuin is zichtbaar vanuit de borg met
name vanuit de grote zaal en de voorkamer. Dit is een
symmetrisch aangelegd deel van de tuin.
De plantvakken met taxuskegels zijn getekend in het
oorspronkelijke plan van Allert Meijer. Het zijn twee
VRIENDENBERICHT | MEI 2022
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Moerassen
Edwin van der Heijden

Deze keer wil ik iets vertellen over een van de meest rijke en ontoegankelijke natuurgebieden op Aarde, namelijk moerassen. Omdat er verspreid over de wereld een grote diversiteit
is aan verschillende typen moerasgebieden, beperk ik mij deze keer tot de moerassen in
Nederland.

Laagvenen

Laagvenen en hoogvenen

I

die hier groeien. De laagvenen liggen, zoals de naam
aangeeft, relatief laag in het landschap, zodat hier in
principe voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn die
door het toestromende (grond)water wordt aangevoerd. Bij hoogvenen ligt dat anders. Deze bevinden
zich meestal op de hogere gronden waar weinig of

n Nederland onderscheiden we in principe twee
typen moerassen, namelijk laagveenmoerassen en
hoogveenmoerassen. Het onderscheid tussen deze
twee typen ligt met name in de beschikbaarheid van
voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) voor de planten

VRIENDENBERICHT | MEI 2022

geen toestroming is van oppervlakte- en grondwater.
Hoogvenen worden dan ook voornamelijk gevoed
door regenwater, dat van nature weinig tot geen voedingsstoffen bevat. Men kan begrijpen dat de botanische samenstelling van laag- en hoogvenen sterk van
elkaar verschilt.
In de Laarmantuin kunnen we in de zogenaamde
putjes in het centrale deel zowel een voorbeeld van
een laagveen als een hoogveen vinden. Het laagveenputje wordt botanisch gedomineerd door Gewone
waterbies, terwijl het hoogveenputje bestaat uit met
name Gewone dopheide, veenmossen en Beenbreek.

7

De meeste laagveen-moerasgebieden in Nederland
zoals we die vandaag de dag kennen, zijn gevormd
door een innige wisselwerking tussen mens en natuur,
waarbij uiteindelijk de mens voor een groot deel beeldbepalend is geweest. Hierbij doelen we voornamelijk
op de meest belangrijke menselijke bezigheid die in
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deze gebieden gedurende een periode van honderden jaren heeft plaatsgevonden, namelijk het winnen
van turf. Hierdoor heeft de mens uit land water gemaakt. Belangrijke verveningsgebieden in Nederland
zijn bijvoorbeeld de natuurgebieden Weerribben en
Wieden in Overijssel, Alde Feanen in Friesland en het
Hollands-Utrechtse Vechtplassengebied. Andere menselijke activiteiten in het verleden die beeldbepalend
zijn geweest voor het huidig laagveen-moeraslandschap, zijn het kappen van moerasbos, het maaien en
oogsten van rietlanden en veenmossen, inpolderen,
bemalen en graven van vaarwegen. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot een diversiteit aan verschillende landschappen en vegetaties, elk weer met een specifieke
samenstelling van plantensoorten.

Laagveen vegetaties
Een van de meest algemeen voorkomende en beeldbepalende moerasvegetaties in Nederland zijn de rietlanden. Deze vormen 2 tot 4 meter hoge door Riet gedomineerde begroeiingen. Ze komen vaak voor langs
waterlopen in de vorm van rietkragen, maar ze kunnen
ook grote oppervlakken beslaan. In dat geval zijn ze
commercieel interessant voor de productie van riet. Indien rietmoeras niet wordt beheerd, bijvoorbeeld door
het jaarlijks te maaien ten behoeve van rietproductie,
dan neemt de strooisellaag elk jaar toe en ontstaat een
zogenaamde rietruigte die ook weer een dikke strooi-

sellaag vormt. Op een gegeven moment wordt de bodem steeds droger, zodat na verloop van tijd er zich
bomen kunnen vestigen. Uiteindelijk ontstaat er een
moerasbos met Zwart els.
Andere moerasplanten die zich kunnen vestigen tussen het Riet en die ook wel op natte plekken in de
Hortus kunnen worden aangetroffen zijn Dotterbloem,
Wolfspoot, Moerasrolklaver, Moeraswalstro, etc.

kunnen verzuren, zodat het voor andere plantsoorten
steeds moeilijker wordt om te overleven. Op deze manier concurreren de veenmossen andere planten uit de
vegetatie en vormen ze als het ware hun eigen optimale milieu.
Kenmerkende plantensoorten die in hoogvenen groeien zijn onder andere diverse soorten veenmossen, Gewone dophei, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Rode
bosbes, etc. Deze soorten kunnen ook worden aangetroffen in een van de putjes met vochtige heide in het
centrale deel van de Laarmantuin.

Aanpassingen aan natte voeten
Waterplanten zoals Riet hebben een flink aantal problemen te overbruggen om te kunnen groeien in een
altijd nat milieu. Allereerst is dat de vestiging. Waterbodems zijn vaak modderig en dus niet erg stevig. Om
zich stevig te vestigen, zodat de plant ook bij forse
golfslaf overeind blijft, vormen de planten in de waterbodem horizontaal groeiende rhizomen. In feite zijn
dat ondergrondse stengels die op de knopen wortelen.
Vaak zijn deze rhizomen langer en dikker dan de bovengrondse delen. Alle rietplanten bij elkaar vormen
met hun rhizomen dus een dicht mattenstelsel dat een
stevige verankering vormt voor de planten.
Een ander probleem die waterplanten moeten overwinnen is zuurstofloosheid. Bodems onder water zijn
permanent afgesloten van de lucht, omdat zuurstof
moeilijk door water kan bewegen. Wortels van waterplanten leven daarom permanent in een zuurstofloze
omgeving. Omdat voor de stofwisseling in de wortel
zuurstof essentieel is, hebben waterplanten een paar trucjes ontwikkeld om
de zuurstof naar de wortels te transporteren. Bij Riet bestaat deze aanpassing
uit de aanwezigheid van luchtkanalen
in de stengel. Deze transporteren de
zuurstof van de bladeren naar de wortels. Andere waterplanten bezitten een
luchtig vulweefsel, waardoor de diffusie
van zuurstof wordt vergemakkelijkt.

Aanpassingen aan voedselarmoede
Zoals hierboven aangegeven zijn hoogvenen extreem
voedselarm. Om aan de broodnodige voedingsstoffen
te komen hebben verschillende plantensoorten zich
gespecialiseerd in het vangen van insecten. In Nederland zijn er verschillende soorten vleesetende planten.
De meest bekende is wel Zonnedauw. Dit minuscuul
kleine plantje bestaat uit een rozet van bladeren. Hierop staan klierharen die een druppeltje kleverige nectar
achtige vloeistof uitscheiden waaraan insecten blijven
hangen. De kleefstof bevat een hoge concentratie enzymen die vervolgens het insectenlijf kunnen verteren.
In het genoemde putje in de Laarmantuin groeien een
aantal planten van de Kleine zonnedauw. Ook het in
de Laarmantuin groeiende Vetblad bedient zich van
deze methode.

Hoogvenen
Zoals hierboven al aangegeven liggen
hoogvenen in Nederland voornamelijk
op de hogere gronden, met name in
Drenthe. Door vervening, ontwatering
en omvorming naar landbouwgrond
zijn de meeste hoogvenen in Nederland
verdwenen. Van de duizenden hectares
hoogveen die in het noordoostelijk deel
van Nederland lagen zijn maar een paar
postzegeltjes overgebleven. In vooral
de Scandinavische landen, Canada, Ierland en Rusland zijn er nog uitgestrekte
hoogvenen te vinden. Met name in Estland worden hoogvenen nog geëxploiteerd ten behoeve van potgrond voor de commerciële
teelt van gewassen.
Hoogvenen worden uitsluitend door regenwater gevoed. Omdat regenwater geen voedingsstoffen bevat
(stikstof, fosfaat, kalk e.d.) zijn dergelijk milieus extreem voedselarm. Een plant die hier goed bij gedijt is
Veenmos. Hoogvenen bestaan daarom dan ook voor
een belangrijk deel uit veenmossen. Veenmossen hebben als eigenschap dat ze hun omgeving nog verder
VRIENDENBERICHT | MEI 2022
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Een ander vleesetende plantensoort is Blaasjeskruid.
Deze waterplant groeit met name in uiterst voedsel
arme waterlopen. Bij deze soort bestaat het vangsysteem uit holle blaasjes die onder water liggen tussen
de wortels. In deze blaasjes heerst een onderdruk.
Wanneer bijvoorbeeld een watervlo tegen het blaasje
aanzwemt, gaat er een klepje in het blaasje open en
wordt de vlo in het blaasje gezogen en aldaar verteerd.
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Planten en kwekerijen
Roelke Nienhuis

G
Zon ele
neh
oed

In het voorjaar, zeker als de zon schijnt en de vogels fluiten, heb ik altijd zin om naar een
kwekerij te gaan. Naast het bezoeken van gespecialiseerde kwekerijen, is het spotten van
plantenstalletjes langs de weg ook een mooie bezigheid. Mijn belangstelling gaat vooral uit
naar vaste planten, siergrassen en pelargoniums.

D

e laatste jaren zijn er verschillende nieuwe
vaste planten soorten en cultivars bij gekomen. Sommige zijn blijvers en anderen verdwijnen uit de spotlights. Ook tuintrends
veranderen en zijn aan mode onderhevig, bijvoorbeeld
de opkomst van siergrassen en de prairietuinen. De
vaste planten border is niet meer zoals in de tijd van
Mien Ruijs. Vaste planten en siergrassen worden nu
vaak door elkaar geplant, in plaats van in grote groepen van één soort.
In de provincie Groningen zijn een aantal specialistische kwekers, die allen het bezoeken waard zijn. Een
van de mooiste kwekerijen en tuinen, de Kleine Plantage in Eenrum is nog tot 30 juni dit jaar open. Fleur

Ook zijn er verschillende sterke en aantrekkelijke planten te koop in de Hortus.
Border in blauw, paars, rode en gele tinten met sterke
vaste planten en siergrassen mix voor een standplaats
in de zon en eventueel halfschaduw.

Echinacea purpurea, zonnehoed, rood paars, 50-80,
bloeit van juli t/m augustus
Gera
n
Roza ium
nne
Solidago rugosa Fireworks, guldenroede, geel, 100150, bloeit van augustus t/m oktober

Siergrassen:

Vaste planten
Achillea filipendulina Gold Plate, geel duizendblad,
70, bloeit van juni t/m september
Agastache rugosa Blue Fortune, dropplant, blauw,
80-100, bloeit van juli t/m september
Echinops ritro Veitchs’s Blue, kogeldistel, blauw, 80100, bloeit van juni t/m juli

Geranium Rozanne, blauw, 30-40, bloeit van mei t/m
oktober
Nepeta faassenii, salie, paars, zon, halfschaduw, 6080, bloeit van mei t/m september
Persicaria amplexicaulis, duizendknoop, rood, 100120, bloeit van juli t/m september

op

kno

Kog

van Zonneveld en Eric Spruit, oprichters en eigenaren
van de kwekerij, kweken sinds 1986 met veel passie en
bevlogenheid en hebben besloten te stoppen. Daarna
starten zij met een nieuw project: ‘Woonerf De Plantage’. Op het terrein van de kwekerij komt een woonerf
waarop goed nabuurschap en aandacht voor de tuin
centraal staan.

Carex montana, bergzegge, 25, vormt dichte pollen
Molina caerulea Heidebraut, pijpestrootje, 140, frisgroen, prachtige herfstkleur
Pennisetum alopecuroides Cassian, lampenpoetsersgras, 90, donkere aren en gele herfstkleur
Imperata cylindrica Red Baron, Japans bloedgras,
polvormend met bloedrood blad
Sporobolus heterolepis, 80, sierlijke pol, oranjegele
herfstkleur
Stipa capillata, vedergras, 90, draaddun blad en sierlijke bloeiwijzen

eldis

tel

d
zen
Dui

Kwekerijen in de provincie Groningen:
www.dekleineplantage.nl
www.kwekerijdebeemd.n
www.kwekerijaandedijk.nl
www.kwekerij-brandenburg.nl
www.kwekerijjacobs.nl
www.degroenegast.nl
www.siergras.nl
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Eenrum
Warffum
Oudeschip
Baflo
Vriescheloo
Lucaswolde
de Wilp

Phlomis russeliana, brandkruid, geel, 60-80, bloeit
van mei t/m september
Rudbeckia fulgida Goldsturm, zonnehoed, geel, 80100, bloeit van augustus t/m oktober
Sedum spectabile, hemelsleutel, roze, 40-50, bloeit
van september t/m november
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Beeldententoonstelling in Hortus Haren 2022
Tom van Weerden

T

stelling deel te nemen. Beelden moeten in de geschikte ruimte staan om geheel tot hun recht te komen. Het
is ieder jaar weer een openbaring hoe de beelden tot
uiting komen als ze worden geplaatst in de tuinen van
de Hortus. Beelden komen erg goed tot hun recht in
tuinen en in de openbare ruimtes. De laatste jaren kopen mensen vaker beelden voor in de tuin en het doet

waalf jaar geleden is Henk Vos, beeldhouwer
in Haren, samen met ondergetekende begonnen met het organiseren van een beeldententoonstelling in de Hortus. Na enkele jaren
stopte Henk met de organisatie maar was voortzetting
van de exposities mogelijk door de enthousiaste medewerking van Harry Zijderveld, die onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp en samenstelling van
de catalogus en ontwerp van de poster, vlaggen, flyers
en reclame. Wouter Hoffman draagt zorg voor de logistiek. Het vervoer en de verzekering, even als het vervaardigen van de catalogus, zijn kostbare zaken, waarvoor extra subsidie steeds noodzakelijk is. Ook dit jaar
is het gelukt en hebben we subsidies verkregen van de
Vrienden van de Hortus, de Emmaplein Foundation en
de Bedrijvenvereniging Haren. Tijdens het gesprek met
de bedrijvenvereniging werd het plan geboren om gedurende de tentoonstelling in de Hortus ook beelden
in het centrum van Haren te plaatsen. Deze worden
geplaatst om de Hervormde Kerk en mogelijk ook op
het gras op het Raadhuisplein achter het varken van
Bastiaan de Groot.
Een negental beeldhouwers; Koos Toren, Henk Blank,
Herbert Nouwens, Jitse Sikkema, Simon Woudijk, Gjalt
Blaauw, Nelson Carrilho, Marc Deeleman en Bastiaan
de Groot hebben toegezegd aan de komende tentoon-

ons goed beelden in het dorp tijdens deze tentoonstelling te kunnen exposeren.
In de loop der jaren hebben een tiental beelden door
giften en uitleen een permanente plaats in de Hortus
gekregen. Daardoor leer je de beelden kennen en worden het Vrienden die je elke keer als je de Hortus bezoekt even gedag zegt.
We hopen dat ook deze expositie, die loopt van 15
mei tot en met 25 september, weer een succes wordt
en een extra bijdrage levert aan de schoonheid van de
tuinen van de Hortus.
Hierbij 2 foto’s van beelden van Simon Woudijk (Gardien) en Marc Deelman (Stronk), die ook tijdens de expositie te bewonderen zullen zijn.

Simon Woudijk (Gardien)

Marc Deelman (Stronk)

De voedselarme plas in de
Hortus met permanente
beelden van Gjalt Blaauw
VRIENDENBERICHT | MEI 2022
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Werken in en voor de Hortus

V

oor de instandhouding van de Hortus is de
inzet van vrijwilligers 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 prachtige 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

Agenda 2022
Zondag 1 mei
Plantjesmarkt
Zaterdag 14 mei
Vriendendag
Zondag 15 mei tot zondag 25 september	Beeldententoonstelling
Vrijdag 8 t/m zondag 10 juli	Dichters van de Prinsentuin
Zaterdag 3 september
Kinderfestival

Colofon
Redactie Vriendenbericht

Het Gezinslidmaatschap geeft gratis toegang voor
(klein)kinderen tot 16 jaar.
Donateurs krijgen tweemaal per jaar een Vriendenbericht.
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 Vereniging Vrienden van de Hortus heeft de ANBI-status, dit betekent dat éénmalige of periodieke
schenkingen 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 “Henricus Munting” als begunstigde. Van ieder meespelend lot ontvangt de
Vriendenvereniging elke maand de helft van de prijs
per lot.

Hoofdredacteur: Klaske Piebenga,
vriendenberichthortus@gmail.com
Redacteur: Edwin van der Heijden
Foto’s: Edwin van der Heijden, Maria van
Herk, Ria van der Warf, Gré van Heusden,
Henk Boomker, Rita Kamp, Roelke Nienhuis,
Gerrit Stel, Tjerk Zwanenburg, Maaike Bennekers,
Simon Woudijk, Marc Deelman
Opmaak: Machiel Bakker

Druk
Drukkerij Van Ark, Haren gedrukt op gerecycled FSC
papier met inkt op plantaardige basis.

Lidmaatschap
Leden krijgen
• een persoonlijke leden-jaarpas voor de Hortus
Haren (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.
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