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Van het bestuur
2011 was een succesvol jaar voor de Hortus.
Het aantal bezoekers steeg fors en daarmee
natuurlijk ook de inkomsten van de Hortus.
Aan deze ontwikkeling zullen de prachtige
“flower shows” en de fraaie beeldentenstoonstelling zeker een positieve bijdrage geleverd
hebben. Maar vooral dankzij de tomeloze inzet
van Jan Kappenburg ( directeur a.i.) en de vele
vrijwilligers is de Hortus Haren weer een
bekende en aantrekkelijke lokatie geworden,
waar mensen graag komen om van de tuinen
te genieten, te vergaderen of om een bedrijfsof familiefeest te vieren. Ook als trouwlokatie
wordt de Hortus steeds populairder.
De feestvreugde werd in de loop van het jaar
echter sterk getemperd, toen duidelijk werd
dat de Rijksuniversiteit Groningen voornemens is alle grondbezit in Haren, dus ook de
Hortus, te verkopen. Wel is door het College
van Bestuur toegezegd bij een eventuele verkoop van de Hortus de Laarmantuin een
beschermde status mee te geven. Hiermee ligt
de toekomst van de Hortus in handen van de
gemeente Haren. Immers het door de
gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan voor de Hortus bepaalt wat er wel of niet
mag gebeuren op het terrein.
Inmiddels is door het Stichtingsbestuur
besloten dat – with a little help of their friendshet financieel perspectief voor de Hortus dermate gunstig is, dat de Hortus in 2012 open
kan blijven; ook zonder financiële steun van de
RUG. De hulp van de Vrienden hierbij bestaat
uit het beschikbaar stellen van 50.000 euro als
garantiesubsidie, naast de afdracht uit de
abonnementen die in 2011 zo’n 17.000 euro
bedroeg.
Dat de Hortus in 2012 open blijft is natuurlijk
goed nieuws voor iedereen die met het wel en
wee van de Hortus begaan is. De Vrienden
streven er uiteraard naar de Hortus te behouden ook voor de verdere toekomst en daarom
zal het bestuur, zo nodig, aktie ondernemen in
de richting van de politiek. In dit verband is
het van belang geweest dat de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 28 mei jl. er mee
heeft ingestemd de missie van de
Vriendenvereniging te verruimen en de

bescherming van de Hortus als botanisch en
cultuurhistorisch erfgoed, expliciet als een der
doelstellingen van de Vriendenvereniging in
de statuten op te nemen.
Het is teleurstellend dat de Hortus - net als
dit jaar- ook volgend jaar weer gesloten zal
zijn in de maanden januari t/m maart. Het
bestuur heeft echter een mondelinge toezegging dat elk lid dat aanbelt met het verzoek de
stinzenplanten te mogen bewonderen, zal
worden toegelaten.
Vermeldenswaard is verder dat in voornoemde
ALV, Dhr. Egbert Veenstra en Dhr Douwe
Wiersma zijn herkozen als, respectievelijk,
penningmeester en voorzitter van de
Vriendenvereniging voor een periode van 4
jaar. Onlangs heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Dhr. Peter Driessen, vanwege
een verhuizing naar elders. Peter heeft twee
jaar lang met grote inzet de ledenadministratie van de Vrienden op een voortreffelijke
manier verzorgd. Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor en zullen hem node missen. In de
redactie van het Vriendenbericht treedt een
verandering op: Marian Hulscher verlaat in
mei 2012 de redactie. Roel Strijkstra neemt
het van haar over.
Verder delen wij u mee te dat er een heruitgave is verschenen van een boekje over de
Chinese tuin, onder redactie van Tom van
Weerden. Rob Verment heeft voor de fraaie
lay-out gezorgd. Het bestuur heeft de kosten
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van deze herdruk voor zijn rekening genomen
en besloten alle leden en donateurs een exemplaar van dit boekje cadeau te doen. Wij hopen
dat u er plezier aan beleeft en dat het u stimuleert de Chinese tuin weer eens te bezoeken,
mocht dat al een tijdje geleden zijn.
Tenslotte verheugt het ons als bestuur u mee
te kunnen delen dat leden van de Vriendenvereniging een jaarabonnement 2012 voor de
Hortus kunnen krijgen voor dezelfde prijs en
voorwaarden als in 2011. Het bestuur hoopt
dat de Vrienden massaal gebruik zullen maken
van dit aantrekkelijke aanbod, dat, financieel
gezien, ook goed uitpakt voor de Hortus. Een
win-win situatie dus.
En daar gaat het ons tenslotte allemaal om:
Behoud van de Hortus Haren voor de toekomst!

Van het Bestuur Stichting Behoud
de Groene Hortus
Jaap Kamp

De Hortus gaat door na 2011
Het stichtingsbestuur heeft hiertoe onlangs
besloten.
De afgelopen jaren zijn de exploitatietekorten
van de Hortus fors teruggedrongen. Over 2011
wordt een tekort geraamd van zeventigduizend
euro; over 2009 was dit nog tweehonderdveertigduizend euro. Voor 2012 verwacht het
bestuur bescheiden zwarte cijfers te kunnen
schrijven. Ook voor de Hortus geldt echter dat
“de cost voor de baet” uitgaat. Jaarlijks beginnen de inkomsten van de Hortus pas goed te
lopen tegen de tijd dat het voorjaar zich aankondigt. Om in de eerste maanden van het jaar
niet in liquiditeitsproblemen te komen is het
bestuur daarom op zoek gegaan naar financiële
steun. Op dit punt hebben de natuurlijke partners Hortusbestuur en bestuur van de
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Vrienden elkaar gevonden en besloten de handen ineen te slaan. Het bestuur van de
Vrienden heeft zich bereid verklaard in het
geval dat nodig mocht zijn de Hortus bij te
staan met een garantiesubsidie van vijftigduizend euro.
Tot en met dit jaar stond de Rijksuniversiteit
Groningen garant voor de tekorten van de
Hortus. Hoewel het er enige tijd naar uitzag
dat de RUG zich niet meteen volledig zou
terugtrekken, werd deze zomer duidelijk dat
de RUG onverkort vasthoudt aan de ettelijke
jaren geleden gegeven opdracht dat de Hortus
met ingang van 2012 “zijn eigen broek moet
ophouden”. Pogingen om op gemeentelijk of
provinciaal niveau of bij het bedrijfsleven
steun te krijgen, hebben nog niet tot resultaat
geleid. Het besluit om door te gaan is genomen op een moment dat de RUG zich intensiever dan voorheen is gaan bezighouden met
de toekomst van de RUG-bezittingen in
Haren: Hortus en Biologisch Centrum aan de
westkant van de Kerklaan en parkeerplaatsen
aan de oostkant. Voor de heren Kooyman en
Konings vormde dit aanleiding om als
bestuurslid ontslag te nemen. Zij vonden dit
met het oog op de helderheid van de verhoudingen en omdat zij de RUG niet voor de voeten wilden lopen het beste. Mogelijk verwijderen? Omdat nog niets te zeggen valt over de
aard van de ontwikkelingen en wanneer deze
zich zullen voordoen, hebben de bestuursleden De Boer en Kamp besloten door te zetten,
zolang zij menen dat verantwoord te kunnen
doen. Daarbij hebben zij ook de belangen van
de personeelsleden van de Hortus in hun
overwegingen betrokken.

Paddenstoelen in de Hortus
Inge Somhorst
Vorig jaar heb ik een stukje geschreven over
de paddenstoelen in de Hortus en daarbij een
vervolg beloofd. Al sinds het allereerste begin
van de Hortus, in 1935, zijn gegevens bijgehouden over paddenstoelen. Nieuwe soorten
werden tot de jaren 60 bijgehouden in
“Mededelingen van de Hortus Botanicus”. Er
stonden toen (1964) zo’n 350 soorten op de
lijst. Het is interessant om te zien wat er over
is van de pracht van weleer en wat er is bijgekomen door het ouder worden van bomen en
graslanden. Wellicht kunnen aanwezige natuurwaarden een positieve bijdrage leveren aan het
in stand houden van (een deel van) de Hortus
en een stimulans zijn voor zorgvuldig beheer.
De Nederlandse Mycologische Vereniging
heeft op 23 oktober 2010 een inventarisatieexcursie gehouden in de Hortus waardoor
wederom veel gegevens zijn toegevoegd aan de
soortenlijst. Hieronder volgt een verslag van
deze excursie. Met veel verschillende biotopen
is het een interessant onderzoeksterrein.
Negen mensen verzamelden zich voor de
Hortus, van ver en dichtbij, enkelen uit nostalgische overwegingen. De verwachting was
onzeker: hoe lang blijft het droog en wat gaan
we vinden?
Loof- en naaldbomen op graspercelen en
stukjes loof- en naaldbos leverden een groot
aantal mycorrhizasoorten waaronder 7 soorten
Gekraagde aardster (Geastrum triplex).

Zolang vele tienduizenden bezoekers de
Hortus de moeite waard vinden en zolang er
velen zijn - personeel, vrijwilligers, scholieren
en docenten van Terra Next- vakmensen die
zich met hart en ziel voor de Hortus willen
inzetten, is het de moeite meer dan waard om
te werken aan de groei en bloei van de Hortus.
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melkzwammen, 8 soorten vezelkoppen en 12
soorten gordijnzwammen. Voor russula’s en
boleten was het wat laat in het seizoen. Topper
was een grote groep van de Geelschubbige
vezelkop. Fraaie, minder zeldzame paddenstoelen als de Parasietbeurszwam die parasiteert op de Nevelzwam, en grote groepen
Gekraagde aardster, een strooiselafbreker,
waren voer voor fotografen. Eind oktober is
een prima tijd voor saprotrofen (levend op
dood materiaal, Red.). We vonden 15 soorten
mycena’s, waaronder de Citroensnedemycena
onder spar en een collectie van de piepkleine
maar onovertroffen Varenmycena in varens in
een greppel onder een wilg. Aan de onderkant
van een naaldhouten plank, gebruikt om een
lelijke plastic afvoerbuis te verhullen, groeide
een grote bijna zwarte korstzwam: het bleek te
gaan om Pseudotomentella atrofusca, nog niet
eerder uit Nederland gemeld. De Duindoornvuurzwam, die normaal gesproken vanzelfsprekend alleen in het kustgebied voor komt
bleek de sprong naar het binnenland te hebben
gemaakt.
Gezien de tijd spoedden we ons naar het deels
bekalkte grasland in de Laarmantuin. We werden niet teleurgesteld. Op het Vuurzwammetje
en, helaas, de Apothekerswasplaat na zijn de
daar bekende wasplaten (6 soorten) in het terrein teruggevonden, waaronder grote groepen
van de Geurende wasplaat. Het aantal soorten
knotszwammen bleek te zijn toegenomen.
Nieuw waren een uitbundig groeiende Rookknotszwam, de Spitse knotszwam, de Verblekende knotszwam en de Fraaie knotszwam.
De Sikkelkoraalzwam is in 1937 voor het eerst

Gele stekel (Mycoacia uda).

gevonden, na 73 jaar staat hij er nog prachtig
bij! Eén aardtong was ons deel: de Brede aardtong. Satijnzwammen hebben we niet gevonden maar wellicht stonden ze er in september.
Hoewel buiten nog lang niet alles onderzocht
was besloten we het laatste uur de kassen in te
gaan. Enkele minuten later kletterde de regen
tegen het glas. Nu de hortus door de universiteit is afgestoten zijn de kassen bijna leeg. Het
is een triest gezicht voor de diegene die het in
volle glorie hebben meegemaakt. Toch vonden
we nog een aantal soorten: in de warme kas
Leucocoprinus heinemannii, een prachtige

Varenmycea (Mycea pterigena).

G?????? (Volvariella surrecta).
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paddenstoel die in Nederland wel vaker in kassen gevonden is, en in de koude kas de Molmbekerzwam. Een waardige afsluiter vormde
een groep knalgele bekerzwammen in de
koude kas, die voorlopig de naam Peziza cf
chrysopela gekregen heeft en nu in Zwitserland op zijn definitieve naam wacht.
Het totale aantal soorten van deze excursie
kwam op 169, waaronder 20 Rode lijstsoorten
en 3 nog niet eerder uit Nederland gemelde.
Hiermee zijn nu bijna 500 soorten uit de
Hortus de Wolf bekend en hiermee is de
Hortus de plek in de provincie Groningen met
de meeste soorten paddenstoelen!

De Laarmantuin,
een nationaal monument
Roel Strijkstra
In 1980 was ik voor het eerst in de Hortus in
Haren. Ik vond hem echt geweldig. Het meest
aantrekkelijk voor mij waren de overzichtelijke
systematische tuin en de kas. Daar keek ik
mijn ogen uit naar de variatie aan vormen van
blad en bloemen. Het duurde niet lang of ik
ging begrijpen hoe wijd verspreid de verschillende vormen waren over het plantenrijk.
Geleidelijk aan groeide ook het besef wat de
relatie was tussen de vormen die ik zag en de
groeiplaats van de planten. Wat evolutie doet
werd mij duidelijk uit de voorbeelden van
dezelfde vormen die bij verder totaal verschillende plantenfamilies voorkwamen.
Vleesetende planten en cactusachtige vormen
komen bijvoorbeeld in alle hoeken van het
plantenrijk voor. De verbazing dat dit allemaal
zomaar kan heeft me nooit meer verlaten.
De Laarmantuin, met het loofbos en het pinetum vond ik toen veel minder leuk. Weliswaar
stonden er aansprekende planten in, zoals de
prachtige orchideeën die er nog steeds groeien, maar de systematiek ontbrak in mijn ogen.
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Eerlijk gezegd vond ik het geheel nogal onbegrijpelijk. Een samenraapsel van ingeplante
soorten en spontaan opgeslagen inheemse
planten. Het klopte niet met de beelden die ik
had van de nette combinaties van planten die
je in natuurgebieden vindt. Dat stoorde mij.
Bij bepaalde onderdelen van mijn studie werden we wel meegenomen in de Laarmantuin.
Daar werd ons verteld over plantengemeenschappen en ecologische wetten, en dit werd
verduidelijkt aan allerlei verschijnselen in de
plantengroei. Ik snapte de bedoeling, maar ik
kon nooit goed het enthousiasme begrijpen
over het voorkomen van een zeer zeldzame
zeggensoort, waarvan ik zeker wist dat die
daar was aangeplant. Het gaf me een wat wrevelig gevoel dat mijn beleving als aankomend
ecoloog juist het laagst was in dat gedeelte van
de Hortus waar de ecologie het duidelijkst een
rol speelde.
Achteraf kan ik het verschil in beleving tussen
de Laarmantuin en de rest goed verklaren.
Op de leeftijd en met de kennis die ik toen
had, was ik niet in staat om in zo´n complexe
situatie het proces van de ecologie van het
object vegetatie los te zien. Dit lukte wel in
het meer overzichtelijke deel van de Hortus,
omdat de wetmatigheden gemakkelijker te
zien waren.
Daarom werd mij pas veel later duidelijk wat
de Laarmantuin eigenlijk was: een uniek oud
kunstwerk. Een bijzonder ingewikkeld kunstwerk ook nog eens een keer. Dit blijkt alleen
al uit het feit dat er heel veel werk nodig was
om de tuin in stand te houden. Hier was een

groep mensen voor nodig, die zich bezighield
met noest wied-, spit- en zaagwerk. De
Laarmantuin is nooit natuur geweest. Dat was
de bedoeling helemaal niet. Het was en is een
demonstratieobject, met twee invalshoeken.
Aan de ene kant is de tuin een in een eeuwenoude traditie gewortelde systematische tuin,
maar dan zonder systematische ruimtelijke
ordening. De bedoeling was: het kweken en
laten zien van plantensoorten. Hierbij werd
gestreefd naar veel variatie in groepen. Er
moesten veenmossen groeien, levermossen,
korstmossen, paardenstaarten, wolfsklauwen,
varens, coniferen, zegges, grassen, russen,
eenjarigen, tweejarigen, bolgewassen, rozetgewassen, orchideeën, vleesetende planten als
zonnedauw en vetblad….. Om deze variatie in
stand te houden werden de natuurlijke standplaatseisen van de soorten zo goed mogelijk
benaderd. Dit lukte natuurlijk nooit helemaal,
maar wat niet gewenst was of woekerde, werd
weggehaald om de gewenste soorten te kunnen laten zien.
Aan de andere kant werd met grote aandacht
en ijver geprobeerd de ecologie door te laten
werken in de plantengroei. Het doel was om
daarmee ecologische principes te demonstreren. Er werd een strikt voorgeschreven aantal
typen beheer toegepast dat onder meer uit
maaien, plaggen, bevloeiing en bemesten
bestond. De invloed hiervan kon worden gedemonstreerd aan de soorten die hierop goed
reageerden, of dit nu exoten waren of inheemse soorten. Ook hier gold: wieden en planten
was noodzakelijk voor het beste effect.
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Het tijdstip van de aanleg van de Laarmantuin
speelde een grote rol in deze dubbele bedoeling. In de jaren dertig van de twintigste eeuw
drong tot grotere groepen in de samenleving
het begrip door van hoe plantengemeenschappen tot stand komen. De wetenschap ging
zich hier steeds meer op toeleggen. In Nederland ontstond in die tijd voorzichtig een stroming die voor actief natuurbeheer was, omdat
men ging beseffen hoezeer ons landschap en
de natuur in Nederland door de mens was
vormgegeven. Dank zij het ontstaan van dit
besef bezitten wij nu nog steeds schitterende
stukken natuur, die van beheer afhankelijk zijn.
In het licht van die tijd moet het ontstaan van
de Laarmantuin worden geplaatst. Hij is een
vroege uiting van een revolutie in het denken
over natuur en hoe plantensoorten zich daarin
gedragen. Dat bij de aanleg twee uitgangspunten werden gehanteerd was gebruikelijk en
logisch. Een Hortus was immers van oudsher
een demonstratietuin, gericht op een educatieve functie. Hier hoorde bij dat in ieder geval

Witte rapunzel

veel soorten te zien zouden zijn. De inzet en
slimheid waarmee gewerkt werd om ook de
samenhang te laten zien tussen plantengroei
en de heersende omstandigheden is nog
steeds te zien en maakt op mij nu een grote
indruk.
Als 18 jarige student was ik ongetraind in het
kijken met een analytische blik op een dergelijk niveau. Ik was mij helemaal niet bewust
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van het belang van de Laarmantuin in de historische context. Ik kon alleen zien dat ik het
niet begreep. Wat ik zag als verval en onduidelijkheid was werkelijk het gevolg van de dubbele bedoeling waarmee de tuin was aangelegd. Het kunstmatig evenwicht kon moeilijk
gehandhaafd worden door gebrek aan geld en
mankracht. Ik denk dat op dit moment nog
steeds veel mensen zo de Laarmantuin bekijken.
Ik zie de Laarmantuin als een indrukwekkend
monument, van nationale betekenis en van
dezelfde orde als ieder ander monument dat
een belangrijke en fundamentele verandering
in menselijk denken laat zien. In dit geval is
het een monument voor veranderd denken
over natuur, waardoor onder meer het natuur-

Soldaatje

beheer in ons land handen en voeten kreeg.
Dit heeft een enorme invloed gehad op ons
huidige landschap!
Dat de oorspronkelijke glorie van de Laarmantuin misschien nooit meer kan worden teruggekregen doet aan zijn status als belangrijk
monument niets af. De meeste middeleeuwse
kastelen hebben ook hier en daar een veer
gelaten en daar piept niemand over. De huidige
variatie en schoonheid, de nog steeds aanwezige mogelijkheid om de tuin te gebruiken bij
onderwijs en het belang als monument van
een revolutie in menselijk denken gebieden
dat alles in het werk wordt gesteld om hem te
behouden.

Het Elzenbroekbosje
Richard Dijkstra

Het stukje bos dat tegen de voedselarme plas
aanligt staat al jaren bekend als het Elzenbroekbosje. Vooral bekend vanwege de grote
groeiplek van Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium, een Rodelijstplant), maar
ook de aanwezigheid van de Moeraslantaarn
(Lysichiton americanus). Deze opvallende
plant levert elk jaar een tiental bezoekers die
vragen naar de naam ervan zodat er nu een
standaard mailtje klaar ligt om antwoord te
geven. Maar is ons bosje wel een echt
Elzenbroekbos?
Elzenbroekbossen komen voor op moerassige
plekken op zowel minerale ondergrond als op
veen. Het grondwaterpeil staat meestal tot aan
of boven het oppervlak en hoewel 's zomers
het waterpeil wat kan dalen, moet de grond
altijd drassig blijven. Dit kan ontstaan in laagtes in het landschap waar geen afvoer van
water mogelijk is of waar het waterpeil wordt
Goudveil
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verhoogd door kwel, uit de ondergrond sijpelend grondwater. De bovenste laag bestaat uit
organisch materiaal, dat door de hoge waterstand niet of nauwelijks vergaat.
De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte
els (Alnus glutinosa). Deze is bij uitstek in
staat om in waterverzadigde en zuurstofarme
grond te groeien. Er mag echter geen grote
aanvoer zijn van zuurstofrijk water, anders
zullen andere soorten als bijvoorbeeld Es
(Fraxinus excelsior) een kans maken zich sterk
uit te breiden. Behalve elzen zijn er weinig
bomen die typisch zijn voor het Elzenbroekbos; het gaat vooral om algemene soorten die
in moerassige omstandigheden groeien.
Waar ons bosje in ieder geval aan voldoet is dat
Zwarte els de meest voorkomende boomsoort
is. Verder is het grondwaterpeil het hele jaar
hoog genoeg om er voor te zorgen dat de
bodem drassig blijft. Of er ook sprake is van
kwel is moeilijk te zeggen, wel wordt het bosje
gevoed met water dat de hele Hortus rond

gaat. Het wordt vanuit de vijver voor de
Plantage gepompt en loopt via het grote kanaal
en enkele slootjes het bosje in.
Er zijn naast elzen nog 19 plantensoorten aanwezig die min of meer typisch zijn voor
Elzenbroekbos. De belangrijkste zijn Elzenzegge (Carex elongata), Pluimzegge (Carex
paniculata) en Gele lis (Iris pseudacorus).
Al met al kun je zeggen dat ons bosje een
Elzenbroekbos is.
Het Elzenbroekbos wordt nog verdeeld in
Moerasvaren-Elzenbroek en ElzenzeggeElzenbroek. Is ons bosje misschien nog verder in te delen in een van deze twee types?
Moerasvaren-Elzenbroek komt vooral voor op
veenbodems. Delen ervan bestaan vaak uit een
deinende bodem, grote wortelpakketten die
drijven in het water. De elzen hebben er geen
stevige ondergrond en worden niet hoger dan
een meter of tien. De meest typische soort die
er voorkomt is Moerasvaren (Thelypteris
palustris).
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Daarentegen komt Elzenzegge-Elzenbroek
komt vooral op minerale bodems voor, dus op
zand, leem of klei. Doordat de grond er stevig
is en elzen in staat zijn zich diep te wortelen
in de minerale ondergrond kunnen ze er een
hoogte van 20 meter bereiken. De meest typische soort die er voorkomt is Elzenzegge
(Carex elongata).
De situatie van ons bosje lijkt op een
Elzenzegge-Elzenbroek. De ondergrond in de
Hortus bestaat uit keileem; de hoogste els in
het bosje meet 21 meter en Elzenzegge komt
er voor. Daarnaast zijn er 17 soorten planten
aanwezig die min of meer typisch zijn voor het
Elzenzegge-Elzenbroek.
Toch is dit stukje bos niet goed in te delen in
een bepaald type bos. De grens tussen verschillende plantengemeenschappen is meestal
niet scherp. Bovendien is de Hortus in hoofdzaak een tuin en er zijn maar weinig delen die
in een hokje te plaatsen zijn. Meestal lopen
allerlei plantengemeenschappen door elkaar
of groeien soorten naast elkaar die in de
natuur niets met elkaar van doen hebben. Dat
Moeraslantaarn niet in ons bosje thuishoort is
duidelijk, dat is een amerikaan. Ook komt een
soort dwergmispel (Cotoneaster bullatus)er
opvallend veel voor, een plant uit China ditmaal. Maar wat te denken van het inheemse
Paarbladig goudveil, dat het er opvallend goed
doet.
Goudveil is typisch voor het GoudveilEssenbos. Er komen nog meer soorten uit dit
bostype in ons bosje voor. Es, Klein heksenkruid (Circaea x intermedia), Hangende
zegge (Carexpendula), die zonder twijfel vanuit de tuin elders is komen aanwaaien, in
totaal maar liefst 18 soorten. Ze komen vooral
op het hoger gelegen deel voor, daar waar de
bodem meer zuurstof bevat.
Interessant is dat er in een echt GoudveilEssenbos tal van zeldzame bosplanten groeien, waaronder Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Boswederik (Lysimachia nemorum),
Groot springzaad (Impatiens noli-tangere) en
Eenbes (Paris quadrifolia). We zouden het
bosje met deze soorten kunnen verrijken,
zodat we dan onze bezoekers fijntjes kunnen
wijzen op ons Elzenzegge-ElzenbroekGoudveil-Essenbosje.

Parkgids:
Het Verborgen Rijk van Ming
Tom van Weerden

De Chinese tuin in de Hortus Haren is een
unieke tuin en voor Europa de enige in zijn
soort. De tuin is door Prof. Le Wei Zhong
geheel ontworpen in de stijl van de 17de
eeuwse Mingtuinen, waarvan nog enkele
bewaard zijn in de stad Suzhou ongeveer honderd kilometer ten westen van Shanghai. De
tuinen ademen een geheel andere sfeer dan
onze westerse tuinen. Hoewel de meeste
bezoekers betoverd worden door de tuin bij de
eerste kennismaking, helpt kennis van de filosofieën en gedachten achter het ontstaan van
deze tuinen bij het begrip voor en genieten
van de tuin. Het is een klein wonder dat deze
tuin in Haren tot stand is gekomen.
De achtergronden van een dergelijke tuin en
hoe deze tuin in Haren is gekomen stonden
beschreven in een even na de opening van de
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tuin uitgekomen boekje: Tuingids van Het
Verborgen Rijk van Ming.
Het boekje was al vele jaren uitverkocht. Een
herdruk werd dan ook overwogen. Problemen
daarbij waren dat er geen exemplaar in digitale vorm meer aanwezig was en dat de toestand
van de tuin, door alle problemen van de
Hortus in de afgelopen jaren, van dien aard
was dat er enige twijfel ontstond of extra aandacht vragen door middel van deze gids voor
de tuin wel gewenst was. Het afgelopen jaar is
op initiatief van Jan Kappenburg de toestand
van de gebouwen enorm verbeterd, met materiële hulp van schildersbedrijf Buist en intensieve inzet van medewerkers en vrijwilligers.
Ook de tuin is deels onder handen genomen.
Hoewel het geheel nog niet optimaal is lijkt
het geen belemmering meer voor de heruitgave. De teksten over het tot stand komen van de
tuin en het fraaie artikel van Sarah Hart ,die
als geen ander de typische sfeer van deze
Chinese tuin kan introduceren, werden gedi-

gitaliseerd. De wandeling door Het Verborgen
Rijk van Ming door Karin Zomer werd uitgebreid en aangepast. Rob Verment werd bereid
gevonden dit geheel met alle illustraties tot
een redactioneel verantwoord geheel te
maken. Mede door de financiële bijdrage van
de Vrienden van de Hortus was het mogelijk
deze gids uit te geven. We zijn trots dat het
gelukt is en hopen dat het boekwerkje de interesse voor en het behoud en de bloei van deze
unieke tuin zal bevorderen.
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Arnica

Medicinale planten: zegen of zorg?
Spreker: Prof. dr ir B.H.C. Westerink
Ben Westerink, liefhebber van wilde planten,
natuurgids en publicist over natuur en landschap heeft zich beroepshalve aan de RUG
bijna veertig jaar beziggehouden met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, die op de
hersenen aangrijpen.
Deze lezing is voor de spreker een ontmoeting
tussen zijn vrije tijdsbesteding en zijn beroep.
Hij gaat op zoek naar de betekenis van de
wilde flora voor de ontwikkeling van medicijnen. Veel culturen houden zich al eeuwenlang
bezig met het medicinaal gebruik van wilde
planten. Wat vinden we daarvan terug in onze
eigentijdse apotheek? Het plantenrijk kent
een enorme variatie. Veel soorten zijn nooit of
onvoldoende onderzocht. Liggen hier mogelijkheden voor de ontwikkeling van medicijnen
met nieuwe werkingsmechanismen? Een aantal voorbeelden zal de revue passeren. Het
gebruik van medicinale planten heeft ook
grote nadelen. Veel gebruikers romantiseren
de plant als medicijn. Het aantal toepassingen
dat wordt geclaimd, is schier eindeloos.
Handige firma’s verdienen daar veel geld aan.
Als we dit terrein betreden krijgen we te
maken met zaken als betrouwbaarheid van klinisch onderzoek, placebo effect, statistiek en
boerenbedrog. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de bijwerkingen van medicinale planten. Het gebruik van plantenextracten blijkt
onze samenleving op tal van plaatsen behoorlijk te ontwrichten.

Sintjanskruit

Valeriaan

De Vriendenlezing wordt gehouden op
donderdag 19 januari 2012 in de Hortus,
Kerklaan 34 te Haren.
Aanvang 20.00 uur.
U kunt zich opgeven tot zondag 15 januari via
een briefje naar de vriendenvereniging:
Postbus 159, 9750 AD Haren, via hortusharenvrienden@gmail.com of uiterlijk 30 december
2011 een briefje met uw naam en adres aan de
balie van de Hortus.
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Een groen lintje
Ria Hettinga
Op 4 juni j.l. ( één dag voor Wereldmilieudag) werd door de afdeling Groen Links van de gemeente
Haren een Groen Lintje uitgereikt aan de Vriendenvereniging Henricus Munting. Twee andere
lintjes werden uitgereikt aan respectievelijk ecologische veehouderij De Oorsprong in Noordlaren
en Transition Town Haren.
Een citaat uit het juryrapport: “ De drie onderscheiden bedrijven en organisaties hebben gemeen
dat duurzaamheid en ecologie in het hart van deze mensen zit. Allen onderscheiden zich door een
langdurige inspanning voor milieuvriendelijke, natuurvriendelijke en op duurzaamheid gerichte
toekomst.
De Hortus zou de Hortus niet zijn zonder de immense inzet van de Vriendenvereniging Hortus
Haren. Deze vereniging ontplooit veel activiteiten om de belangstelling voor de Hortus te bevorderen en de Stichting Behoud Groene Hortus financieel te ondersteunen bij activiteiten. De vereniging richt zich vooral op het beheer en de uitbreiding van de plantencollectie, het bevorderen van
educatie en op de ecologische uitstraling van de Hortus. De vereniging heeft ruim 1500 leden,
waarvoor zij jaarlijks een Vriendendag organiseert en twee maal per jaar een Vriendenbericht uitbrengt met nieuws, foto’s, achtergrondinformatie en een activiteitenagenda. Ook hebben leden
vrije toegang tot lezingen, die door de vereniging worden georganiseerd. Wij wensen de
Vriendenvereniging en de Hortus beide een mooie en lange toekomst toe.“

De voorzitter van de Vriendenvereniging, de heer D. Wiersma heeft het lintje in ontvangst genomen.
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