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Van het bestuur
Het weer open gaan van de Hortus op 1 maart
jl. mag gerust een wonder genoemd worden.
Om dit wonder mogelijk te maken moest er
door tientallen vrijwilligers in de tuin onder
leiding van hovenier Rick Mensink wel keihard
gewerkt worden. Meer dan ooit tevoren is de
overleving van de Hortus te danken aan de
inzet van vrijwilligers en de financiële steun
van de Vriendenvereniging. Na de reorganisatie van vorig jaar resteren er nog slechts drie
betaalde krachten in de Hortus: De a.i. directeur Jan Kappenburg, hovenier Rick Mensink
en tuinman Richard Dijkstra, die zich inzet
voor de Laarmantuin. Voor de financiering
van de aanstelling van zowel Mensink als
Dijkstra in 2013 heeft de Vriendenvereniging
zich garant gesteld. Klaas de Haan blijft de
onmisbare spil in de organisatie van alledag en
een vraagbaak voor een ieder.
De voorzitter van het College van Bestuur van
de RUG heeft inmiddels gemeld dat er een
nieuwe exploitatieovereenkomst met de
Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) zal
worden opgesteld, die in 2020 afloopt. De
komende zeven jaar is de Hortus dus veilig
voor drastische ingrepen van buitenaf. Dat is
mooi. Maar een tijdsbestek van zeven jaar is
wel te kort om mogelijk majeure investeringen
in de Hortus terug te verdienen. Het Vriendenbestuur gaat er daarom van uit dat het Hortus
light concept leidend zal zijn voor de Hortus in
de komende jaren. Maar Hortus light is eigenlijk gewoon de oude vertrouwde Hortus zoals
u die altijd gekend hebt. Het Vriendenbestuur
Bosanemoontje (Anamone nemorosa)

is daarom tevreden met de huidige situatie en
hoopt dat er voldoende vrijwilligers te vinden
zijn om de Hortus draaiende te houden. Wat
er na 2020 met de Hortus gebeurt is onzeker.
De RUG zal de Hortus dan misschien willen
verkopen aan een projectontwikkelaar. Het
Vriendenbestuur hoopt echter dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen/
Haren/Ten Boer tegen die tijd tot het inzicht
is gekomen dat de Hortus Haren een uniek
botanisch erfgoed is, dat niet verkwanseld mag
worden en wordt daarom het bestemmingsplan voor de Hortus zodanig aangepast dat op
het Hortusterrein nooit gebouwd mag worden.
Dan zal de RUG de Hortus misschien alsnog
cadeau doen aan de bevolking van Groningen
en omstreken. Dit is het droomscenario voor
de toekomst van de Hortus.
In de afgelopen maanden is er weer veel in en
rond de Hortus gebeurd. Wellicht het belangrijkste nieuws is de aanmelding van de bijzondere plantencollecties van de Laarmantuin
voor opname in de Nationale Plantencollectie.
Het initiatief tot deze aanvraag kwam van de
Vriendenvereniging; zij leverde bovendien veel
vrijwilligerswerk en schakelde de benodigde
botanische deskundigheid in. Opname van de
Laarmantuin in de Nationale Plantencollectie
betekent ook een zekere bescherming van dit
historisch cultuurgoed voor de toekomst. In
het kader van deze aanmelding is ook een
beheerplan van de Laarmantuin opgesteld,
waarvoor de Vrienden zich voorlopig financieel
garant stellen. Verder participeert de
Vriendenvereniging in de totstandkoming van
een aantal natuurspeelplekken voor kinderen
in de Hortus, die dit voorjaar gerealiseerd
gaan worden. Met deze groene speelplekken
zal de Hortus een stuk aantrekkelijker worden
voor een bezoek van (groot)ouders met
(klein)kinderen.
Om meer bezoekers naar de Hortus te trekken
heeft de SBGH in samenspraak met het
Vriendenbestuur besloten de toegangsprijzen
voor de Hortus dit jaar aanzienlijk te verlagen.
Zo kost een persoonlijk lidmaatschap van de
Vriendenvereniging in 2013 slechts € 15,- en
een gezinslidmaatschap € 25,-. Wij hopen met
deze lage tarieven veel nieuwe leden te werven
en daarmee ook het maatschappelijk draagvlak
voor het behoud van de Hortus te versterken.
2

De betreffende abonnementspassen zijn dit
jaar in eigen beheer verzorgd en krijgen geen
foto.
Het bestuur spreekt zijn dank uit voor het feit
dat veel leden snel hun contributie hebben
betaald. Mocht u dat nog niet gedaan hebben
dan verzoeken wij u dat alsnog te doen. Velen
van u maakten extra geld over, soms zelfs zeer
grote bedragen. Het bestuur is u allen zeer
erkentelijk voor uw gaven en kan u verzekeren
dat met uw bijdrage de Hortus nog mooier zal
bloeien. Een voorproefje hiervan kunt u zien
op de nieuwe ansichtkaarten van de Hortus.

En kijkt u ook eens op onze website
(www.vriendenhortusharen.nl), daar staan
interessante dingen op. Zo is er nu een pagina
"Uitgelicht" waar regelmatig een deel van de
Hortus extra aandacht krijgt.
Tot slot nodigen wij u graag uit voor de
Vriendendag op 25 mei met jaarvergadering,
lunch en rondleidingen. Voor het programma
verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina
van dit Vriendenbericht.

Van het bestuur SBGH
Jaap Kamp
Met enige regelmaat maak ik een rondje door
de Hortus. Wat mij daarbij opvalt is hoe netjes
de zaak er momenteel bij ligt. Een groot compliment, wat mij betreft, voor iedereen die
daar zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen
en nog steeds bijdraagt, zoals de vele vrijwilligers, de stagiairs van TerraNext en alle anderen die zich voor de Hortus inzetten.
Erkentelijkheid gaat evenzeer uit naar de vrijwilligers en vrijwilligsters die vanaf 1 maart
weer zeven dagen per week van 9.30 – 17.00
uur de bezoekers de toegang verschaffen. Dit
mag ook wel eens worden gezegd.
Wat niet iedereen zich zal realiseren is dat het
gebodene in feite teruggaat op de eerste helft
van de zeventiende eeuw, toen apotheker
Henricus Munting in de tuin achter zijn huis
aan de Grote Rozenstraat in Groningen begon
met het verzamelen van planten. Het zwaartepunt van de verhuizing van de Hortus naar de
huidige locatie in Haren volgde ruim drie eeuwen later in de tweede helft van de vorige
eeuw. Een eerbiedwaardige geschiedenis dus.
Cultureel erfgoed volgens velen.
Een speciale plaats binnen de Hortus wordt
ingenomen door de Laarmantuin. Een werkgroep is bezig met een procedure die erin
moet uitmonden dat de bijzondere status van
deze tuin met zijn grote verscheidenheid en

vele speciale planten wordt erkend door de
Stichting Nationale Plantencollectie. Een biologische parel dus. Waarmee ik overigens op
geen enkele manier wil suggereren dat andere
onderdelen binnen de Hortus niet ook zeer de
moeite waard zijn.
Met deze kwalificaties zou je verwachten dat
de Hortus door publiek, eigenaar en gemeente wordt gekoesterd en nog een lang leven
beschoren is. Helaas is dat niet vanzelfsprekend, en dan druk ik me nog eufemistisch –
te eufemistisch? – uit.
Onlangs werd ik weer met de neus op de feiten
gedrukt, toen ik een bezoek bracht aan een
inloopbijeenkomst, georganiseerd door de
gemeente Haren. Bij die gelegenheid werd
informatie verstrekt over de geplande woningbouw in het gebied tussen Oosterweg en
spoorlijn, met speciale aandacht voor de verkeersmaatregelen die in de toekomst worden
voorgesteld ter ontsluiting van de nieuwe
wijken. En hoewel het nog maar om nader te
onderzoeken voorstellen gaat, waren op één
van de ter inzage liggende kaartjes uit de losse
hand wel al een nieuwe fietsverbinding en een
nieuwe autoverbinding getekend tussen
Kerklaan en Rijksstraatweg, middendoor de
Hortus…..!
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De Hortus zelf vormt overigens samen met
het Biologisch Centrum al langer voor de
gemeente een te ontwikkelen ‘deelgebied’, zij
het dat volgens de huidige inzichten aanpak
niet voorzien wordt voor 2020. Uiteraard is het
niet toevallig dat het mandaat dat het
Hortusbestuur van de RUG, de eigenaar van
de Hortus, heeft gekregen ook tot dat tijdstip
loopt. Of tegen die tijd de inzichten nog
dezelfde zijn, zal moeten worden afgewacht.
Wat doet de conjunctuur? Wat kan de gemeente dan wel of niet? Bestaat de gemeente dan
überhaupt nog?
Een eerste aanslag op de faciliteiten van de
Hortus zal binnenkort zichtbaar worden. Op
de parkeerplaats is al een auto gesignaleerd
van een grondmechanicabedrijf, ongetwijfeld
samenhangend met het besluit dat op een deel
van het parkeerterrein nieuwbouw komt voor
het Zernikecollege.
We blijven ons sterk maken voor de Hortus.
We rekenen op uw steun.

Voortgang Laarmantuinproject
Richard Dijkstra
In het vorige Vriendenbericht kon u lezen hoe
het Project Laarmantuin is ontstaan en wat de
daarbij gestelde doelen waren. Gesteld werd
dat de Laarmantuin als cultuurhistorisch
belangrijke plantencollectie lid moest worden
van de Stichting Nationale Plantencollectie, de
SNP. Daarnaast moest er een beheerplan
komen, dat een goede leidraad zou worden
voor toekomstige beheerders. In het verlengde
van dit alles moet het publiek toegang hebben
tot informatie over de tuin en tot de tuin zelf
natuurlijk. Het blijkt al met al flink tijd te kosten om dit allemaal voor elkaar te krijgen,
maar inmiddels zijn er aardig wat mensen bij
het project betrokken en loopt het goed.

Stand van zaken
De aanvraag voor de SNP is grotendeels klaar.
In het vorige artikel werd verteld dat dit eind
2012 klaar zou zijn, maar dat bleek veel te

Lenteklokje (Leucojum vernum)

optimistisch. De aanvraag hangt vooral af van
het invoeren van de collectiegegevens in de
database. Dit neemt meer tijd in beslag dan
gedacht. Het beheerplan moet ook nog worden afgemaakt. We proberen om dit half april
rond te hebben. We moeten ook nog een
nieuw labelsysteem zien te vinden. In principe
moet elke plant in de tuin een eigen nummer
krijgen en dit moet liefst fysiek aan de plant
zelf worden bevestigd. Via dit nummer is dan
alle informatie van een plant terug te vinden in
de Database. Met een eigen labelprinter zouden we dit snel en goedkoop kunnen uitvoeren
en misschien op termijn de nu aanwezige
gegraveerde bordjes kunnen vervangen, want
die zijn nogal tijdrovend om te maken.

Collectiebeheer
Edwin van der Heijden en ik fungeren nu als
collectiebeheerders of zoals dat in het verleden werd genoemd, tuinsystematici. We koppelen de oude collectie gegevens weer aan de
huidige situatie in de tuin en voeren deze in
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onze database in. Belangrijkste vereiste eigenschappen voor een tuinsystematicus: precisie,
scherpte en zelfkritiek. Een typefout is snel
gemaakt, collectiebeheer is best eentonig
werk, dus kop erbij en de gedachte “het zal
wel kloppen” moet voortdurend onderdrukt
worden. Het moet kloppen of alle bekende
gegevens zijn niet meer van toepassing en dienen te worden geschrapt. Consequent collectiebeheer is gebaat bij continuïteit, anders kun
je bezig blijven alles steeds opnieuw uit te
zoeken, zoals wij dat nu doen.

Verwachting
De aanvraag zal naar verwachting in november
besproken worden door de SNP en dan zal een
eventueel lidmaatschap ergens in 2014 worden
toegekend. In de tussentijd rekenen we op een
aspiranten-status, zodat we kunnen aanschuiven bij vergaderingen en gebruik kunnen
maken van eventuele subsidies. Ook zal het
makkelijker zijn informatie met andere
Botanische Tuinen uit te wisselen.

Projecten
Op dit moment heeft de Laarmantuin vooral
een publieke functie. Wetenschap wordt er niet
veel bedreven, hoewel het nieuw opgestarte
collectiebeheer wel degelijk een wetenschap-

pelijk inslag heeft. Maar we willen de tuin zo
toegankelijk mogelijk maken. Letterlijk: we
maken drie nieuwe paden, twee bospaden en
één pad door het Weidegebied, zodat vaste
bezoekers delen kunnen betreden, die ze nog
nooit betreden hebben. Daarnaast moet het
publiek toegang hebben tot informatie over de
collectie. In eerste instantie willen we zoveel
mogelijk bordjes met de juiste namen bij de
planten. Daarna valt te denken aan informatieborden, routes door de tuin en gidsjes, zaken
die in het verleden ook al zijn gedaan. Met het
digitaliseren van de collectie moet het ook
mogelijk zijn om via de website van de Hortus
de collectie te ontsluiten. Er wordt nog nagedacht over de wijze waarop dit zou kunnen.

En verder...
Gaat het onderhoud aan de tuin gewoon door.
De komende tijd gaan Daan en ik de nieuwe
paden aanleggen, de schelpenpaden aanharken, het laatste snoeiwerk uitvoeren en slootjes uitdiepen. En we hebben nog wat snode
plannetjes, maar die houdt u nog te goed. Of
beter, kom de komende tijd een bezoek aan de
Laarmantuin brengen en ik hoef u niets meer
te vertellen.

Bosanemonen (Anemone nemorosa) in de Laarmantuin
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Jaarverslag 2012
Gré van Heusden, secretaris
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van
de Hortus Henricus Munting heeft twaalf
maal vergaderd in 2012. Bij dit overleg is
gedurende een deel van de tijd een bestuurslid van de Stichting Behoud Groene Hortus
(SBGH), dhr. J. Kamp, aanwezig geweest.
Dhr. D. Wiersma heeft daarnaast de meeste
bestuursvergaderingen van de SBGH bijgewoond. Ook waren er negen bijeenkomsten
met de Laarmantuinprojectgroep.
Het Vriendenbericht De redactie is tot mei
2012 gevormd door Marian Hulscher en Ria
Hettinga. Roel Strijkstra heeft vanaf het
decembernummer 2011 in de redactie meegewerkt en heeft na mei 2012 de plaats van
Marian Hulscher overgenomen. Dhr. Dick
Visser verzorgde de lay-out. Zowel het meials het decembernummer leverden veel informatie over de Hortus en over onderwerpen die
daarmee annex zijn. Het envelopperen met
een vaste groep vrijwilligers was weer een
gezellig samenzijn waarbij hard gewerkt werd.
De jaarvergadering op de Vriendendag is
gehouden op zaterdag 12 mei 2012. De jaarvergadering is bijgewoond door 26 personen,
en 5 bestuursleden. Mevrouw M. Hulscher
nam na 7 jaar actief besturen en meewerken
aan het Vriendenbericht afscheid. Een
Groninger Kroon appelboom werd in het
najaar 2012 in haar tuin geplant, een VVV bon
werd haar aangeboden met lovende woorden
van voorzitter Wiersma. Van de lunch, verzorgd door de horeca van de Hortus, hebben
ook de rondleiders kunnen genieten. Aan vier
verschillende rondleidingen hebben dertig
personen deelgenomen. De rondleidingen
werden prima verzorgd door vier rondleidsters,
allen vrijwilligsters.
De Vriendenlezing is op 16 februari 2012
gehouden. Prof. Westerink hield een boeiend
verhaal over “Medicinale planten, een zegen of
zorg” voor ruim honderd belangstellenden. De
video van de gehele lezing is te vinden op onze
website www.vriendenhortusharen.nl.
Het Laarmantuinproject, met als doel de
Laarmantuin aan de eisen te laten voldoen om
op de Lijst van de Nationale Plantencollectie
gezet te worden, startte voorjaar 2012.

De combinatie van de Gezinskaart en
Ledenkaart met de Hortusjaarkaart was
ook in 2012 een succes. De uitgifte van de pasjes verliep niet vlekkeloos, daarom wordt vanaf
2013 de vervaardiging verzorgd door de
Vriendenvereniging. Vanaf december bestond,
voor leden, gelukkig de mogelijkheid om de
Hortus tijdens de wintersluiting te bezoeken.
De site van de Vriendenvereniging, www.
vriendenhortusharen.nl, werd regelmatig
bezocht. Klaas de Haan (administrateur
Hortus) heeft een geheel nieuwe site gemaakt,
waarop actualiteiten, maar ook oudere nummers van het Vriendenbericht te vinden zijn.
Er zijn vele vrije uurtjes van Klaas de Haan in
gaan zitten! Ook vond in toenemende mate
communicatie via het E-mailadres hortusharenvrienden@gmail.com. plaats, vooral na de
onterechte verzoeken tot betaling van de lidmaatschapsgelden 2012 na verwisseling van
brieven bij de drukker in oktober.
Ledenadministratie. Op 31 december 2012
waren er 255 donateurs . (332 donateurs in
2011), Er waren 900 gezinsleden. (957 in
2011) en 604 leden ( 680 leden in 2011), in
totaal 1759 mensen die de Vriendenvereniging
en de Hortus steunen.
Presentatie bij evenementen:
de Vriendenvereniging heeft zich weer gepresenteerd op de plantjesmarkt in Hortus Haren
en op de Markt voor Melk en Honing in
Zuidlaren.
De samenstelling van het bestuur in 2012
de heer D.A. Wiersma
mevrouw G.C.H. van Heusden
mevrouw M.H.T. Hettinga

voorzitter
secretaris
ledenadministratie
en Vriendenbericht

de heer T. Zwanenburg na mei 2012
bestuurslid
Dhr. J. Fichtmüller verzorgde vanaf januari 2012 met
mevr. M. Hettinga de ledenadministratie.
Daslook (Allium ursinem) en Wilde hyacinth (hyacinthus)
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Geldzaken 2012
Egbert Veenstra, penningmeester
Vanwege een langs het randje gaande Hortus
en door extra uitgaven voor het zogenaamde
Laarmantuinproject is de portemonnee van de
Vriendenvereniging in 2012 dunner geworden.
Bij een totaal aan inkomsten van ongeveer
€ 35.000 waren de uitgaven bijna € 70.000 .
De grootste posten : € 25.000 voorschot ter
overbrugging van de periode januari tot en
met maart, € 15.000 afdracht jaarkaarten en
€ 10.000 voor het Laarmantuinproject. Een en
ander betekent dat de financiële reserve van
de Vriendenvereniging met ongeveer € 35.000
is verminderd.

Voor 2013 is op het moment van schrijven
–februari- nauwelijks een zinnige prognose te
maken.
Omdat het Laarmantuinproject nog enkele
maanden door loopt, de Vriendenvereniging
geld steekt in de realisering van natuurspeelplekken voor kinderen en de beplanting van de
grote kas en bovendien een garantiesubsidie is
overeengekomen vanwege de aanstelling van
een hovenier, is een verder beroep op de
reserves vrijwel zeker.
Dit alles natuurlijk wel voor het goede doel,
instandhouding van de Hortus!

Het feit dat de Vriendenvereniging in de periode
vanaf 2002 in staat was een financiële buffer
te vormen, biedt nu de mogelijkheid om
gelden in te zetten ten bate van het
voortbestaan van de Hortus.

Plantaardigheden rond Stinsenplanten in Hortus Haren
Marian Hulscher
Veel soorten kleine verwilderde gewassen met
een bol, knol of wortelstok, die in het voorjaar
op oude landgoederen, borgtuinen, boerenhoven, havezaten en pastorietuinen bloeien,
heten stinsenplanten. Het woord ‘stins’ is
Fries en betekent ‘stenen huis’, een voormalig
versterkt landhuis in Friesland.
Stinsenplanten zijn in Friesland voor het eerst
onderzocht, vandaar de naam. In de provincie
Groningen worden de bloemen vaak ‘börgbloumkes’ genoemd. Wat maakt stinsenplanten voor de tuingenieter zo bijzonder?
Allereerst omdat zij een grote sierwaarde hebben. De planten bloeien vroeg in het voorjaar
met opvallende bloemvormen en kleuren.
Het buiten zijn wordt letterlijk door hen
opgefleurd.
Vanaf de Middeleeuwen zijn ze vanuit verre en
minder verre gebieden ingevoerd, eerst waarschijnlijk als keukenkruiden en geneeskruiden. In latere eeuwen gebeurde dat om hun

Paarse Holwortel (Corydalis cara)
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sierwaarde en zijn ze door landeigenaren aangeplant. Ongeveer 90% van de planten die als
Stinsenplanten worden beschouwd zijn vóór
1600 in Nederland in cultuur gebracht. In dit
artikeltje willen we Stinsenplanten nader
bekijken vanuit hun eigen ‘levensverhaal’, dan
kunnen we ze ook op een andere manier als
bijzonder ervaren.
Stinsenplanten zijn uit heel verschillende
gebieden afkomstig, toch zijn ze in Nederland
ingeburgerd en komen allemaal voor in hetzelfde type milieu. De typische stinsenomgeving moet dus bepaalde kenmerken hebben,
die de planten in hun gebied van herkomst ook
hadden. Welke kenmerken zouden dat zijn?
Stinsenplanten zijn vooral loofbosplanten, die
vroeg in het voorjaar bloeien, wanneer de
boomkronen nog niet dicht bebladerd zijn en
veel licht tot op de bodem doordringt. Ze hebben een voedselrijke, vochthoudende, humusrijke bodem nodig, kalkrijk en wat kleiig en
zandig, met een kruimelstructuur. Veel
Stinsenplanten komen oorspronkelijk van
hellingbossen uit Midden-, Zuid- en OostEuropa en uit Klein-Azië. Door extra erosie op
en onderaan de hellingen spoelt de grond los
bij elkaar. De vaak omgewerkte bodem, dikwijls
met weggewerkt puin, in ‘Stinsenplanten-

tuinen’ lijkt hierop en het reliëf is er meestal
onregelmatig. Wanneer de bodem tegen het
einde van het voorjaar flink beschaduwd wordt
door de bladeren van struiken en bomen, hebben deze bosplantjes hun jaarcyclus beëindigd
en rusten zij ondergronds tot het volgende
voorjaar. Het Arboretum in de Laarmantuin
van Hortus Haren, gelegen boven op de
Hondsrug met een ondergrond van keileem en
zand, leent zich goed voor Stinsenplanten.
Afgezien van wat Stinsenplanten gemeenschappelijk hebben, blijken ze onderling in
allerlei opzichten flink te variëren. Bij het lengen van de dagen valt er meer zonlicht op de
bodem en wordt het warmer. Dit zijn prikkels
om uit de winterrust te komen. Doordat de
verschillende soorten Stinsenplanten hier verschillend mee omgaan, zien we bijvoorbeeld
veel spreiding in hun bloeiperiode.
Temperatuur is heel belangrijk. Winterakoniet
en Sneeuwklokje beginnen al in februari te
bloeien, de Daslook pas in mei. (zie ook:
www.natuurkalender.nl). Bij een langzaam
opwarmend voorjaar zijn de bloeiperiodes van
na elkaar bloeiende Stinsenplanten lang, en
kunnen we er lang van genieten. Bij een snelle
opwarming krijgen we korte, elkaar snel opvolgende, bloeiperiodes.

Wilde Narcis (narcissus)

Witte Holwortel (Corydalis cava)
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De vroegst bloeiende stinsenplanten kunnen
al bij een sneeuwdek verschijnen, bijvoorbeeld
het Sneeuwklokje. Dit plantje heeft verharde
toppen aan de blaadjes, waarmee het door de
sneeuw omhoog kan komen. Voor Sneeuwklokje, Winterakoniet en Krokus warmt de
groeiplek overdag op een luw plekje in de zon
al aardig op, maar ’s nachts kan de temperatuur in korte tijd ver onder nul zakken.
Wanneer we een afgesloten glazen fles met
water bij vorst buiten zetten weten we dat de
fles kapot zal knappen, doordat water bij
bevriezing uitzet. Hoe komt het dan dat de
blaadjes van deze plantjes, die veel water
bevatten, niet knappen wanneer ze plotseling
tot ver onder nul afkoelen? Bij het zakken van
de temperatuur wordt water uit de bovengrondse delen naar de bolletjes teruggetrokken, er blijft weinig water over in de bovengrondse weefsels, met het gevolg dat de concentratie van vooral suikers hier stijgt. Dit
werkt als ‘antivries’: het vriespunt wordt
verlaagd. Dit zelfde principe passen wij toe,
wanneer we zout strooien bij vorst op
besneeuwde of natte wegen. De natuur heeft
dit al veel eerder uitgevonden! Sneeuwklokje,
Winterakoniet en Krokus komen oorspronkelijk uit de bergbossen van Midden- en Zuid
Oost- Europa, waar ze tijdens het smelten van
de sneeuw bloeien. Ze zijn er helemaal aan
aangepast. Bij andere soorten Stinsenplanten
zullen vorstproblemen zich minder of niet
voordoen naarmate de groei- en bloeiperiode
later inzet.
Een ander probleem is: hoe zorg je als laag
groeiend plantje ervoor, dat de bloemen bestoven worden, zodat er bevruchting kan optreden en zaad gezet kan worden? Op de bosbodem is doorgaans weinig wind.
Vroegbloeiende hoge bomen en struiken –
denk maar aan Hazelaar en Berk – laten hun
stuifmeel via de wind verwaaien naar vrouwelijke bloemen. Voor Stinsenplanten is er een
andere oplossing. Wanneer de temperatuur
boven 10° C stijgt worden de eerste bijen en
hommels actief. Na de winter hebben ze
direct energie- en eiwitrijk voedsel nodig. En
dat wordt hun aangeboden door bloeiende
Stinsenplanten, met zoetgeurende, energierijke nectar en eiwitrijk stuifmeel. In ruil hier-

Bij op crocus

voor bestuiven de bijen en hommels de bloemen; bevruchting en zaadzetting worden zo
dus mogelijk.
Wanneer het zaad gerijpt is doet zich het volgende probleem voor: hoe kan het zaad verder
dan pal onder de moederplant verspreid worden? Probeer eens een zaadje van zo’n plantje
los te peuteren en kijk er met een vergrootglas
naar: er is een klein aanhangseltje aan het
zaadje. Dit bevat oliën, vetten, suikers, eiwitten en vitaminen: heel aantrekkelijk voor mieren als voedsel. Zulke zaadjes worden mierenbroodjes genoemd. Mieren nemen ze mee
naar hun nest, maar onderweg verliezen ze er
weleens een. Zo worden zaden van allerlei
soorten Stinsenplanten, maar ook van vele
andere soorten (bos)planten weggedragen van
de moederplant. Er zijn in Nederland ongeveer 15 verschillende soorten mieren, die zich
te goed doen aan mierenbroodjes. Dood hout
bevordert het aantal soorten mieren, daarom
laten we dat hier en daar liggen in de Laarmantuin. Toch gaat het transport van mierenbroodjes maar om weinig meters. Uit ervaring
weten we dat Stinsenplanten zich over de
jaren heen langzaam
over een gebied uitbreiden, rondom de
oorspronkelijke kern
waar ze ooit zijn aangeplant. Een mooi
voorbeeld zijn gazons,
waar krokussen geleidelijk een groot vlak
vullen. Voor ons mensen is de wijze waarop
Zaad van de Holwortel
Stinsenplanten met
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inbraak

ondergrondse reserve organen, te voorschijn
komen. Speenkruid heeft meer leuke bijzonderheden. In Nederland bloeit zij wel, maar er
worden geen vruchten gevormd (meer naar
het zuiden wel, en dat zijn dan mierenbroodjes). Toch verspreidt Speenkruid zich snel
(sommige tuinierders (-sters) schijnen er een
hekel aan te hebben). Hier weer de vraag: hoe
presteert dit plantje dat? Aan het eind van het
groeiseizoen worden er in de bladoksels kleine
witte bolletjes gevormd. Deze vallen makkelijk
af en rollen alle kanten op, vooral na regenbuien. Ook worden ze veel verspreid met
transport van grond. Uit deze okselknoppen
ontstaan in het volgende voorjaar nieuwe
plantjes.

Holwortel + inbraak

verschillende bloemvormen en kleuren
groepsgewijs bij elkaar staan een lust voor het
oog. Maar voor bijen en hommels op voedselvlucht vallen ze ook extra op.
Soms moet er veel moeite gedaan worden om
voedsel uit een bloem te bemachtigen. In
maart beginnen o.a. de bloemen van de
Vingerhelmbloem en Holwortel te bloeien. Ze
hebben een lange spoor, met onderin nectar.
Bij de wat forsere Holwortel is de spoor zo
diep dat de honingbij en de aardhommel er,
ondanks hun lange roltong, niet bij kunnen.
Om zich toch toegang te verschaffen breken
ze eenvoudig in, door een gaatje in de spoor te
bijten. Wanneer u goed oplet, kunt u zo’n
gaatje zeker vinden.
Tenslotte, hoe overleeft een plantje de rest van
het jaar, wanneer het niet meer voldoende
licht ontvangt, doordat grotere planten er over
heen groeien? Ze bergen voor die tijd reservevoedsel op in de ondergrondse delen en sterven af. Daarom zijn stinsenmilieu’s zomers
arm is aan bloemplanten.
Speenkruid is algemeen aanwezig als begeleider van de Stinsenflora en is verder alom
bekend als wilde plant en tuinplant. Waar zou
het woordje ‘speen’ in de volksnaam vandaan
komen? Het kost weinig moeite om in de
nawinter een plantje, dat net boven de grond
komt, uit te graven. Verwijder de grond eromheen en direct is te zien dat de groene blaadjes uit speenvormige wortelknolletjes, de

Veel soorten Stinsenplanten zijn al meer dan
50 jaar in het Arboretum aanwezig en ze hebben zich op natuurlijke wijze kunnen uitbreiden. Nu komen er in de Laarmantuin bijna
40 verschillende soorten Stinsenplanten voor,
alle met hun eigen verhaal, wel variaties van
wat boven verteld is. Daarnaast zijn er ongeveer net zoveel begeleidende plantensoorten,
die ook in het voorjaar bloeien en zich in het
stinsenmilieu thuis voelen. Het is een rijke en
unieke collectie, één van de grootste in NoordNederland. U kunt de planten leren kennen
door regelmatig de Laarmantuin te bezoeken
in het voorjaar. Op de zondagmiddagen en op
aanvraag worden stinsenplanten rondleidingen
gehouden en bij de balie kunt u dan de
brochure ‘Stinsenplanten in Hortus Haren’
verkrijgen om u zelf een rondleiding te geven.

Speenkruid en speentjes (Ranunculus ficaria)
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Nestkasten in de Hortus
Jan Hulscher
In de herfst van 2006 zijn in de Hortus nieuwe
houtbeton nestkasten opgehangen met het
doel het aantal holenbroeders te verhogen.
Sinds die tijd hebben Peter Driessen en ik elk
jaar de kasten in het najaar schoongemaakt en
waar nodig hersteld. Helaas zijn wij niet meer
in staat dit werk te doen. Het werk op zich is
erg leuk. Je bent niet alleen lekker buiten in
een prachtige tuin, maar je doet ook nuttig
werk. Zonder nestkasten geen in holen broedende zangvogels. Het schoonmaken van de
kasten kan het best gebeuren in de herfst, als
ook de laatste jongen zijn uitgevlogen en vóór
het invallen van de winter, wanneer een aantal
kasten opnieuw in gebruik wordt genomen als
slaapplaats. De belangrijkste reden om nestkasten schoon te maken is het voorkomen dat
de broedende vogels in het voorjaar besmet
worden met parasieten, vooral ecto-parasieten,
die in het oude nestmateriaal hebben overwinterd.
Het schonen van nestkasten is ook leerzaam,
je komt van alles tegen: mede-holbewoners als
hommels, spinnen, oorwormen, pissebedden,
naaktslakken en éénmaal zelfs een levende
muis (zie het artikel in het Vriendenbericht
van 2 december 2006).Ook merk je dat vogels
het lang niet altijd gemakkelijk hebben. Zo
vonden we dit jaar een nest met 10 intacte
eieren van een Pimpelmees (zie foto).
Misschien is het leggende vrouwtje door
extreme kou overvallen, waardoor ze er beter
aan deed het legsel te verlaten in de hoop later
opnieuw te beginnen. Maar ze kan ook door
een roofvogel zijn gepakt. In een andere kast
zat een Koolmees dood op het nest.
Inmiddels zijn twee opvolgers gevonden.

Mochten er nog meer mensen zijn, die dit
werk leuk lijkt, dan zijn zij van harte welkom!
Aanmelding kan bij Egbert Veenstra van de
Vriendenvereniging of bij de Hortus zelf.
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Verslag van de Vriendenlezing gehouden door prof. Dr. Jan J. Boersema
op 24 januari 2013 in Hortus Haren.
Gré van Heusden
Na een opwarmende kop koffie of thee verwelkomt voorzitter Douwe Wiersma tachtig
belangstellenden en introduceert professor
Boersema.
Prof. Dr. Jan J. Boersema is bioloog, vlakbij
opgeleid in het Biologisch Centrum in Haren
en nu als hoogleraar verbonden aan het
Instituut voor milieuvraagstukken (IVM) van
de Vrije Universiteit. Zijn leeropdracht luidt:
“Culturele en levensbeschouwelijke dimensies
van de relatie mens en natuur”. Hij promoveerde in de theologie op The Torah and the
Stoics on Humankind and Nature (Brill,
Leiden). Voor zijn benoeming aan de VU in
2002 was hij als milieukundige onder meer
verbonden aan de universiteiten van Groningen
en Leiden en als adviseur aan het ministerie
van VROM. Hij publiceerde in milieukundige,

theologische, historische, filosofische en
criminologische wetenschappelijk tijdschriften en was redacteur van enkeleacademische
bundels. Boersema was eindredacteur van het
Basisboek Milieukunde (Boom, Amsterdam),
Hij was editor van Environmental Values en is
sinds 2002 Editor in Chief van de Journal of
Integrated Environmental Sciences en van het
textbook Principles of Environmental Sciences
(Springer, Berlin 2009). Zijn meest recente
boek is Beelden van Paaseiland. Over de
duurzaamheid van een cultuur (Atlas,
Amsterdam, 2011).
Dhr. Wiersma signaleerde dat Prof. Boersema
de omgekeerde weg volgde als Darwin deed:
Darwin begon in de Godgeleerdheid en eindigde als bioloog, Prof. Boersema begon als
bioloog en promoveerde in de theologie.
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Paaseiland is het meest afgelegen bewoonde
plekje op aarde. Hoe Polynesische kolonisten
het tien eeuwen terug hebben kunnen bereiken, is nog steeds een raadsel. Ons verhaal
begint met de ontdekking van Paaseiland door
kolonisten op zoek naar het onbekende
Zuidland voor handel. De West Indische
Compagnie probeerde een weg naar Zuidland
te vinden om Zuid Amerika heen. Als eerste
Europeaan bereikte de Nederlander Jacob
Roggeveen in 1722 op eerste Paasdag een
bewoond, niet bebost eiland, even groot als
Texel. In 1774 bereikte ook James Cook
Paaseiland. Ze zagen 450 beelden met de rug
naar zee, met een hoed en lange oren op een
plateau. Later zijn in totaal 950 beelden
geïdentificeerd, deels half afgemaakt en niet
getransporteerd. Een beeldcultuur, maar
tegen welke prijs tot stand gebracht?
De vragen rezen: Hoe is het bewoond geraakt,
2300 km vanaf enig ander eiland? Polynesiërs
zijn er bij toeval terecht gekomen. Waarom
waren er zoveel erg grote beelden en zoveel
onafgemaakt? Hoe werden ze getransporteerd?
Was er verval van natuur en cultuur?
Kannibalisme? Er ontstonden theorieën,
passend in de visie van de Club van Rome:
De collaps theorie werd door o.a. Clive
Ponting en Jared Diamond gepropageerd: er
ontstond een verstoord evenwicht tussen
beschaving en natuurlijk milieu door ontbossing, erosie, minder vruchtbare grond, minder
voedsel, en daardoor kannibalisme. De
beschaving veranderde van een beeldcultuur
naar een vogelcultuur. Paaseiland groeide uit
tot een icoon van de milieugeschiedenis: als je
de natuurlijke hulpbronnen verkeerd gebruikt
krijg je een totale collaps, een instorting van
de beschaving. Een waarschuwing voor de hele
aarde!
In Roggeveen’s periode zou de collaps op zijn
hoogtepunt moeten zijn geweest. Bij het vergelijken van de reisverslagen en andere bronnen vind je echter niets wat op een collaps
duidt. De mensen hadden geen O-benen en
liepen niet kreupel, wat zou wijzen op
vitaminetekort. Het waren goede zwemmers,
de grond was vruchtbaar en er was een redelijk functionerend landbouwsysteem.
Met de demografische ontwikkeling is in de
collaps theorie geen rekening gehouden, de

bevolkingsgroeicijfers zouden in deze theorie
op Paaseiland veel hoger dan elders liggen.
Waarschijnlijk woonden er echter slechts 1500
tot 3000 mensen. Paaseiland zou 8000 tot
10.000 mensen kunnen voeden zonder honger
of ondervoeding maar uit oude verhalen blijkt
nergens dat er een voedseltekort was.
De eerste bewoners zijn rond de jaren 10001200 op Paaseiland aangekomen met varkens,
Polynesische ratten, kippen en zaden. De
ratten hebben de zaden van de bomen aangeknaagd, waardoor regeneratie van het bos verminderde. Samen met het omhakken van de
palmen en branden van het hout was de ontbossing in 1550 compleet. De maatschappij
paste zich aan met lagere groeicijfers, met een
stabiele bevolking en een nieuwe cultuur, een
vogelcultuur. Een armer systeem waarin de
kwaliteit van leven lager werd, maar wel duurzaam bleef. In een rijke cultuur zijn meerdere
sociale lagen met een rijker menu (tonijn bijvoorbeeld), in de armere cultuur is er minder
gelaagdheid van de bevolking met kippen en
banaan op het menu.
In 1862 zochten Peruaanse ronselaars Paaslanders om te werken in o.a. de mijnen in Peru.
Er werden 1400 Mensen weggevoerd, waarvan
er slechts enkelen terugkeerden. Uiteindelijk
bleven er nog maar 111 Paaslanders over. De
oude structuren waren weggevallen.
De collaps theorie van Paaseiland werd een
metafoor voor de wereld: bij onevenwichtig
gebruik van natuurlijke hulpbronnen gaat de
beschaving te gronde. “Geldt deze metafoor
nog?” vroeg Prof. Boersema zich af.
Zijn conclusie is: er is geen sprake van een
collaps maar van een geleidelijke transitie. Er
zijn geleidelijke overgangen naar armere systemen. Sociaal cultureel ontstaan er aanpassingen, de kwaliteit vermindert, maar de
samenleving kan nog steeds duurzaam zijn
Na de pauze waren er veel vragen zoals:
Waarom zoveel beelden? Prof. Boersema
noemde het een uit de hand gelopen competitie. De mensen moesten iets te doen hebben;
de landbouw vroeg niet veel tijd. Waren er
genoeg mensen om de beelden te maken? Ja,
het nam niet zoveel tijd in beslag, met 20 man
kon in een maand een beeld in de zachte tufsteen gemaakt worden. Was er water op het
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eiland? Ja, er is altijd genoeg water geweest in
kratermeren, in regenwaterbekkens, kalebassen en stenen kommen. Hadden de eerste
bewoners van Paaseiland weet van beeldencultuur en vogelcultuur? Ja. Waarom staan de
beelden met de rug naar de zee? De huizen
stonden in een ovaal, met een kleine ingang
aan de kant van het beeld. Eerbied en verering
van de voorouders kon zo bij het verlaten van
het huis (kruipend) betoond worden door
direct het beeld te zien. Welke werktuigen
gebruikten ze? Obsidiaan voor het bewerken
van hout en een hardere steen voor het bewerken van het zachtere tufsteen.

Er waren nog vele vragen maar Prof. Boersema
merkte op: Er is altijd weer een nieuw raadsel
als je het oude raadsel van Paaseiland oplost.
De heer Wiersma beëindigde om 22 uur de
levendige beschrijving van de omstandigheden
op Paaseiland en dankte namens alle aanwezigen voor het boeiende verhaal met overhandiging van een Hortus gezinsabonnement en
een enveloppe met inhoud.

Oproep
Dit jaar bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. De redactie zou daar graag aandacht aan
besteden in het Vriendenbericht van december. Wie heeft nog foto’s van bomen en planten in de
Hortus met oranje bloemen of bessen?
U kunt uw foto’s sturen naar: hortusharenvrienden@gmail.com
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Vriendendag en
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 mei 2013
VERENIGING VRIENDEN VAN DE HORTUS HENRICUS MUNTING
hortusharenvrienden@gmail.com
Het bestuur nodigt hierbij leden en gezinsleden uit voor een Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Vrienden van de Hortus “Henricus Munting” op de Vriendendag, zaterdag 25 mei 2013 om
10.00 uur in de Plantage van de Hortus, Kerklaan 34 te Haren.
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart bent u, na voorafgaande aanmelding, van harte welkom.
Agenda van de algemene ledenvergadering:
1. Welkom, opening en vaststelling van de agenda.
2. Verslag van de ledenvergadering van 12 mei 2012.
3. Jaarverslag 2012.
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
5. Mededelingen.
6. Rekening en verantwoording 2012 door de penningmeester. Begroting 2013.
7. Verslag van de kascommissie.
Decharge van het bestuur.
Verkiezing kascommissie 2013.
8. Bestuursverkiezing.
Douwe Wiersma heeft 5 jaar het voorzitters functie vervuld en heeft aangegeven hiermee te willen
stoppen. Bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog niet een kandidaad voor het voorzitter
schap bekend.
Gré van Heusden heeft 4 jaar de secretarisfunctie vervuld en is herkiesbaar.
Tjerk Zwanenburg heeft 1 jaar een bestuursfunctie vervuld en is herkiesbaar.
Voor deze vacatures kan door tenminste tien leden één of meer kandidaten worden gesteld.
De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur vóór 17 mei.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

PROGR AMMA VRIENDENDA G 2013.
9.30 uur
Ontvangst in de Plantage(= begane grond)
10.00 uur
Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
12.00 uur
Lunch in de Plantage.
13.00 tot 14.30 uur
Rondleidingen vanaf de Plantage. (Voor leden en donateurs)
A. Vogelvlucht rondleiding langs interessante stukjes Hortus
B. Laarmantuin rondleiding.
C. Rondleiding door de Chinese tuin.
B. Markante bomenrondleiding.

Uw aanmelding a.u.b. opsturen vóór 17 mei naar: postbus 159, 9750 AD Haren
of via ons e-mailadres: hortusharenvrienden@gmail.com, onder vermelding van de onderdelen
waaraan u wenst deel te nemen ( vergadering, lunch, welke rondleiding) en het aantal personen.
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