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VVaann  hheett  bbeessttuuuurr  

En weer was het even spannend toen er

geruchten gingen dat naast het Biologisch

Centrum ook de Hortus verkocht zou zijn.

Dat laatste bleek gelukkig niet het geval. Het

bestuur gaat dus enthousiast door met haar

werk in de veronderstelling dat uiteindelijk de

Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente

Haren zullen inzien dat de Hortus als bota-

nisch en cultureel historisch erfgoed behou-

den moet blijven voor het nageslacht.

Het bestuur is verheugd u mee te kunnen

delen een nieuwe ledenadministrateur gevon-

den te hebben in de persoon van Dhr. Jan

Fichtmüller, die voor zijn pensionering bij de

KPN als ICTer werkte. Jan Fichtmüller zal

met name het “computerwerk” doen voor de

ledenadminstratie, Ria Hettinga blijft als

bestuurslid verantwoordelijk voor het contact

met de leden van de Vriendenvereniging.

Verder is het bestuur blij u te kunnen melden

diverse reacties te hebben ontvangen op de

oproep in het Vriendenbericht voor een vacant

komende bestuursfunctie.

Met het Chinese lichtfestival, dat ongeveer

50.000 bezoekers trok, is de Hortus weer aardig

voor het voetlicht gekomen. Het bestuur hoopt

dat een groot aantal van de bezoekers dit jaar

terugkomt voor een bezoek aan de tuinen van

de Hortus.

Het contact tussen de Vriendenvereniging en

de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH)

verloopt goed en is ook nu extra belangrijk

vanwege de garantstelling door de Vrienden

voor een bedrag van € 50.000,- voor de exploi-

tatie van de Hortus in 2012. 

Het bestuur heeft besloten tot aankoop over te

gaan van de Knikkerboom (Natura Artis
Magistra) van Els Otten en dit kunstwerk aan

de Hortus te schenken. De Knikkerboom was

onderdeel van de beeldententoonstelling in de

Hortus en juist deze was bij uitstek geschikt

voor aankoop. Of de beeldententoonstelling

nog een vervolg krijgt is onzeker. Verder is

€ 6.000,- beschikbaar gesteld om het voort-

bestaan van het Insectarium dit jaar zeker te

stellen.

De door prof. Ben Westerink op 16 februari j.l.

gegeven Vriendenlezing over Medicinale

Planten trok een publiek van meer dan 100

mensen, dat enthousiast reageerde op het

interessante en rijk geïllustreerde verhaal van

de spreker. De lezing is als video opgenomen

en t.z.t. via de Website van de Vrienden voor

iedereen toegankelijk.

Het bestuur heeft verder plannen tot renovatie

van de Laarmantuin met het oogmerk deze

tuin weer onderdeel te laten zijn van de

Nationale Plantencollectie (NPC). Inmiddels

is duidelijk dat er goede perspectieven zijn om

dat doel te bereiken. Binnenkort zal er een

gesprek plaats vinden tussen het bestuur en

een afvaardiging van de collectiecommissie

van de NPC. Op de Vriendendag op 12 mei a.s.

hopen wij u meer te kunnen vertellen over

onze plannen. 

Wij hopen velen van u daar te zien!
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VVaann  ddee  SSttiicchhttiinngg  BBeehhoouudd  GGrrooeennee
HHoorrttuuss  SSBBGGHH
Jaap Kamp

De afgelopen maanden december en januari

stond de Hortus in het teken van het

Confucius China Light Festival. Meer dan

dertig objecten boden een feeëriek schouw-

spel van beweging, licht, kleur en geluid. De

beelden, waaronder een draak van meer dan

honderd meter lang, waren in de maand

november ter plekke vervaardigd door een

groep van meer dan veertig Chinese kunste-

naars. Verantwoordelijk voor het festival was

het Groningen Confucius Instituut, dat de

Hortus hiertoe had afgehuurd. Het evenement

trok ruim vijftigduizend bezoekers.

Het jaar 2011 is door de Hortus afgesloten

met een tekort. Dit was in lijn met de financi-

ële planning, die erop is gericht dat over 2012

een positief resultaat behaald wordt. Het

bestuur heeft het vertrouwen dat dit lukt.

Naast de financiële positie vergt ook de perso-

nele situatie voortdurend aandacht. Ondanks

de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en

met name ook scholieren van bijvoorbeeld

TerraNext en de schildersvakschool in Assen

is versterking van de vaste kern absoluut een

vereiste. De hiervoor benodigde middelen

ontbreken helaas nog. Het bestuur hoopt in de

loop van het jaar meer publiek aan te trekken

door middel van verbreding van het aanbod en

speciale attracties, om op die manier extra

geld binnen te halen. In dit verband lopen de

nodige voorbereidingen. Voorts is een cam-

pagne gestart om met behulp van professio-

nele begeleiding meer subsidies, donaties,

legaten e.d. te verwerven. 

De afspraken met de eigenaar RUG voor het

gebruik van de Hortus door de Stichting

Behoud Groene Hortus moeten worden her-

nieuwd. De huidige gebruiksovereenkomst,

die tien jaar geleden is gesloten met het toen-

malige stichtingsbestuur, loopt in mei a.s. af.

Een positieve grondhouding van de RUG en

voldoende tijd voor de Hortus om te werken

aan ontwikkelingen die verder gaan dan een

paar jaar, zijn daarbij voor het bestuur essen-

tieel. Ook het onderhoud van het onroerend

goed moet geregeld worden op een wijze waar

beide partijen mee uit de voeten kunnen.
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In de kern houdt het bovenstaande de belang-

rijkste boodschap in die Henk Koster heeft

proberen te brengen in zijn vele bezoeken aan

het Noorden en de dagen die hij aan het

bedenken en uitschrijven van zijn ideeën en

adviezen heeft besteed. Het behoud en

gebruik van de bestaande waarden aan de ene

kant en de uitvoering van een gevarieerd en

dynamisch programma aan de andere kant,

mede om het behoud van de parels te garan-

deren! Hij stelt ook duidelijk dat het geen

kleinigheid is om dit voor elkaar te krijgen.

Zeker niet als het voortbestaan van de tuin aan

een zijden draadje hangt.

Het vergt veel werk, inspiratie, creativiteit,

gedrevenheid en daarmee verbonden: com-

mercieel handelen.

Daarom geeft Henk Koster behalve deze

boodschap nog één die regelmatig doorklinkt

in het gesprek. Een vaste waarde in de Hortus

is de inzet van vrijwilligers. Wat deze liefheb-

bers al lange tijd hebben betekend voor de

Hortus is zeer belangrijk. Op dit moment zijn

zij zelfs onontbeerlijk voor het voortbestaan,

omdat er geen geld is om met genoeg profes-

sionele krachten te werken. Niet alleen is het

van cruciaal belang om kundige en gedreven

mensen te hebben die het leuk vinden om

onderhoud in de tuinen uit te voeren.

Daarnaast zou er door vrijwilligers creatief en

goed georganiseerd moeten worden meege-

dacht en geadviseerd over andere essentiële

zaken zoals het ontwikkelen van aansprekende

publiekstrekkers op het gebied van flora en

fauna. Het is belangrijk dat er wordt meege-

dacht over organisatie van activiteiten, het

leggen van contacten met co-financiers of

EEeenn  ggooeedd  ggeesspprreekk  mmeett
HHeennkk  KKoosstteerr

Roel Strijkstra

Henk Koster besloot in 2008, na een gesprek

met zijn vriend, de huidige ad interim direc-

teur Jan Kappenburg, om zich twee jaar lang

in te zetten voor het behoud van de Hortus in

Haren. Een schat aan ervaring als landschaps-

architect, liefhebber van planten en directeur

van de Keukenhof (35 jaar!) bracht hij mee.

Dit is niet zonder gevolgen gebleven. In twee

jaar tijd is een belangrijk deel van zijn advie-

zen opgepakt en succesvol gebleken. Het leek

de redactie van het Vriendenbericht interes-

sant om met hem eens te praten om zijn visie

en uitgangspunten voor het behoud van een

gezonde Hortus in Haren toe te kunnen lich-

ten. Het werd een sprankelend gesprek over

de unieke waarden van de Hortus en de voor-

waarden waaronder deze kunnen worden

veiliggesteld.

Naar de mening van Henk Koster bevat de

Hortus een aantal parels die de tuin zo uniek

maken dat sluiting of aantasting niet denkbaar

zijn. De Chinese tuin, de Rotstuin, de

Laarmantuin en het Pinetum vormen onaan-

getast, goed onderhouden en liefst gerestau-

reerd een prachtige basis voor een aantrekke-

lijke Hortus. Maar ook is het voor hem van-

zelfsprekend dat een gezond bedrijf nood-

zakelijk is, juist om deze unieke waarden als

eenheid te kunnen bewaren. Dit betekent dat

ook op andere manieren publiek moet worden

getrokken, voor een deel door een aantrekke-

lijke afwisseling van presentaties.

Andere onderdelen van de Hortus moeten

volgens hem daarom als dynamischer worden

gezien. De thematuinen zijn mooi, maar zijn

onderhevig aan mode. De houdbaarheid van

een gemiddelde thematuin stelt Henk Koster

op ongeveer vijf tot tien jaar. Voor het blijvend

aantrekkelijk houden van de Hortus zou hierin

regelmatig vernieuwing moeten optreden. Het

kassencomplex kan niet weer terug naar de

vroegere luister. Wel kan het complex groten-

deels gebruikt worden voor de zeer variabele

en creatieve activiteiten rond het thema plan-

ten, die de aantrekkelijkheid van de Hortus op

kortere termijn moeten garanderen.

De kikkerpoel



5

sponsoren. De Hortus zou bijvoorbeeld een

aantrekkelijke plek zijn voor Natuur-

beschermingsorganisaties zoals Natuurmonu-

menten en het Wereld Natuurfonds om hun

boodschap uit te dragen. Tenslotte zouden

vrijwilligers mee kunnen helpen met de uit-

voering van plannen. Henk Koster is van

mening dat zo met hulp van vrijwilligers de

Hortus in 5 tot 10 jaar weer een gezond bedrijf

kan zijn, waarvan het zelfstandig voortbestaan

verzekerd is, en waar weer ruimte is voor pro-

fessionele krachten.

In het gesprek komen vele mogelijkheden voor

ontwikkeling van commercieel aantrekkelijke

activiteiten aan de orde, die door Henk Koster

in de loop van zijn onbezoldigd adviestraject

naar voren zijn gebracht. Belangrijk hierbij

zijn de vele bloemenpresentaties onder de

noemer: Flower-shows, die in de afgelopen

twee jaar zijn gehouden. De link met het

bedrijfsleven moet hierbij warm gehouden

worden en in wederzijds belang worden ver-

sterkt. Veel van het plantenmateriaal voor de

tuinen en snijbloemen voor de tentoonstellin-

gen wordt door het bedrijfsleven als promotie

ter beschikking gesteld. Het zou mooi zijn als

De floriadetuinen

zij hiervoor blijvend beloond werden met

stijgende aantallen bezoekers. Eveneens een

groot gezamenlijk succes dat door Henk

Koster wordt genoemd is het tentoonstellen

van aansprekende kunstwerken!

In het gesprek komt Henk Koster naar voren

als iemand met een stevige, maar toch zeer

genuanceerde visie, waarin ruimte is voor

vakmanschap en commercie, voor historie en

toekomst. In januari 2012 is Henk Koster

gestopt met zijn onbezoldigde bijdrage aan

het weer levensvatbaar maken van Hortus

Haren. Hij heeft bij zijn werkzaamheden hier

waardering geoogst, maar geeft die ook aan de

mensen van wie hij gezien heeft dat zij de

afgelopen jaren, mede op basis van zijn advie-

zen veel werk hebben verzet. Hij vindt dat

daardoor een weg uit het dal is ingeslagen. Hij

hoopt dat de noodzakelijke gedrevenheid en

creativiteit de komende jaren onverminderd

blijft bestaan bij de mensen die de Hortus

moeten helpen er weer helemaal bovenop te

komen. 

Hij pleit daarbij voor samenwerking tussen

allen die de Hortus een warm hart toedragen.
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Overige activiteiten:

De combinatie van de Gezinskaart en

Ledenkaart met de Hortusjaarkaart was

ook in 2011 een succes. Er zijn nieuwe gezins-

leden bijgekomen in 2011. Het doel van de

Vereniging Vrienden om de interesse en het

maatschappelijk draagvlak voor Hortus Haren

te vergroten is hiermee dichterbij gekomen.  

Het weblog van de Vriendenvereniging

www.vriendenhortusharen.nl werd regel-

matig bezocht. Communicatie via het e-mail-

adres hortusharenvrienden@gmail.com.

nam toe 

Ledenadministratie. Begin december 2011

waren er 332 donateurs, 957 gezinsleden

(=478 gezinslidmaatschappen) en 680 leden,

wat het totale ledental bracht op 1969. Eind

2010 waren er 313 donateurs, 776 gezinsleden

(388 gezinslidmaatschappen) en 814 leden.

Presentatie bij evenementen:

de Vriendenvereniging heeft zich weer gepre-

senteerd op de plantjesmarkt in Hortus Haren

en op de Markt voor Melk en Honing in

Zuidlaren. Daarbij konden we enkele nieuwe

leden inschrijven.

De samenstelling van het bestuur in 2011

was:

de heer D.A. Wiersma voorzitter

mevrouw G.C.H. van Heusden secretaris

de heer E.S. Veenstra penningmeester 

mevrouw M.H.T. Hettinga ledenadministratie 
en Vriendenbericht

mevrouw M. Hulscher bestuurslid en 
Vriendenbericht

Dhr. P. Driessen verzorgde tot december 2011

de ledenadministratie, maar is gestopt wegens

verhuizing. De administratie heeft mevr. M

Hettinga daarna tijdelijk overgenomen.

JJaaaarrvveerrssllaagg  22001111

Het bestuur van de Vereniging Vrienden

van de Hortus Henricus Munting heeft 11

maal vergaderd in 2011; bij dit overleg is gedu-

rende een deel van de tijd een bestuurslid van

de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH)

aanwezig geweest, dhr. W. Konings of dhr. J.

Kamp. Ook is er een gezamenlijke vergadering

van de besturen van de Stichting Behoud

Groene Hortus en de Vriendenvereniging

gehouden.

Het Vriendenbericht. Evenals de voorgaande

jaren is de redactie gevormd door Marian

Hulscher en Ria Hettinga, voor het december-

nummer heeft Roel Strijkstra in de redactie

meegewerkt. Dhr. Dick Visser verzorgde de

inhoud en het uiterlijk. Het Vriendenbericht

komt geheel tot stand door inbreng en mede-

werking van vrijwilligers, vrienden en bezoe-

kers van de Hortus (behalve het drukken).

Zowel het mei- als het decembernummer

leverden veel informatie over de Hortus en

over onderwerpen die daarmee annex zijn.

Het envelopperen met een vaste groep vrijwil-

ligers is al jarenlang een gezellig samenzijn,

waarbij toch hard gewerkt wordt.   

De Eerste Algemene Ledenvergadering in

verband met de statutenwijziging van 20

mei werd door achttien leden inclusief de vijf

bestuursleden bezocht.

De Tweede Algemene Ledenvergadering

in verband met de statutenwijziging en

de jaarvergadering op de Vriendendag

zijn gehouden op zaterdag 28 mei. De jaarver-

gadering is bijgewoond door vijfenveertig per-

sonen, inclusief de bestuursleden. Van de

lunch, verzorgd door de horeca van de Hortus,

hebben ook rondleiders en gasten kunnen

genieten. Aan de rondleidingen hebben

zevenenveertig personen deelgenomen. De

sfeer tijdens de vergadering was niet optimaal.

De rondleidingen, bij mooi weer, waren geluk-

kig weer als vanouds prima.

De Vriendenlezing is op 18 januari 2011

gehouden. Ditmaal was het aantal aanmeldin-

gen veel groter dan de ruimte in de entreehal

van de Hortus toeliet en hebben we helaas

mensen moeten teleurstellen. De lezing van

Prof. Dr. Ir. Theo Spek “De Taal van het

Landschap” was informatief en zeer boeiend. 
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KKoorrtt  ffiinnaanncciieeeell  vveerrssllaagg  22001100
Egbert Veenstra, penningmeester

De grootste geldelijke bijdrage van de

Vrienden aan de Stichting Behoud Groene

Hortus in 2011 was de afdracht vanwege de

ledenjaarkaarten.

Voor ieder lid draagt de Vriendenvereniging

€ 10,00 af aan de Hortus, voor een gezinsjaar-

kaart € 20,00.

In totaal bedroeg de afdracht € 17.000,00

waarmee nogmaals het succes blijkt van het

besluit van Stichting en Vrienden om

Vriendenleden een jaarkaart te verstrekken.

Daarnaast betaalde de Vriendenvereniging

bijna € 7500,00 aan directe steunprojecten o.a.

voor planten, folders en € 3620,00 voor nieuwe

vloerbedekking in het receptiegebouw. Dit

laatste bedrag komt uit het Klaas Hettinga

Fonds.

Verder werd de hernieuwde uitgave van de

Parkgids voor de Chinese Tuin betaald, kosten

€ 7148,00. Leden ontvangen deze fraaie uit-

gave gratis bij het afhalen van de jaarkaart. De

overige ongeveer 4.000 exemplaren schenkt de

Vriendenvereniging ter verkoop aan de

Hortus.

Ook voor 2012, het eerste jaar waarin van de

Rijksuniversiteit Groningen geen geld meer

wordt verwacht, zal de Vriendenvereniging,

binnen haar mogelijkheden, financiële steun

verlenen. Naast een hopelijk forse jaarkaarten-

afdracht wordt in elk geval € 6.000,00 ter

beschikking gesteld voor de instandhouding

van het Insectarium, terwijl een voor het

voortbestaan noodzakelijke garantiesubsidie

van € 50.000,00 wordt verstrekt.

Ook een mogelijke opwaardering van de

Laarmantuin wordt gesteund.

Hoewel de Hortus veruit het grootste deel van

de inkomsten zelf genereert blijkt uit boven-

staande dat de Vriendenvereniging haar naam

waar maakt en als feitelijke hoofdsponsor een

wezenlijke bijdrage levert aan de bestaansmo-

gelijkheid van de Hortus.

Aangezien de Vriendenvereniging deze

steun in 2012 slechts kan verlenen dankzij

de bijdragen van leden en donateurs ver-

zoeken wij u vriendelijk doch dringend 

-mocht het er tot dusverre nog niet van

zijn gekomen- uw bijdrage zo spoedig

mogelijk alsnog over te maken op onze

bankrekening 1440491.

In dit verband herinnert het Bestuur u

eraan dat u uw nieuwe ledenpas met

jaarabonnement na 1 april kunt ophalen

bij de Hortus. Indien de Hortus al

beschikte over uw pasfoto, dan ligt uw

pas klaar bij de balie. Als de Hortus nog

geen pasfoto van heeft, dan kunt u de foto

van uw identiteitsbewijs laten scannen op

werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur.

Vergeet u ook niet uw gratis exemplaar

van de nieuwe Parkgids van de Chinese

tuin bij de balie op te halen?
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BBaannkkjjeess  iinn  ddee  HHoorrttuuss
Ria Hettinga

Ik wandel graag in de Hortus. Het is er mooi,

veilig en ook comfortabel. Vorig jaar wandelde

ik, door omstandigheden ietwat krakkemikkig,

van bankje naar bankje. Vandaag neem ik u

daarom mee op een wandeling door de Hortus.

Ditmaal staan dus niet de bomen, planten,

bloemen of vijvers centraal, maar het tuin-

meubilair, in casu de bankjes, ieder in hun

eigen omgeving.

De Hortus telt vele banken en bankjes in aller-

lei soorten en maten. Sommige oerdegelijk,

andere iets speelser, van hout, steen, metaal of

kunststof en soms afgrijselijk lelijk, zoals de

turkooise “zitplaatsen” langs de boulevard. 

Laten we beginnen bij het zeer genoeglijk

terras van De Plantage met al zijn planten en

vrolijke rode geraniums; een genot om daar

een kopje koffie te drinken. 

Als u het terras verlaat en richting Laarman-

tuin loopt, ziet u na enige tijd een halfronde

cirkel met bankjes, een ideale plek voor een

picknick bij een kinderpartijtje. Vroeger werd

je hier op de herrie onthaald van roepende,

fluitende en krijsende papegaaien, maar dat is

verleden tijd.

Sla het brede pad in dat langs de wal in de

Laarmantuin loopt: drie bankjes in de zon of

in de schaduw. Ga in ieder geval even zitten op

het laatste bankje van de drie. Hier hebt u

zicht op de prachtige Maretak (of Mistletoe)

in de grote Rode esdoorn. Ga even onder deze

Mistletoe staan, bezweer al uw boze geesten

en zend in gedachten een kus naar alle gelief-

den, die niet (meer) met u meewandelen.

Als u na de boom met de Maretak linksaf slaat,

ziet u een bank met prachtig uitzicht op de

“weide” in deze zeer gevarieerde tuin.

Verderop in de Laarmantuin vindt u nog

diverse bankjes met wisselend uitzicht, onder

andere een aantal nogal lelijke op een verharde

driehoek.

Nadat u de Laarmantuin grondig hebt ver-

kend, loopt u richting Fruithof en Rozentuin

om daar even te rusten. Bankjes zijn ook hier

te vinden. 

Als u het brede pad langs de westrand volgt,

dan moet u beslist even linksaf slaan bij de

heide-coniferentuin. Hier staat een picknick-

tafel onder een schitterende Bonte kornoelje.

Gaat u hier vooral in het voorjaar even kijken

als de kornoelje zijn lichtgroen blad ontvouwt,

dat in de zon wel lichtgevend lijkt te zijn! In

de Floriadetuinen aan de rechterkant van het

brede pad vindt u diverse bankjes. Hier is het

goed toeven in de late zomer en vroege herfst,

wanneer Koninginnekruid, asters en

Hemelsleutel bloeien en allerlei grassen in de

wind wiegen. 

Maretak in de grote Rode esdoorn

Heide-coniferentuin



Wanneer u het brede pad rechtdoor blijft vol-

gen, komt u bij de speeltuin (met bankje) en

de Engelse tuin. Vooral de rozentuin bij de

Engelse tuin heeft mooie, romantische bank-

jes. Als u nu doorloopt in noordelijke richting,

buigt het pad naar links en arriveert u op de

Elfenweide. Rechts ziet u het helaas erg wei-

nig gebruikte openluchttheatertje. De bielzen

bieden een lage zitplaats. (Zou het trouwens

niet weer eens tijd worden voor een midzo-

mernachtfeest op deze plek, met Keltische

muziek?)

Als u ook hier weer rechtdoor loopt, komt u in

het Stakenbos. Steek het bruggetje over en u

ziet een prima zitplaats, die eruit ziet als een

soort voedertafel. Een tiental voetstappen ver-

derop staat een echt bankje, maar ik heb altijd

het idee dat daar meer muggen zoemen. Het

is een plekje waar u helemaal alleen kunt zijn,

ook al hoort u soms de stemmen van bezoe-

kers in de bomenhoroscoop van de Keltische

tuin. Gaat u hier in ieder geval in september

de prachtige oranjerode toortsen van de arons-

kelken bewonderen!

Terug naar de gebaande wegen: langs de

Engelse tuin, linksaf naar de voedselarme plas.

Hier staan vier banken, die allen een prachtig

uitzicht geven op de plas. Wellicht ziet u een

paar eenden, een Doodaarsje dat hier een aan-

tal keren gebroed heeft, een Blauwe reiger en

als u echt geluk hebt, de blauwe schicht van

9

Engelse tuin

Voedselarme plas
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de IJsvogel die deze plas graag bezoekt. Vooral

als de heide bloeit in augustus is het hier goed

toeven.

Loopt u het pad langs de voedselarme plas uit,

dan loopt u zo de Kruidentuin binnen.

Interessant om ook hier even op een bankje te

gaan zitten. Iets verder rechtdoor vindt u de

agrarische tuinen. Ook daar een bankje om te

genieten van de ingenieuze wijze, waarop hier

voedselgewassen worden gekweekt.

Daarna kunt u rechts afslaan om de tuinen in

de “Driehoek” te bewonderen. Een bezoek

aan de rose-paarse tuin is prachtig (foto voor-

pagina). Gaat u in ieder geval even in de

Hortensiatuin zitten. Een uurtje met een boek

op een bankje daar in de zon kan ik u van

harte aanbevelen. 

Nog een paar banken, die we nu gemist heb-

ben. Daarvoor moeten we even terug naar het

eind van de Laarmantuin. Als we daar niet

linksaf, maar rechtsaf slaan komt u via de stap-

stenen in de watertuin. Zeer aan te bevelen in

het voorjaar als de sleutelbloemen en primu-

la’s bloeien en alle kikkers kwaken! Helemaal

verscholen in het bamboebos vindt u een mooi

stenen bankje bij het kikkerpoeltje.

Tot slot: er zijn natuurlijk prachtige zitplekken

in de Chinese tuin, de gezellige terrassen en

de bankjes op het Eiland der Geliefden bij-

voorbeeld.

En natuurlijk klautert u tenslotte even de rots

op, waar u op een bankje van een schitterend

panorama kunt genieten, en misschien nog

nieuwe bankjes ontdekt. De hele Hortus strekt

zich aan uw voeten uit, een koninklijk gevoel!

De watertuin
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NNaattuurraa  AArrttiiss  MMaaggiissttrraa

In de zomer van 2011 werd er een grootse

beeldententoonstelling georganiseerd in de

Hortus Haren op initiatief van de beeldhouwer

Henk Vos. Er deden 22 Groningse beeldhou-

wers mee, die ongeveer 45 beelden en andere

kunstwerken toonden. De tentoonstelling was

een groot succes. Vele bezoekers kwamen een

kijkje nemen en genoten van het samenspel

tussen natuur en kunst of juist de confrontatie

tussen beide. 

Een kunstwerk dat er zeer goed in slaagde het

samenspel en ook de confrontatie tussen

kunst en natuur uit te beelden is het kunst-

werk “Natura Artis Magistra” van Els Otten.

Zij maakte op unieke wijze gebruik van een

kamperfoeliestam die zich tegen een grote

boom genesteld had om een opvallend kunst-

werk te maken met een grote verzameling

glazen knikkers. Het lijkt wel een kleurig

wespennest!

Zelf schrijft ze hierover: “Ik wilde voor deze

plek een “in situ” maken, die qua vorm inte-

greert in de omgeving, maar qua materiaalge-

bruik contrasteert. Waar één knikker niet

boeiend is, creëren talloze knikkers een nieuwe

werkelijkheid, ze reflecteren, transformeren

en beïnvloeden elkaar. Je kunt het vergelijken

met een school vissen, een zwerm vogels of

insecten”. Els Otten (www.elsotten.nl)werkt

sinds een jaar of tien met “pâte-de-verre“,

glas gesmolten en gestold in mallen.

AAccttiivviitteeiitteenn  iinn  ddee  HHoorrttuuss  22001122

Plantjesmarkt: zondag 22 april  10.00 – 17.00 uur

Hortusfestival: Evenals in voorgaande jaren zal de Hortus ook dit jaar weer gastvrijheid

verlenen aan het jaarlijks terugkende Hortusfestival. Het festival zal dit jaar in het teken staan

van Sebastian Erard. Erard staat bekend als een van de meest vooraanstaande muziekinstru-

mentenontwerpers. Niet alleen zijn “Erard piano”was en is erg geliefd, ook heeft hij een grote

rol gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne pedaalharp. Beide instrumenten zullen een

centrale plek innemen op het festival.

Het werk is uitgevoerd in samenwerking met

VOF-Kunstwerk waar zij deel van uit maakt.

Het bestuur van de Vriendenvereniging was

onder de indruk van de vele prachtige beelden,

en koos er uiteindelijk voor het kunstwerk van

Els Otten aan te schaffen en voor de Hortus te

behouden, waardoor nog vele bezoekers kun-

nen genieten van dit mooie samenspel van

kunst en natuur.
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DDee  MMoosssseenn  vvaann  HHoorrttuuss  ‘‘DDee  WWoollff’’  HHaarreenn
((GGrroonniinnggeenn))  ddoooorr  BBeenn  vvaann  ZZaanntteenn
eenn  HHaannss  KKrruuiijjeerr..

LLeezziinngg::  mmeeddiicciinnaallee  PPllaanntteenn::  ZZeeggeenn  ooff  zzoorrgg??  DDoooorr  PPrrooff..  DDrr..  IIrr..  BBeenn  WWeesstteerriinnkk..

Marian Hulscher

Onlangs is in het blad Buxbaumiella

(nr 91,2012) van de Bryologische en

Lichenologische Werkgroep van de KNNV een

artikel gepubliceerd over de mossen in Hortus

Haren. In het artikel wordt een historisch

overzicht gegeven van de mossenstudie in de

Hortus met vondsten vanaf 1942. Tevens

wordt een vergelijking gemaakt tussen de

inventarisatie van 1982/1983 en die van

2007/2008. Over de laatste inventarisatie is in

het Vriendenbericht van december 2008 een

uitgebreid artikel verschenen. Uit de vergelij-

king blijkt dat het aantal soorten ongeveer

gelijk is gebleven. In de Laarmantuin is het

aantal veenmossoorten echter achteruit

gegaan. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt

door degeneratie van de veenpoeltjes naast de

Laarmanweide. Ook een aantal soorten dat

oorspronkelijk op afgeplagde stukjes in de

noordoosthoek van de Laarmanweide groeide,

is niet teruggevonden. De meeste soorten in

de Hortus zijn in de omgeving ook min of

meer algemeen. De schrijvers geven een soor-

tenlijst van de mossen van Hortus Haren en

een toelichting bij enkele bijzondere soorten.

Ooit zijn mossensoorten met opzet in de

Hortus geïntroduceerd, onder meer op de

rotstuin. Deze zijn alle verdwenen. In de

Chinese Tuin is een aantal soorten bij toeval

met stenen uit China meegekomen. 

Wij hebben bijzondere waardering voor de

schrijvers en overige inventariseerders van de

mossen in Hortus Haren vanwege het vele

arbeidsintensieve werk dat zij in de Hortus

verricht hebben.

Marian Hulscher

Stipt 20.00 uur, met ruim 100 aanwezigen in

de entreezaal van de Hortus, opent de voorzit-

ter, Douwe Wiersma, de Vriendenlezing. Hij

introduceert de spreker die biochemie in Delft

heeft gestudeerd. Via hersenonderzoek aan

ratten bij de Rijksuniversiteit Groningen is hij

o.a. op de vakgebieden van de neuroweten-

schappen en farmaceutische analyse terecht-

gekomen. Daarnaast is hij al jaren betrokken

bij allerlei “groene” clubs en lang lid van de

Vriendenvereniging. Hij was actief bij de

“revitalisatie” van de Hortus in de tachtiger-

jaren van de vorige eeuw samen met Fop I.

Brouwer en Kitty Wiersum.

Spreker introduceert zichzelf met de medede-

ling dat planten zijn passie en hobby zijn. Zo

heeft hij, samen met Heddy de Keijzer van

zuid naar noord een strook in het Wester-

kwartier van Groningen geïnventariseerd op

medicinale planten. Van enkele plantensoorten

laat hij het verspreidingspatroon zien. Echte

valeriaan komt verspreid “overal” voor, Sint-

Janskruid daarentegen alleen op de Hondsrug

en de kwelderwallen langs de waddenkust. Dit

verraadt dat de laatste plant zand in de onder-

grond nodig heeft. Mooi hoe het versprei-

dingspatroon van planten veel over de onder-

grond van een gebied vertelt. Dit gaat ook op

voor het “lint” van Bosanemoon, Muskuskruid

en Guldenboterbloem, dat in Haren voorkomt,

vanaf de omgeving van Klooster Yesse (Essen),

langs de Hortus over de flank van de Honds-

rug naar Glimmen. Een “Limburgachtige”

vegetatie te danken een fijn laagje lössachtig

voedselrijk zand dat is aangevoerd tijdens de

laatste IJstijd. Vanuit deze “passie” stapt Ben



Westerink over naar de relatie tussen planten

en geneesmiddelen.

Hij onderscheidt drie verschillende catego-

rieën geneesmiddelen: 1. Moderne, afgeleid

van kruiden; 2. Puur chemische middelen,

hier zal hij het verder niet over hebben;

3. Traditionele geneeskruiden.

Veertien voorbeelden van moderne planten,

waaruit “harde” apothekersmiddelen zijn ont-

wikkeld, passeren de revue. Van sommige

medisch werkzame plantaardige stoffen zijn

de moleculen eenvoudig, van andere ingewik-

keld. Van eenvoudige en kleine moleculen zijn

afgeleide stoffen (derivaten) te maken die een

iets andere werking hebben dan het oorspron-

kelijke middel. De slaapbol (Papaver somnife-
rum), waaruit opium gewonnen wordt, wordt

al sinds 1500 v. Chr. gebruikt. Vier bekende

derivaten zijn morfine, fentanylpleister,

oxycodon en methadon. De voorloper van de

aspirine, salicylzuur uit wilgenbast, was ook al

in de oudheid (o.a. Assyrië, Egypte) bekend.

Door salicylzuur chemisch iets te veranderen

werd onze moderne aspirine verkregen.

Hiervan worden er wereldwijd 100 miljard per

jaar verkocht! Voorbeelden van andere plan-

tenfamilies of –soorten met makkelijk samen

te stellen moleculen met medicinale eigen-

schappen zijn: de Nachtschade familie met

Wolfskers en Bitterzoet (ook Dolbes geheten);

Akkerhoningklaver met coumarines (waaruit

bloedstollings remmers), Ephedra vulgaris
(ephedrine); Russische goudenregen met cyti-

sine als “nep” nicotine tegen rookverslaving.

Maar een productie van 700 ton digitalisplan-

ten (Vingerhoedskruid) in Nederland per jaar

blijft nodig voor de productie van hartglycosi-

den. Die medicijnen zijn niet “na te maken”.

En dat geldt ook voor vele andere medicijnen.

Allerlei plantensoorten blijven voor de

moderne geneeskunde nodig als startpunt.

In de Kruidengeneeskunde (Fytotherapie)

worden gehele (onderdelen) of mengsels van

planten medicinaal gebruikt. Deze genees-

kunde bestaat sedert de oudheid (ons bekend

uit Egyptische papyrusrollen, kleitabletten uit

Assyrië, boeken van Galenus, Kloosters) en is

nu nog in 80% van de niet westerse (arme)

landen in gebruik. De werkzaamheid van

traditionele kruiden is onduidelijk. Er bestaan

13



veel typen. In Vietnam zijn minstens 2000

kruiden- preparaten in de handel; vele

bestaande uit mengsels van meer dan 20 soor-

ten planten, mogelijk bijgemengd met delen

van beschermde diersoorten (neushoorn), of

zware metalen. In Europa heeft men in de 19e

eeuw het gebruik van de plant sec verlaten en

is men gaan zoeken naar de werkzame stoffen

daarin.

In de Signatuurleer koppelde men allerlei

medicinale eigenschappen aan het uiterlijk

van planten. Bekende voorbeelden zijn Long-

kruid waarvan de vorm van het blad aan een

long doet denken: dus heilzaam bij longziek-

ten. De walnoot lijkt op hersenen, dus… Tot

in de 19e eeuw werden ideeën uit de

signatuurleer opgenomen in medische voor-

schriften. Ook afwijkende toedieningsvormen

werden voorgeschreven: onder het kussen,

tussen de borsten, in schoenen, in de schoor-

steen…en bij je buren (Varkensgras)!

Het begin van de 19e eeuw luidde de start van

de moderne geneeskunde in met het verkrij-

gen van morfine als kristal (1805), salicylzuur

(1859).

En hoe zit het nu met de werkzaamheid van

kruidenpreparaten? De alternatieve genees-

kunde wordt niet wetenschappelijk onder-

steund en van vele preparaten vindt de regu-

liere wetenschap dat zij geen medisch effec-

tieve stoffen bevatten. Echter: van alle toege-

paste medicijnen (dus ook van de reguliere)

wordt 30 – 50 % van het beoogde effect toege-

schreven aan het placebo effect, uitgezonderd

voor cytostatica. Alleen al door het vertrouwen

dat de patiënt in de behandelende arts stelt

wordt een deel van de genezing in werking

gesteld. Dit effect ontstaat indirect via de

hersenen en het immuunsysteem. Een aantal

medicinale kruiden zijn geregistreerd als

medicijn. De vraag hierbij blijft: werken de

kruidenpreparaten en zijn ze veilig? Tien

populaire kruidenpreparaten, Moederkruid,

Smeerwortel, Valeriaan, Rode Zonnehoed,

kamillethee, Ginkgo, Ginseng, Zegepalm,

Sint-Janskruid, heeft spreker uitvergroot.

Hiervan hebben alleen Ginkgo (met marginaal

effect van Tavonin bij etalagebenen) en Sint-

Janskruid (even effectief bij matige depressie

als reguliere anti-depressiva) enig effect.

Zijn medicinale planten nu een zegen of een

zorg? Beide. Tot zorg behoren neveneffecten

en misbruik. Heroïne werd ontworpen als

alternatief voor morfine (in de Krimoorlog

1853). Bayer bracht het in 1875 als anti-hoest-

middel op de markt: het bleek verslavend te

werken. In 1850 werd Coca Cola geïntrodu-

ceerd. Het oorspronkelijke recept bevatte

cocaïne. Waar Freud de stof eerst positief

beoordeelde noemde hij het later “de gesel

der mensheid”. Uit Ephedrine wordt ecstasy

gemaakt, uit Cannabis hallucinogene stoffen.

Nicotine is de meest verslavende stof ter

wereld.

Conclusie, ook naar aanleiding van door het

publiek gestelde vragen: zowel bij de reguliere

als alternatieve kruidengeneesmiddelen zijn er

plussen en minnen wat betreft de beoogde

werking, zij het dat de alternatieve wijze van

genezen veel minder wetenschappelijk onder-

bouwd is. De vraag of er een vergelijking was

gemaakt met mensen die géén medicatie of

kruiden in welke vorm dan ook aangeboden

kregen was “een goede vraag”. Spreker vindt

dat inderdaad deze categorie patiënten bij

onderzoek zou moeten worden meegenomen.

Er valt nog zeer veel te onderzoeken op het

gebied van de medicinale mogelijkheden van

planten. Het aantal wetenschappelijke artike-

len over geneeskruiden neemt enorm toe.

Zowel op het terrein van de alternatieve

geneeskundige preparaten als bij de farma-

ceutische industrie wordt veel op dubieuze

gronden verdiend.

Let op! Gebruik niet medicijnen uit de krui-

dengeneeskunde en reguliere door elkaar.

Na deze boeiende en uitdagende lezing wer-

den we getrakteerd op een plaatje uit de krui-

denrijke bloementuin van Ben Westerink waa-

rin wel 150 soorten staan.
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VVrriieennddeennddaagg  eenn  AAllggeemmeennee  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  oopp  zzaatteerrddaagg  1122  mmeeii  22001122

Wij nodigen leden en gezinsleden uit voor de Vriendendag op zaterdag 12 mei 2012 en de Algemene

Ledenvergadering. 

Plaats: Hortus Haren , Kerklaan 34, 9751 NN Haren.

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart bent u, na voorafgaande aanmelding, van harte welkom.

PROGRAMMA
9.30 uur ontvangst met koffie in de Plantage (= begane grond).

10.00 uur algemene ledenvergadering 

12.00 uur lunch in de Plantage.

13.00 uur verzamelen voor rondleidingen in de entreehal.

13.15 tot 14.30 uur rondleidingen:

A. Vogelvluchtrondleiding. 

Een wandeling langs de mooiste stukjes van de Hortus

B. Rondleiding door de Laarmantuin (Wilde Plantentuin)

C. Rondleiding door de Chinese tuin

D. Markante bomenrondleiding

Agenda van de algemene ledenvergadering 2012:

1. Opening en vaststelling agenda.

2. Verslag van de ledenvergadering van 28 mei 2011  (wordt uitgereikt voorafgaand aan de vergadering).

3. Jaarverslag 2011. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag, dat elders in dit 

Vriendenbericht is opgenomen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

5. Rekening en verantwoording 2011 door de penningmeester. Begroting 2011.

6. Verslag van de kascommissie.

Decharge van het bestuur.

Verkiezing kascommissie 2012.

7. Bestuursverkiezing.

Mevr. Hulscher heeft 7 jaren een bestuursfunctie gehad en heeft aangegeven hiermee te willen 

stoppen. Het bestuur draagt als kandidaat de heer Tjerk Zwanenburg voor. 

Voor deze vacature kan door tenminste 10 leden één of meer kandidaten worden gesteld. 

De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur vóór

5 mei 2012. 

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Wilt u uw opgave voor 5 mei sturen naar Postbus 159, 9750 AD Haren? U kunt u ook opgeven tot 5

mei via ons mailadres hortusharenvrienden@gmail.com onder vermelding van naam, adres, de

onderdelen waaraan u wilt deelnemen (vergadering, lunch, welke rondleiding) en het aantal

personen.


