
Wilde Planten Kring Haren 

Tineke Scholtens - ter Haar 

Twintig jaar geleden werd de Wilde 
Planten Kring Haren opgericht. Hoe
wei de naam anders suggereert zijn 
de leden niet aileen uit Haren (Gr.) 
afkomstig, maar ook uit de wijde om
geving. Aanleiding tot de oprichting 
van de Wilde Planten Kring was de 
groeiende belangstelling voor tuinen 
en openbaar groen (Le Roy!) met 
meer wilde planten. In een dergelijke 
kring zou men elkaar kunnen steu
nen door uitwisseling van planten, 
ervaringen en idee!n. Daamaast Ia
gen er mogelijkheden voor samen
werking met de Plantsoenendienst in 
Haren waar al vroeg een begin werd 
gemaakt met een meer ecologisch 
groenbeheer. 

Oprichting
 
njdens de oprichtingsvergadering wer

den een achttal uitgangspunten opge

steld (zie kader).
 
Met deze 'acht geboden', met Iijstjes
 
van planten, die de leden in de aanble

ding hadden en met een geschiktheids

lijst van min of meer bedrelqde planten
 
uit het Drents district was de start van
 
de Wilde Planten Kring Haren een feit
 
en kon ieder proberen zijn eigen tuin te
 
verlevendigen en bedreigde ptanten
 
een overlevingskans te bieden.
 

Aktiviteiten 
Jaarlijks worden er twee ruifdagen (in 
april en oktober), twee lezingen (in fe
bruari en november) en twee excunies 
(in mei en september) georganiseerd. 

De ruil'dag' vindt altijd plaats op zater
dagochtend en duurt in werkelijkheid 
maar twee uur; na afIoop naast ieder
een zich naar huis om de nieuwe aan
winsten in te planten of uit te zaaien. 
Aanvankelijk was de verwachting cat 
we na een jaar of vijf wei uitgeruild zou
den zijn, orndat iedereen dan 'alles' wei 
heeft. Niets bteek minder waar, nog 
steeds wisselen op de ruildagen non
derden planten van eigenaar, eenvou
dig orncat steeds nieuwe leden zicn 
aanmelden (oak wie aileen planten 
komt haten is welkom). Daamaast zijn 
niet aile aangeboden soorten even ge
makkelijk te houden. Wie Muskuskruid, 
Goudveil of Penningkruid liet wegkwij
nen probeert het graag nag eens op 
een andere plek. 
Verder is in sommige tuinen weinig ge
legenheid voor het opkweken van ro
zetten van tweejarigen. Wie toch ver
langt naar Wouw, Mottenkruid of Teu
nisbloem kan ze op de ruildag vinden. 
Bij een aantal leden zijn botanlsche 
gasten utt andere deten van de wereld 
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ook zeer welkom in de tuin : Scharlei, 
Damastbloem, Jacobsladder en Voor
[aarstathyrus vinden dan ook gretig af
trek. En wie eenmaal de smaak te pak
ken heeft van Spiegeleitjes, Hemel
roosjes, Witte onschuld en Zegekruid 
blijft nieuwe soorten uitproberen uit de 
dikke zadenlijst van de Cruydt-hceck. 
De ruildag wordt gehouden in de tum 
van een van de leden. De gastvrouw/ 
-heer zorgt voor koffie en koek en voor 
een flink tentzeil als er regen wordt ver
wacht De rest gaat vanzelf... 
Planten die overblijven zijn jarenlang 
welkom geweest in de educatieve tuin 
van de Hart de Ruyterstichting, een 
jeugdpsychiatrisch centrum in Smilde. 
De laatste jaren zijn er echter voldoen
de 'beginnende leden' die de restanten 
graag meenemen. 
De lezingen betreffen steeds een on
derwerp cat nauw verband houdt met 
wilde pJanten in de tuin of in de natuur. 
Zo vertelde Piet Ottens ons over de 
plannen van de heemtuin in Munten
dam, Gees Wagenaar over de insekten 
in zijn tuin en Ben Westerink over de 
flora van West-Groningen. 

Naast het jaarlijks terugkerende pro

gramma met ruildagen, lezingen en ex

cursles vinden er ook nog 'ad-hoc'- akti

viteiten plaats.
 

Inventarisatie
 
Enkele jaren geleden werd op verzoek
 
van het hoofd van de Plantsoenen

dienst van de gemeente Haren een in

ventarisatie uitgevoerd in het openbaar
 
groen in twee wijken in Haren. Om een
 
indruk te geven van de aanbevelingen
 
die uit deze inventarisaties voortvloei

den gaan hierbij twee citaten uit net be

treffende verslag:
 
-Langs net fietspad tussen de Emma
teen en de Holten wordt de overgang 
gevormd door een prachtige begroei· 
ing van Dolle kervel, Bosandoorn, 
Look zonder look, Dagkoekoeksbloem 
en Bonte dovenetel. Om overbemes
ting door honden een halt toe te roe
pen Iijkt ons daar een hondenverbod 
verdedigbaar'. 
En: • De brede bermen langs Canters
veen, Tussenziel en wetemuizerwei; 
zijn, door net meeien te beoetxen, uit
stekend geschikt te maken voor vlin
ders en rupsen; de greppe/s die er 
achter Iiggen vrsqen eenvoudig om 
een ruigtebegroeiing met Bereklauw, 
Koninginnekruid, Akkerdistel en Look 
zonder look, zodat Oranjetipje en Dis
tetvlinder zich er thuis voelen. -
Ook in de beginjaren van de Wilde 
Planten Kring Haren werd er al veel 
werl< gemaakt van het bestuderen van 

wegbermen in Haren om bloemrijke 
bermen in stand te kunnen houden of te 
creeren. 

Educatie 
Toen de Harense Hortus nog deel uit
maakte van de universiteit werd een uit
gebreid , vrijwel gratis programma aan
geboden voor schoolkinderen, dat in 
samenwerking met veel leden van de 
Wilde Planten Kring werd verzorgd. Nu 
de Hortus financieel op eigen benen 
moet staan is een deel van die kinder
aktiviteiten geschrapt. Toch verlenen 
ook nu nog leden van de Wilde Planten 
Kring, die tevens rondleidster zijn in de 
Hortus , medewerking aan speurtochten 
en andere kinderactiviteiten, b.v. ter ge
legenheid van de Boomfeestdag. 

Cursus 
Dit vooriaar werd op verzoek van de 
Volksuniversiteit Groningen een cursus 
aangeboden over 'heemplantentuinen'. 
De belangstelling was groot; er waren 
21 deelnemers. De cursus werd ver 
zorgd door drie leden van de Wilde 
Planten Kring. Voorjaar 1993 zal de 
cursus, bij voldoende aanmeld ingen, 
herhaald worden en daama is er wel 
licht belangstelling voor een vervolgcur
sus. 

Feest 
Het 20 -jarig bestaan werd op 9 mei ge
vierd in het kerkje van Fransum (ten 
noordwesten van de stad Groningen). 
Dit kerl<je is voorzien van een eenvou
dige keuken en verwarming en kan te
gen een bescheiden vergoeding ge
huurd worden voor culturele activiteiten. 
Onder het motto "Met een knipoog de 
tuin bekeken" waren allerlei mensen 

Een stand met wilde planten voor het kerkje in Fransum 

uitgenodigd die produkten te kijk of 
te koop aanbieden, die in nnrne zin met 
'de tuln' verbano houden, zoals aqua
rellen van planten, manden, zaden en 
planten , tweedehands tuin- en natuur
boeken, keramlek, nestkastjes en na
tuurlijk de Oase Heemtuin Gids. 
In het beset dat dit stukje wei wat weg
heeft van een 20-jaarverslag hoop ik 
dat u een niet at te vervelend beeld 
heeft verl<regen van de Wilde Plante n
kring Haren. 0 
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Enkele 'zakeJijke' gegevens: 

- Er zijn ongeveer 140 leden. 

- Het lidmaatschap kost f 10,- per 
jaar. Daarvan worden de convocaties 
incl. verzendkosten (2 a 3 per jaar) , 
de zaalhuur voor de lez ingen, de 
reiskostenvergoeding en een kfeine 
attentie voor sprekers, een vergoe
ding voor de gastvrouw/-heer van de 
ruildag en net opluisteren van lustra 
betaald . 

- Vijf leden fungeren ats bestuur, dat 
door cooptatie tot stand kornt door 
nret voor de verenigingsvorm te kie
zen vermijden we de vervelende 
huishoudelijke vergaderingen, jaar
verslagen en ingekomen stukken. 

- Meer informatie kunt u verkrijgen 
bij de heer P. van den Berg van Sa
paroea, tel. 050-347589. 
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