
Winterlezing 2019 
 

Wat een prachtige locatie! Omdat we ons mochten 
verheugen in zo veel belangstellenden werd de 
winterlezing van de Vrienden van de Hortus op 31 
januari gehouden in het Groot Auditorium van Het 
Academiegebouw. En kennelijk werkte dit 
inspirerend, want Harrie van der Hagen, ecoloog bij 
drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, ook 
bezig met een promotieonderzoek, belichtte op 
gloedvolle wijze allerlei aspecten van het 
duingebied rondom Den Haag. 

 

 

 

 
Een kleine greep uit het verhaal:  
-In 1874 is men begonnen met waterwinning in de 
duinen van Meijendel ten behoeve van de inwoners 
van Den Haag. Voor die tijd werden de grachten 
daar zowel als riool als ook voor drinkwater 
gebruikt. En hoewel men voornamelijk bier dronk, 
had dit epidemieën van cholera en tyfus tot gevolg. 
Met de drinkwatervoorziening uit de duinen kwam 
hier goeddeels een einde aan. 
 

 
-Oorspronkelijk pompte men al het grondwater 
op uit de duinen. Maar de voorraad daarvan is 
beperkt. Om het toenemend aantal afnemers 
te voorzien en om te voorkomen dat de duinen 
uitdroogden, is men water uit de rivieren naar 
de duinen gaan pompen om de voorraad aan te 
vullen. Eerst uit de Lek, later uit de Afgedamde 
Maas. Dat water gaat naar de duinen, maar pas 
nadat het grondig gefilterd en voorgereinigd is. 
En daar komt ook de natuurwaarde van de 
duinen om de hoek kijken. Om de biodiversiteit 
in de natte duinvalleien te behouden moet het 
water voedselarm zijn, anders wordt alles gras 
en riet en missen we orchideeën en Parnassia. 
-In de jaren 70 had de gemeente Wassenaar 
plannen om veel villa’s te bouwen in de duinen. 
Dunea heeft zich, samen met diverse 
natuurorganisaties, hier met hand en tand 
tegen verzet. Gelukkig uiteindelijk met 
resultaat, zodat het gebied, dat niet alleen van 
belang is vanwege het water, maar dat ook een 
grote natuurwaarde heeft, behouden is. 

 
 
De vele Hortusvrienden die naar het Groot Auditorium 
waren gekomen, hangen aan Harrie’s lippen! 

 
 
Om het gebied nog beter te beschermen en te 
behouden heeft Dunea samen met partners het 
Nationale Park Hollandse Duinen opgericht. 



-Ongeveer 20 jaar heeft Harrie moeten vechten 
voor het kunnen realiseren van een natuurlijker 
zeereep. De duinen moeten ons beschermen 
tegen de zee en daarom vond men dat de 
duinen een soort dijk moesten vormen, een 
monotone strook beplant met helmgras om 
verstuiving tegen te gaan. Sinds 1990 is het 
helmplanten gestopt, en in 2015 is er een 
onderbreking, zogenaamde kerven, gemaakt in 
de zeereep, zodat de natuurlijke verbinding 
tussen zee en strand en duinlandschap weer een 
kans krijgt. 
               Kruisbladgentiaan (Gentiana cruciata) → 

 

 

 

-Om het gebied open te houden is begrazing nodig. 
Konijnen zijn uitstekend grazers voor het duin, want 
ze eten niet alleen grasjes en kruiden, maar ook jonge 
kiemplanten van bijvoorbeeld duindoorns. De 
konijnenstand is op verschillende momenten 
gedecimeerd door virusziekten. Daarom is in de 
duinen geëxperimenteerd met grote grazers. Harrie 
heeft daar veel onderzoek naar gedaan, waarbij hij tot 
de verrassende conclusie is gekomen dat er qua 
plantenbiodiversiteit niet veel verschil was tussen 
begraasde en niet-begraasde gebieden. Andere 
oorzaken moeten dit verklaren. 
←Parnassia (Parnassia palustris) 

 

 
 
Oeverkruid (Littorella uniflora) 

 
Stijve moerasweegbree  
(Baldellia ranunculoides ssp. Ranunculoides)   

-Bos en struweel worden zeer gewaardeerd als mooie natuur. Maar de grootste natuurwaarde van de 
duinen zijn volgens Harrie juist de open stukken duin met een grote variatie in graslanden en vochtige 
duinvalleien. Plantjes waarvoor je op je knieën moet. Met de terugkeer van de voedselarme, natte 
duinvalleien zijn zeldzame planten die al decennia niet meer voorkwamen teruggekeerd, zoals Oeverkruid 
(Littorella uniflora) en Dwergbloem (Centunculus minimus). Andere bijzondere planten zijn 
Kruisbladgentiaan (Gentiana cruciata), Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides ssp. 
Ranunculoides) en iets minder bijzonder, maar wel heel mooi: Parnassia (Parnassia palustris). 



En natuurlijk het zeer zeldzame Rozenkransje 

(Antennaria dioica). Hierover is een filmpje gemaakt 

(“starring Rogier van Vugt en Harrie van der Hagen”). 

Tot slot van de avond werd, na een aanstekelijke 

inleiding door Rogier, dit filmpje vertoond. Op het 

moment dat Rogier een ferme schep in de grond stak 

om een Rozenkransje uit te graven ging er een 

siddering door de zaal…. Maar dit is juist wel de 

bedoeling: proberen heel zeldzame planten voor 

uitsterven te behoeden door ze op te kweken en te 

vermeerderen in de Hortus (Levens Archief). Dat dit is 

gelukt bleek uit het cadeau dat Rogier voor Harrie had 

meegenomen: een Rozenkransje voor het 

bezoekerscentrum in Meijendel. 

 
 
Rogier overhandigt Harrie een Rozenkransje 

 

 

 

Als u met eigen ogen wilt zien hoe mooi de 

natte duinvalleien van Meijendel zijn, moet u de 

open dag bezoeken die Dunea altijd organiseert 

in de Kikkervalleien op de laatste zondag van 

juni. Je weet niet wat je ziet aan prachtige 

orchideeën en andere bijzondere planten! 

 

 
                                                      Orchideeën in de Kikkervalleien 

 
 
Steenrode Orchis 
(Dactylorhiza incarnata subsp. 
Coccinea) 

 
 
Rietorchis 
(Dactylorhiza praetermissa) 

 
 

Moeraswespenorchis 
(Epipactis palustris) 



 
 
John van Ruiten reikt de oorkonde uit 

 
 
Carel Wijffelman spreekt een dankwoord uit 

 
De Vrienden van de Hortus bestaan dit jaar 40 jaar. Eén van de activiteiten in dit kader is de instelling van 

de Jaarring. Het Vriendenbestuur heeft een monumentale boom in de Hortus geadopteerd, de Zelkova 

serrata, een boom die in 1830 door Von Siebold in de Hortus is geplant. Met ingang 2019 wordt de adoptie 

van de Zelkova voor een jaar ter beschikking gesteld van iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt 

voor de Hortus en haar Vrienden. Elk jaar krijgt de Zelkova er dan een jaarring bij. De eerste jaarring werd 

door Vriendenvoorzitter John van Ruiten uitgereikt aan Carel Wijffelman. Carel heeft in de 20 jaar dat hij 

bestuurslid is geweest van de Vrienden het systeem van boomadoptie opgezet en onderhouden. 

Boomadoptanten leveren een substantiële bijdrage aan de gelden die de Vrienden jaarlijks ter beschikking 

van de Hortus kunnen stellen. De Jaarring met een mooie oorkonde en de bloemen waren dan ook zeer 

verdiend voor Carel. Bij de Zelkova komt een bord te staan waarop jaarlijks de naam van de ontvanger van 

de jaarring zal worden gegraveerd. 

 

 

‘Hortus Leiden’ 

 

‘Hortus Leiden’ editie 2019 met 

als Thema ‘Beter met Planten’ is 

uit! Met veel enthousiasme en 

elan is eraan gewerkt. 

Hoofdredacteur Adri Mulder 

dankte alle medewerkers 

hartelijk. Zij overhandigde het 

eerste exemplaar aan Wethouder 

Martine Leewis die er zeer mee 

was ingenomen. Wij sluiten ons 

aan bij de mooie woorden van de 

wethouder: spread the word 

‘Hortus’ met dit fraaie magazine!   
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