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Dotters willen natte voeten.
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Feestelijke dotters
Van een afstandje lijken ze op
speenkruid, van dichtbij zijn ze veel
groter. Zaterdag zag ik de eerste dot-
ters bloeien. Altijd feestelijk! Nu
kan ik een heleboel bloemen op-
sommen wier bloei ik als een lente-
feestje ervaar. Net als vlinders en vo-
gels kunnen bloemen ons blij ma-
ken. Soms wordt me gevraagd wat
het ertoe doet als soorten uitster-
ven. Uitsterven hoort erbij en in
plaats van veldleeuweriken krijgen
we zilverreigers. Lijdt uw kind eron-
der dat hoogveen, trilveen, blauw-
grasland, sprookjesbos, bloemrijk
hooiland, houtwal, kemphaan, orto-
laan en duinpieper verdwenen zijn?
Nou dan. Zulk cynisme is moeilijk
te weerspreken, maar dat hoeft ook
niet. Draai de bewijslast niet om en
laat de cynicus eerst maar eens uit-
leggen waarom we de dingen die
ons blij maken vernietigen.
Tussen de agrarische en stedelijke

kaalslag steken hier en daar dotter-
bloemen de kop op. Zouden we ons
landschap niet langer leegzuigen en
platwalsen, dan kunnen ze zich zo-

maar weer uitbreiden. Dotters wil-
len natte voeten en groeien daarom
op vochtige hooilanden en aan oe-
vers van zoet water. Vindt u dotter-
bloemen aan brak water, dan zijn
dat wellicht de zeldzaam geworden
spindotters. Gewone dotterbloemen
moeten niets hebben van zout. Op
kalk zijn ze wel gesteld en daarom
doen ze het goed op door kwelwater
zompig gemaakte grond.
Complete velden vol dotterbloe-

men kunt u nog vinden in jaarlijks
gemaaide beekdalen, in een paar
restjes blauwgrasland en andere
voor bloemen beheerde natuurter-
reinen. Daarbuiten vindt u hier en
daar pollen dotter. Via drijfzaden
kunnen die zich snel uitbreiden.
Dan duiken een jaar later her en der
kleine gele polletjes op. Als tuin-
plant rukken ze op.

Koos Dijksterhuis

www.trouw.nl/groen
Voor eerdere afleveringen en
vragen over inheemse natuur

Lekker picknicken? Even de
pollenplanner checken

Van onze redactie groen

Hooikoortspatiënten kunnen van-
daag en morgen maar beter nog even
flink genieten van de pollenvrije
lucht. Vooral als ze in het zuidwesten
van het land wonen: vanaf vrijdag 1
april zijn daar de eerste berkenpol-
len in de lucht te vinden. Althans, dat
voorspelt de ‘pollenplanner’, die via
internet te raadplegen is via allergie-
radar.nl. Aan de planner werken on-
der andere de Wageningen Universi-
teit en het Leids Universitair Medisch
Centrum mee.
De radar geeft aan dat de concen-

tratie berkenpollen zich langzaam
uitbreidt naar het noorden van het
land, een proces dat op 9 april een
hoogtepunt bereikt: dan zal heel Ne-
derland zijn bedekt met het stuif-
meel. Begin mei verdwijnen de mees-
te berkenpollen vanuit het zuiden,
maar ze worden op de voet gevolgd
door graspollen, de belangrijkste ver-
oorzakers van hooikoorts.
Hoe kun je nu al weten dat al dat

stuifmeel over een maand in de lucht
zit? De pollenplanner werkt daar-
voor met temperatuurmetingen. Om
een plant te laten bloeien, is een be-
paalde hoeveelheid warmte nodig,
de zogeheten ‘temperatuursom’. De
Wageningen Universiteit heeft die
temperatuursom voor de belangrijk-

ste hooikoortsplanten bepaald. Aan
de hand van de gemiddelde tempera-
tuur die in ons land gedurende de af-
gelopen dertig jaar is gemeten, kan
voorspeld worden wanneer planten
gaan bloeien en wanneer er – als ge-
volg daarvan – pollen in de lucht te-
rechtkomen.
De pollenplanner is nuttig voor de

ruim een miljoen hooikoortspatiën-
ten die Nederland rijk is. Ze stoppen
vaak al midden in het hooikoortssei-
zoen met hun medicijnen omdat ze
geen klachten meer hebben en den-
ken dat het seizoen al voorbij is. Met
de planner kunnen ze zien tot wan-
neer er stuifmeel wordt verwacht.
Maar: de pollenplanner is slechts een
verwachting en hoeft het niet per se
altijd bij het rechte eind te hebben.
Weersverwachtingen zijn niet altijd
betrouwbaar. Bovendien leggen som-
mige pollen honderden kilometers
af. Het kan dus best zijn dat er in Ne-
derland ‘allochtoon’ stuifmeel wordt
aangetroffen, dat de pollenplanner
niet had voorzien.
Op de site van de allergieradar kun-

nen hooikoortspatiënten meer dan
alleen de pollenverwachtingen bekij-
ken. Als ze zich registreren, kunnen
ze op schaal van 1 tot 10 aangeven of
ze last hebben van hun neus, ogen en
longen. Hun informatie wordt ver-
werkt in een kaart van Nederland.

Lenie ‘t Hart stopt als algemeen
directeur van de zeehondencrèche in
Pieterburen. Toch raken de dieren
haar niet kwijt. “Denk aan Albert
Heijn, die bleef ook altijd betrokken
bij zijn winkels.”

‘Ik krijg juistm

INTERVIEW
Ellis Ellenbroek

Dat het zo stinkt in de crèche,
het floept er zomaar uit. De
jongen bij de kassa reageert

laconiek: “Zeehonden eten vis. En ze
moeten ook wel eens naar de wc.”
Maar bij Lenie ’t Hart schiet de op-
merking in het verkeerde keelgat,
blijkt achteraf. Een paar dagen na
het interview staat er op de website
van haar zeehondencrèche een co-
lumn waarin ze zich beklaagt over de
journalist die het gezegd heeft. “Die
had ik er direct uit moeten zetten.”
Lenie ’t Hart. Kom je aan de zeehon-
den, dan kom je aan haar.
Ze draagt een sweater met zee-

hond, over een pulli met panterpoot-
jes. We praten bij thee en negerzoe-
nen. Aanleiding: de zeehondenmoe-
der heeft bekendgemaakt dat ze
stopt als algemeen directeur van de
zeehondencrèche in Pieterburen. Als
ze in september zeventig wordt
draagt ze het stokje over. De Raad
van Toezicht is achter de schermen
voorzichtig begonnen met zoeken
naar een opvolger. Een jonge Iraanse
dierenarts, Mostafa Ferdous, had Le-
nie moeten opvolgen. Hij werkte op
de crèche, maar verongelukte eind
januari in Duitsland. “Mijn zoon, zo
zag ik hem. Het was mijn filosofie
dat hij mij zou opvolgen. Ik kan nog
niet geloven dat hij er niet meer is.
Ik denk telkens dat hij zo weer bin-
nenkomt.”

Hoeveel zeehonden heeft u in veertig
jaar zien komen en gaan. En welke
zijn u speciaal bijgebleven?
“Duizenden dieren zijn hier geweest.
Vele daarvan herinner ik me nog. De
eerste natuurlijk. Loeskus. Die heette
naar mijn nichtje, Loeska, dat net zo
sputterde als deze zeehond.
“Of Dirk Frik. Die was genoemd

naar de schipper van de politieboot.
We gingen altijd met een boot van de
Rijkspolitie te water de zeehonden
vrijlaten. Dirk Frik was de enige zee-
hond die ik niet heb kunnen voeren.
Hij deed zijn bek niet open.”
Ook Hannes wordt niet gauw ver-

geten. In 2004 ontsnapte de baby van
vier weken uit de dierentuin van
Nordhorn in Duitsland. Hij sprong
uit zijn badje, kroop onder de hek-
ken door, stak de weg over, belandde
in de IJssel. In de buurt van Dalfsen,
kreeg een te hulp geroepen team van
de zeehondencrèche Hannes te pak-
ken. ‘t Hart: “Ik had gezegd: We kun-
nen hem vangen, maar dan houden
we hem ook en laten hem vrij.”
De dierentuin wilde Hannes terug,

het werd een rel. “Toestanden. Toen
we hem vingen stonden er Nederlan-
ders bij te roepen: ‘Je geeft hem niet

terug hoor, want die Duitsers hebben
mijn fiets ook nog’. Op het Duitse
journaal zeiden ze dat wij die zee-
hond wilden hebben, omdat we in
1974 het voetbal verloren.”
De toenmalige landbouwminister

Cees Veerman schreef naar Pieterbu-
ren: Lenie mocht Hannes niet vrijla-
ten. “Hij zat hier toen nog gewoon
rustig en groeide mooi. Maar op een
nacht is hij ontvoerd. Door wie we-
ten we niet. Ik heb wel gehoord dat
hij vervolgens is vrijgelaten.”

U zat niet in het complot?
“Nee, nee. We zaten wel in Kopspij-
kers. Sanne Wallis de Vries speelde
mij. Jack Spijkerman vroeg: Kende u
de mensen die het gedaan hebben?
Toen zei ik: ‘Nee, geeneen van
drieën’.”
Haar inspanningen voor de zieke

zeehonden maakten ’t Hart beroemd
over de hele wereld. Ze zat aan tafel
bij koninklijke hoogheden, vergader-
de met steenrijke zakenlieden en
wist popsterren voor haar karretje te
spannen. De muziek van Queen mag
ze gratis gebruiken en daarom hup-
pelen zeehondjes in spotjes van de
crèche op de tonen van ‘It’s a beauti-
ful day’ en ‘Love of my life’ weer rich-
ting het zeewater.
“Er is niemand die zoveel avontu-

ren beleeft als ik”, roept ze uit met
het meisjesachtige enthousiasme dat
haar kenmerkt. Maar wie informeert
of het niet kicken is, die bekendheid,
krijgt vinnige repliek: “Ik ben hier
niet mee begonnen voor de roem, en
ook niet om directeur te worden. Je
moet jezelf niet belangrijk vinden.
Als je jezelf belangrijk vindt, moet je
niet op de zeehondencrèche zijn. De

crèche is ook niet van mij. Die is van
alle donateurs.”
Afgelopen december ging een be-

drag van drie miljoen euro aan de
neus van ‘t Hart en consorten voor-
bij. De crèche zou het geld – deels als
gift, deels als lening – krijgen van de
Haagse stichting Van Klooster om de
accommodatie te verbeteren. Maar
de stichting hield de hand op de knip
toen bleek dat ze in Pieterburen de
bouwtekeningen op 38 punten had-
den aangepast. Van Klooster liet we-
ten geen trek te hebben ‘een vijfster-
renhotel’ voor zeehonden te bekosti-
gen. De zeehondencrèche verloor
een kort geding om de drie miljoen
toch te bemachtigen. “Zeker zuur”,
blikt ’t Hart terug, maar volgens haar
zaten er domweg fouten en onhan-
digheden in het bouwplan ‘Tuithof’
dat de stichting had laten tekenen
door een installatiebedrijf met die
naam in Schoonhoven. De sfeer tus-
sen de crèche en de stichting was op
het eind om te snijden, dus het is
maar beter dat er geen geld is over-
gemaakt, vindt ‘t Hart. En wie mocht
denken dat ze in Pieterburen bij de
pakken neerzitten heeft het mis. Er
wordt nu toch gebouwd. Dankzij een
miljoen van de Postcodeloterij kan er
een nieuwe zuiveringsinstallatie ko-
men en een begin worden gemaakt
met nieuwe quarantaineruimtes.
Ze is een artikel aan het schrijven.

Reden: de kritiek die biologen van
tijd tot tijd leveren op haar werk. Met
het terugzetten van dieren zouden er
ziektes in de gezonde populatie wor-
den gebracht. En door de opvang
zouden genetisch zwakke beesten
blijven leven, en het systeem van na-
tuurlijke selectie doorkruist worden.
De opvatting is een ‘ideologie’,

meent Lenie, een dwaling van na-
tuurbeschermers, waar ze haar
schouders liefst over ophaalt. “Na-
tuurbeschermers gaan niet voor die-
ren, maar ze nemen de plek in van
God. Zij zeggen namelijk dat als er
ergens een dier ligt dat er slecht aan
toe is, dat dat dier dan altijd dood
moet omdat het een slecht dna zou
hebben. Maar daar is geen enkel be-
wijs voor.”
Tegenover natuurbeschermers

staan, stelt ze, dierenbeschermers als
zij. Die opvang als morele plicht zien.
“De dieren zijn slachtoffer van ons
mensen. Ze worden ziek van chemi-
sche stoffen in de zee, of raken ver-
strikt in netten.”
In Pieterburen wordt zuiver weten-

schappelijk onderzoek gedaan, aldus
Lenie. “Wij hebben als enige ter we-
reld bewezen dat de vervuiling van
invloed is op het immuunsysteem
van de zeehond.” Acht wetenschap-
pers schreven via de crèche al een
proefschrift. Onder hen Lenies zoon
Pieter, die als jurist de geschiedenis

Het begon in achtertuin

Lenie ’t Hart wordt op 16 septem-
ber 1941 geboren in Farmsum, bij
Delfzijl, als Leentje Godlieb, jong-
ste in een gezin met vijf jongens.
Ze trouwt met het hoofd van de
school in Pieterburen – Joop ’t Hart
– en krijgt een zoon, Pieter (nu 44).
Pieter is vier, en Lenie is net van
plan maatschappelijk werk te gaan
doen, als gemeentesecretaris René
Wenzel van Uithuizen haar vraagt
hem te helpen zieke zeehonden op
te vangen. Beter dan maatschappe-
lijk werk, vindt Lenie, want zee-
honden opvangen kan in haar ach-
tertuin. Veertig jaar later staan er
vijftig mensen op de loonlijst van
de zeehondencrèche.
Lenie ’t Hart scheidde van haar eer-
ste man, maar hield zijn naam. Zij
is nu getrouwd met cineast Karst
van der Meulen.
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