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CUB Herbarium print nr. 1 to 83 
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In de zomer van 2015 vroeg Giuseppe Licari (It, 1980) de gemeente Rotterdam het gras rond de noordkant van 
de Westersingel niet te maaien. Deze non-actie was een experiment om de planten die in dit grasveld 
onzichtbaar aanwezig zijn, te helpen om te groeien en zich te ontwikkelen. Met de steun van Remko Andeweg 
van Bureau Stadsnatuur, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, werden 83 verschillende plantensoorten 
geïdentificeerd, gedroogd en gedigitaliseerd. Daarmee is een herbarium van de  Westersingel gecreeërd: het 
resultaat en de getuigenis van dit proces.  
 
Aan het begin van de vorige eeuw waren gazons puur esthetisch. Men mocht er niet op lopen en de grasvelden 
werden gemarkeerd met verboden te betreden bordjes. Heel fijn gras werd gebruikt om een esthetisch groen 
tapijt te creëren, dat voortdurend werd onderhouden en geschoren. Sinds de Tweede Wereldoorlog mogen 
gazons en grasvelden praktischer worden. Tegenwoordig zijn de gazons in steden meestal bedoeld om te 
gebruiken: mensen mogen erop lopen, picknicken of genieten van de zon tijdens het lezen van een boek.  
 
In de tentoonstelling Diversiteit! Presenteert Licari de verscheidenheid aan planten die het grasmaai regime van 
de gemeente hebben overleefd, die onmiddellijk groeiden, bloemen    ontwikkelden en zich konden 
reproduceren zodra ze de kans kregen. Een grasveld langs een singel ziet er oppervlakkig gezien gewoon groen 
uit, maar eronder vindt een gevecht plaats om te kunnen overleven.  
 

 









 
 
 
In the summer of 2015 Giuseppe Licari asked the Municipality of Rotterdam to not mow the grass around the 
north Westersingel. This non-action was part of an experiment to help the plants inhabiting the grass field to 
develop and mature. With the support of urban botanist Remko Andeweg from Bureau Stadsnatuur, 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 83 different plant species have been identified, dried and digitized to 
create a herbarium of the Westersingel, a result and testimony of this process.  
 
At the beginning of the last century, the purpose of grass lawns was solely aesthetic. No one was allowed to 
walk on the grass and the lawns were fenced all around with non-trespassing signs. Only fine grass was used to 
create a green carpet, constantly maintained by gardeners. After the Second World War until most recently 
grass lawns can grow much “wilder”. Contemporary urban grass lawns are mostly meant for use. People are 
allowed to walk on them, have a pick nick or enjoy the sun while reading a book. 
 
In the exhibition Diversity! Licari presents the variety of plants that resist the city council’s gardening regime 
and are ready to emerge and reproduce any time they are given a chance. To the unsuspecting eye a grass 

field looks simply green, but underneath a fight for survival is going on.  
 
 
 


