
VITAMINE GROEN: 

DE HORTUS BOTANICUS HAREN

IS GEEN ‘SLEEPING BEAUTY’

MAAR EEN GROENE HOTSPOT!

DE HORTUS BOTANICUS HAREN IS EEN GROENE PAREL VAN DE GEMEENTE GRONINGEN



INLEIDING

De combinatie van klimaatverandering en het compacter worden van uitdijende stedelijke gebieden heeft 
overal geleid tot meer aandacht voor het belang van inpassing van stedelijk groen. Zo heeft ook de Gemeente 
Groningen in dat kader onlangs een concept-nota uitgebracht: “Groenplan Vitamine G”. Met verwijzing naar 
de publieke erfgoed-enquête van 2017 wordt vastgesteld dat er veel groene plekken in de stad zijn om te koesteren, 
de zogenaamde Sleeping Beauty’s. 

Door de samenvoeging met Haren krijgt Groningen er nog zo’n groene erfgoed plek bij: de Hortus botanicus 
Haren. De Hortus is bij uitstek een groene plek die past in het beleid uiteengezet in concept nota Vitamine 
groen. De ruim 27.000 jaarlijkse bezoekers van de Hortus vinden die allang geen sleeping beauty meer. Het is 
een Groene Hotspot die het waard is om onderdeel uit te maken van de planologische borging van de groene 
erfwaarden in de toekomstige omgevingsplannen.



Het erfgoed van de Hortus bestaat uit twee onderdelen: de 
Hortus botanicus en de Chinese tuin. 
De Hortus botanicus, de oudste, begint bij de kruidentuin 
van apotheker Henricus Munting in 1626. Zijn kruidentuin 
werd al vrij snel gebruikt voor onderwijs aan genees-
kunde studenten. Vanwege zijn belangstelling voor 
planten groeide zijn kruidentuin in de loop van de tijd 
uit tot een botanische tuin. Deze botanische tuin heeft 
een belangrijke rol gespeeld in het onderwijs en 
onderzoek in de biologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Omdat Henricus Munting op grond 
van zijn in de Hortus opgedane kennis de eerste hoog-
leraar botanie in Nederland werd, markeert de Hortus 
ook het begin van de wetenschappelijke plantkunde in 
Nederland.

ERFGOED

De Chinese tuin stamt uit 1995 en is een cadeau van 
de stad Sjanghai aan de stad en de provincie 
Groningen in het kader van het  verbeteren van de 
(handels) betrekkingen. De RUG heeft grond voor 
de Chinese tuin ter beschikking gesteld. Het is een 
authentieke Chinese Mingtuin. Bij de aanleg was de 
tuin uniek in die zin, dat er maar drie van dit soort 
tuinen buiten China bestonden: Montréal, Sidney en 
Haren. 



DE TUINEN
Hoewel de Hortus van oorsprong een tuinencomplex 
was voor onderwijs en onderzoek, is het in de loop 
van de tijd veranderd naar een parkachtig landschap 
met een publieksfunctie. Het complex bestaat uit 
verschillende tuinen met hun eigen karakter en een 
keur aan bijzondere planten en bomen. Met zijn circa 
15 hectare biedt de Hortus de ruimte voor rust, 
ontmoeting en beleving van de schoonheid van de 
natuur en verkoeling op hete dagen. Een Grand Café 
met restaurant, een  Chinees Theehuis, een jeu de boules 
baan en een speelgelegenheid voor de kleintjes 
ondersteunen deze publieke functie.

Het zijn overigens niet alleen mensen die de Hortus 
een geweldige groene plek vinden. Ook vele dieren 
(vogels, insecten, reeën, eekhoorns, marters, vleer-
muizen etc.) gebruiken de Hortus als rustplek. Niets 
is zo verrassend als al wandelend over de vele paden 
plotseling oog in oog te staan met een stel reeën. 
Want ook die beschouwen de Hortus als een ideale 
verblijfplaats. 

De parels van de Hortus kunnen als volgt getypeerd 
worden.

• De Laarmantuin
Een ecologisch aangelegde tuin met een Arboretum 
(loofbomentuin) en Pinetum (naaldbomentuin). De 
tuin is het resultaat van onderzoek naar de wijze 
waarop planten elkaar beïnvloeden in een biotoop. 
Vanwege de grote diversiteit aan planten is de tuin 
door de Stichting Nationale Plantencollectie erkend 
als te beschermen ecologische tuin. 

• De Rotstuin 
Een grote tuin opgebouwd uit gestapelde rotsblokken 
van diverse steensoorten met bijbehorende planten 
groei. 

• De Vlinder/bijentuin 
Een tuin ingericht met dracht- en waardplanten die 
niet alleen een bijzonder kleurrijk gezicht biedt, maar 
in de zomer ook zoemt van de insecten.

• De Bijenstal 
Schuur met bijenkorven en publieksruimte waar men 
een bijenkorf van dichtbij kan bekijken die in gebruik 
is. In publieksruimte wordt voorlichting gegeven over 
bijen en de rol van insecten in de voedselketen, de 
voedselproductie en het belang van biodiversiteit.



Hans Rikken

• De Hondsrugtuin 
Een tuin gebaseerd op het landschap van de Hondsrug. 
In samenwerking met het Geopark Drenthe laat de 
tuin de opbouw zien van de Hondsrug en wordt 
informatie gegeven over het ontstaan van het land-
schap en de herkomst van stenen.

• Akkerveld
Een veld met oude graansoorten en bijbehorende 
akkerkruiden.

• Chinese tuin
De Mingtuin is een ommuurde tuin met Theehuis, 
paviljoens en vijver. Omdat het tuinconcept van 
Chinese tuinen nogal afwijkt van de westerse tuinen 
is de Mingtuin een waardevolle en unieke aanvulling 
op de Hortus.

Naast de natuurwaarde van de tuinen vormen ze ook 
een prachtig decor voor de jaarlijkse beeldenten-
toonstelling en een inspiratiebron voor de jaarlijkse 
Plantjes markt van de Hortus.



De transformatie van wetenschappelijke tuin naar 
publiekstuin heeft in de loop van de tijd plaats gehad 
met behoud van de ecologische en botanische waarden. 
De Hortus beschikt nog steeds over een grote variatie 
aan planten, waaronder vele rode lijst soorten. Ook het 
aantal soorten paddenstoelen dat voorkomt is groot. 
Als lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische 
Tuinen (NVBT) wil de Hortus een bijdrage leveren aan 
het behoud van biodiversiteit in het kader van het 
streven naar een leefbare en duurzame wereld. Zij doet 
dat door een grote diversiteit aan planten te koesteren, 
waaronder een groot aantal bedreigde soorten en deze 
onder de aandacht te brengen van een breed publiek. 
Om het bijzondere groen te behouden, de kwaliteit 
ervan te borgen en de waarde te benutten is een 
professioneel beheer essentieel. De Hortus biedt deze 
soorten en hun habitat een beschermde omgeving die 
niet gerealiseerd kan worden in openbare parken.

ECOLOGISCHE WAARDE

Tijgerspin Daslook Zoete kersTamme kastanje Rode Esdoorn

Speenkruid (Ficaria verna)



MAATSCHAPPELIJK BELANG
Tegen de achtergrond van de klimaatverandering  is 
het besef gegroeid, dat grotere groen gebieden in 
een stedelijke omgeving van groot belang zijn voor 
de leefbaarheid, de Hortus is zo’n gebied. Door de 
verstedelijking van de omgeving is de Hortus meer in 
het centrum van de bebouwing komen te liggen. De 
Hortus is door zijn ligging goed bereikbaar. In dit 
verband kan ook gewezen worden op de vele cliënten 
(vnl. ouderen) van ZINN en Beatrixoord die een 
afzonderlijke toegang hebben tot de Hortus. Ook 
gezien de kwaliteiten van de Hortus en het talrijke 
bezoek vervult de Hortus zonder meer een boven-
wijkse functie. Als we uitgaan van de waarden 
waarop volgens het Groenplan Vitamine G een gebied 
kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving 

(natuurwaarde, gezondheid, betere luchtkwaliteit, 
klimaat adaptieve omgeving, esthetische waarde, cultuur 
historische waarde en economische waarde) dan hoort 
de Hortus Haren nadrukkelijk in beeld te zijn bij de 
borging van groene erfwaarden.

De Hortus biedt op educatief gebied vele mogelijkheden. 
Op dit moment geeft de Hortus voor de lagere scholen 
in Haren en Groningen educatieve rondleidingen. Het 
is de ambitie van de Hortus om in de toekomst ook 
educatieve programma’s te ontwikkelen voor een breed 
publiek in samenwerking met andere organisaties. Te 
denken valt aan Natuurmonumenten, IVN,  Gronings - en 
Drents Landschap, Scholen voor voortgezet onderwijs 
etc.



DE  ORGANISATIE VAN DE HORTUS

Kortom, De Hortus botanicus Haren is een groene parel van de gemeente 

Groningen en het behoud van de Hortus – de enige in de vier noordelijke 

provincies - dient deel uit te maken van de toekomstvisie van de Gemeente 

Groningen bij het maken van een bestemmingsplan voor Haren.

Tekst: Bestuur SBGH (Stichting Behoud Groene Hortus)  /  Opmaak & vormgeving: Harry Zijderveld-Graphic Design  /  Foto’s: Reina Jager, Harry Zijderveld, e.a.

Nadat door ontwikkelingen in de wetenschap de 
Hortus botanicus niet meer gebruikt werd voor onderwijs 
en onderzoek is ze als erfgoed verzelfstandigd. Op dit 
moment wordt het erfgoed van de RUG, inclusief de 
Chinese tuin, beheerd door de Stichting Behoud 
Groene Hortus (SBGH). De SBGH dient zichzelf te 
financieren via eigen inkomsten uit entree, horeca, 
winkel en verhuur van ruimten. De bijdrage van de 
RUG beperkt zich tot facilitaire dienstverlening. 
In essentie is de SBGH een vrijwilligersorganisatie. 
Het door de RUG benoemde bestuur is onbezoldigd. 
Het beheer wordt uitgevoerd door een kleine kern 
van personeel in dienst van de SBGH samen met een 
groot aantal (circa 100) vrijwilligers. De bijdrage en 
frequentie ervan varieert. Naast natuurliefhebbers, 
gepensioneerden die zinvol bezig willen zijn, zijn er 
ook vrijwilligers die moeilijk aansluiting vinden bij de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. De Hortus geeft 
hen de mogelijkheid voor zelfontplooiing en sociale 
contacten en biedt structuur aan de dag. 

Naast de vrijwilligers werkt de SBGH ook samen met 
andere organisaties/groepen om het beheer te regelen. 
Zo leveren de volgende organisaties een bijdrage aan 
de exploitatie van de Hortus: 
• COSIS 
Organisatie voor dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke of psychische beperking, verzorgt met een 
groep cliënten het Grand Café-restaurant “De Plantage” 
in de Hortus en participeert met een cliënten-groep in 
het tuinonderhoud.
• Praktijkschool De Bolster 
Voert in het kader van de praktijklessen onder leiding 
van een docent tuinonderhoud uit.
• Imkervereninging  Haren/Paterswolde 
Verzorgt de bijenstal en de voorlichting. 
• Vogelwerkgroep 
Verzorgt de vogelhuisjes op de Hortus.
• De Vereniging Vrienden van de Hortus 
Verzorgt de abonnementenadministratie van de Hortus 
en financiert educatief materiaal en projecten.
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