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DE HORTUS BOTANICUS IN HAREN

D

De Hortus is het culturele erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen
en bestaat in 2020 394 jaar. De start van de Hortus moet worden
gelegd bij de aanleg van de kruidentuin door Henricus Munting in
1626. Kruiden werden in die tijd belangrijk geacht voor de geneeskunst.
In die zin kan Munting worden gezien als een protofarmaceut. De
belangstelling van Munting ging echter verder dan de kruiden. In de
loop van de tijd ontstond er meer belangstelling voor de groei van
planten, hun voorkomen en diversiteit. Als gevolg daarvan groeide
de kruidentuin uit tot een botanische tuin voor onderwijs en onderzoek. Henricus Munting werd dan ook - op 71 jarige leeftijd - de
eerste hoogleraar botanie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Door de groei van onderwijs en onderzoek in de biologie werd de
oorspronkelijke locatie in Groningen (de Hortus buurt) te klein en
werd 100 jaar geleden een begin gemaakt met de overgang naar
Haren met de aankoop van het landgoed De Wolf. Erfgoed werd de
Hortus ook door de ontwikkeling in de wetenschap. Door de vinding
van het DNA ontwikkelde veel onderzoek en onderwijs in de biologie
zich in moleculaire richting. Daarnaast had de taakverdeling tussen
universiteiten tot gevolg dat veel veredelingsonderzoek naar Wageningen verschoof. Het resultaat daarvan is dat sinds enige decennia
de Hortus voor de universiteit geen rol meer speelt in onderwijs en
onderzoek.
Op dit moment wordt de Hortus beheerd door de Stichting Behoud
Groene Hortus die gelieerd is aan de RUG. De huidige Hortus is de
grootste botanische tuin van Nederland en bestaat grofweg uit drie
componenten: de Laarmantuin, de thematuinen en de Chinese tuin.
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De Laarmantuin is ooit gestart als een experiment van onderzoek
naar de samenhang tussen diverse planten in een biotoop. Het is de
oudste ecologische tuin van Nederland en is vanwege de vele
bijzondere plantensoorten erkend door de Stichting Nationale
Plantencollectie.
De thematuinen zijn een verzameling van diverse tuinen zoals de
Kruidentuin, de Rotstuin, de Wilde plantentuin, de Keltische tuin, de
Watertuin, de Hondsrugtuin, de Vlinder- en bijentuin en nu ook een
bloemrijk akkerlandschap. De Hondsrugtuin is gebaseerd op de
geologie en de begroeiing van de Hondsrug en vormt daarmee de
verbinding met het door de Unesco erkende Geopark de Hondsrug.
De Chinese tuin was van oorsprong geen onderdeel van de Hortus.
Het was een cadeau van de stad Shanghai aan Groningen (Stad en
Provincie) en werd in 1995 geopend door HM de Koningin. Het is
een authentieke tuin uit de periode van de Ming-dynastie. Authentiek
omdat de tuin en de paviljoenen door Chinezen met Chinese
materialen en Chinese technieken zijn gebouwd in de stijl van de
Ming-periode. Hij is in dat opzicht uniek in Europa. De tuin is in
2013 toegevoegd aan de Hortus. De tuin past - als contrast met de
westerse tuinen - uitstekend bij de Hortus als botanische tuin. Het
maakt zichtbaar dat het concept en de vormgeving van de Chinese
tuin sterk afwijken van die van de Westerse tuinen.

Meer informatie over de Hortus vindt u op
www.hortusharen.nl

De Chinese Tuin in de Hortus bestaat 25 jaar!
Een oud Chinees gezegde luidt: ‘In de hemel is het paradijs, op aarde zijn Hangzhou en Suzhou’. De eeuwenoude tuinen van Suzhou,
die als de mooiste van China worden beschouwd, hebben als voorbeeld gediend voor de Chinese tuin in de Hortus. Een Chinese tuin
staat bol van symboliek. Behalve planten, water, stenen en architectuur spelen geschreven teksten een belangrijke rol in de beleving
van de tuin. Naamgeving is eveneens belangrijk en de paviljoens en onderdelen van de tuin hebben prachtige namen meegekregen
als De Tuin van het Thee maken, het Duizend Dingen Paviljoen, het Kreunen van de Draak Theehuis, het Pad door het Bos van de
Eeuwige Bamboe en het Meer van de Rode Karpers met het Eiland der Geliefden.
De Chinese tuin ontving bij de opening in 1995 door H.M. koningin Beatrix de naam Het Verborgen Rijk van Ming.
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VOORWOORD

H

Het is nu tien jaar geleden dat mede door het initiatief van Henk Vos
we samen met Rob Verment zijn gestart met de beeldenexposities in
de Hortus. In de eerste jaren hebben we vooral gebruik gemaakt van
de grote aanwezigheid van beeldhouwers in het noorden. Later
hebben we onze blik verruimd naar kunstenaars verder in het land
en onze buren in Duitsland, maar nog steeds maken noordelijke
beeldhouwers een belangrijk deel uit van de exposanten. De
uitgebreide tuinen van de Hortus nodigen naast de beelden uit tot
Land Art, iets waar we al jaren over dachten en dit jaar mede door
wat ruimere financiële mogelijkheden mee zijn gestart door Merijn
Vrij, die zijn werkplaats in de nabijgelegen Biotoop heeft, uit te
nodigen een project in de Hortus te realiseren.
Daar we denken in de toekomst ook andere kunstprojecten te willen
aantrekken hebben we deze tentoonstelling de naam “10 jaar Kunst
in de Hortus” gegeven.
We voelen ons gelukkig dat het ook dit jaar weer mogelijk is een groot
aantal beeldhouwers met zeer verschillende stijlen en materiaal
gebruik te kunnen presenteren. Het is steeds weer een feest de
beelden te plaatsen in de tuinen en het spel te zien tussen de ruimte
van de tuin en de ruimte die de beelden innemen.
Indien we de beeldenroute volgen komen we eerst de houten
beelden tegen van Jeroen Boersma. Tijdens demonstraties van zijn
zaagkunst zal hij het wonder laten zien van hoe uit hout met de zaag
deze fraaie beelden ontstaan. In de tuinen naast de boulevard zien
we de verstilde beweging in de grote bronzen koppen van Koen de
Vries. We voelen ons gelukkig dat we Loek Bos konden overhalen zijn
verfijnde, Haagse bronzen te exposeren in de volgende tuin. Aan het
einde van de boulevard staan de grote stenen beelden van Bastiaan
de Groot, die steeds weer kans ziet met nieuwe beelden deel te
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nemen aan onze exposities, een beeld van hem staat ook buiten bij
de entree van de Hortus. Indien we links afslaan komen we langs de
beelden van Sytske Miedema, die we niet voor niets weer hebben
uitgenodigd op dezelfde plaats als twee maal eerder te exposeren. In
de boomgaard tegenover de Hermitage staan een groot aantal
stenen beelden te pronken van Karianne Krabbendam uit Leeuwarden.
Van verre zien we dan al de grote monumentale beelden van Gjalt
Blaauw op de dijk langs de Voedselarme Plas, die mede op ons
verzoek zijn blijven staan van de vorige tentoonstelling. Ze staan
daar ook zo mooi. In de wei voor de plas staat een voor deze
tentoonstelling imposant nieuw beeld van hem. Indien we links af
slaan komen we langs de vilten beelden van Meta Geerts en het Land
Art project van Merijn Vrij. Indien we doorlopen komen we de grote
metalen tekens van Marco de Kok tegen. Bij het water staan de daarbij
passende metalen sculpturen van Yke Prins. Indien we het water oversteken
eindigen we in de Watertuin met de speelse, humoristische, kleine
bronzen plastieken van Tineke Thielemans, die onze grafische ontwerper,
Harry Zijderveld, niet voor niets heeft uitgekozen voor de vlag van deze
tentoonstelling.
Deze tentoonstelling kwam tot stand door de medewerking van
meest vrijwillige medewerkers van de Hortus, met name door de
medeleden van het organisatiecomité van de beeldenexpo, Harry
Zijderveld, Rob Verment, Wouter Hofman, Heidi Renkema en
Constance Willems.
Wij danken de Vrienden van de Hortus, Henricus Munting; het
Dorpsfonds Haren; de Emmaplein Foundation en het Prins Bernard
Cultuurfonds voor hun financiële bijdrage aan deze tentoonstelling.
Tom van Weerden
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Gjalt
Blaauw
Petrus Hendrikstraat 32b
9714 EG Groningen
Tel.:
Mail:
Site:
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050 - 5719161
gjalt.blaauw@home.nl
www.gjaltblaauw.nl

Titel: Narcissus
Materiaal: cortenstaal
2012

H

Het werk van Gjalt Blaauw kenmerkt zich door heldere vormen en een poëtische
speelsheid. Zijn materiaal is staal, geverfd in vrolijke kleuren of roodbruin geroest, en
steen. Ondanks de zwaarte en vastheid van het materiaal ademen de sculpturen een en
al lichtheid. Vaak lijken ze te wapperen als een vaandel of te flakkeren als een vlam.
Andere werken doen denken aan een wolk of rookpluim. Bij "Narcissus" wist Blaauw met
staal zelfs een rimpelende waterspiegel te suggereren. Veel werken bestaan uit twee of
meer losse elementen in een op het oog nogal wankele compositie. Ze wekken eerder
de indruk te zijn gemaakt met een wat groot uitgevallen blokkendoos dan dat ze het
resultaat zijn van een artistiek concept. Maar juist in dat directe en ongekunstelde
karakter ligt de aantrekkingskracht van deze beelden.
(uit catalogus BEELDEN IN LEIDEN 2013, met toestemming van Gjalt Blaauw)

Geen titel
Materiaal: geverfd staal
2008
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De liefde om te werken met hout krijgt Jeroen
als kind al mee, als zoon van een meubelmaker.
Na zijn opleiding voor klassieke scheepsbouw
en meubelmaker ging hij meewerken in het
familiebedrijf "Inhout".
In 2015 begon Jeroen als hobby met boomzaagkunst, maar al vlug ontstond er een grote
passie voor het maken van houten beelden.
Gedreven, constant op zoek om zijn grenzen te
verleggen.
Inmiddels als zelfstandig kunstenaar een van
de beste competitie carvers van ons land, in
2019 bekroond tot Nederlands kampioen
sculptuur zagen.

Jeroen
Boersma
Boomzaagkunstenaar
Asserstraat 59
9451 TA Rolde
Tel.:
Mail:
Site:
Insta:
8

0592 - 205100
info@boomzaagkunst.nl
www.boomzaagkunst.nl
jeroenboersma111

Titel: Life Lines
Materiaal: Hout
2020

"Met veel passie maak ik sculpturen van
boomstammen, in mijn werk laat ik me leiden
door de levenslijnen van een boom.
Ik maak graag realistische en moderne sculpturen,
waarbij ik aan de basis van het sculptuur de
natuurlijke stam onbewerkt laat.
Zo komt de kracht van het beeld vanuit de
oorsprong van de boom en zijn eigen
natuurlijke karakter blijft bestaan.
De boom komt tot leven, vertelt een verhaal en
brengt emotie.
Bomen die ziek of gekapt waren, hebben zo
een tweede leven gekregen, vertellen nog lang
een eigen verhaal”.

Titel: In The Wind
Materiaal: Hout
2018
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L

Loek bos is een meester in het uitbeelden
van personen en dieren of een combinatie
van beiden in verschillende situaties. Op
zijn website zijn daarvan talloze voorbeelden te vinden. Hij vertelt in meerdere
van zijn beelden graag een verhaal en
doet dit vaak met een humoristische
knipoog.

Loek
Bos

Naast kleine en middelgrote plastieken
voor huis en tuin staan verspreid in
Nederland levensgrote beelden in
opdracht gemaakt. Zoals Toon Hermans
in Sittard, Paul van Vliet in portret in
theater Carré, Aad Mansveld in Den Haag
en vele andere meer of minder bekende
personen.

2e Schuytstraat 212
2517 TR Den Haag
Tel:
Mail:
Site:
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070 - 3504257
info@loekbos.nl
www.loekbos.nl
Titel: Diana's Kalasjnikov
Materiaal: Brons, deels verzilverd,
deels gepolychromeerd
Hoogte 70 cm
Unicum / 7.000,00

In harmonie met zijn ruimtelijk werk
schildert Loek Bos eveneens met een
voorliefde voor mensen in een
geënsceneerde omgeving.

Titel: Amazone met losse teugel
Materiaal: brons
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A
Meta
Geerts
Beukenlaan 17
9321 GP Peize
Tel.:
Mail:
Site:

050-5033927
metageerts@kpnmail.nl
www.metageerts.nl
Titel: Wetland building (detail)
Materiaal: vilt in ijzervlechtwerk
220 x 180 cm
2019
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Altijd ben ik gefascineerd geweest door
textiel. In de opvoeding heeft mijn
moeder daar zeker aan bijgedragen.
Interesse in textieltechnieken, het
ontdekken en experimenteren daarmee
is altijd aan de orde geweest.
Na mijn werkzame leven als lerarenopleider biologie werd het experimenteren met vilt een uitdaging. Vanaf 2005
ben ik al experimenterend steeds groter
werk gaan maken.
De grote werken hebben allen 1 of 2
zomers in het veld gelegen of gestaan.
De invloed van weer en wind doet zich
gelden en maakt deel uit van de
natuurlijke loop der dingen; van
ontstaan tot vergaan.
‘Snoer’ is een samenwerkingsprodukt
met kunstenares Thea Hoek.

Titel: Snoer
Vilt met koper
2018
300 x 30 cm
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Ik koester een grote bewondering voor
alle beelden, die uit natuursteen
gemaakt zijn, vanwege het ontstaan, de
techniek en alles wat erbij komt kijken.
Zelf heb ik daartoe ook menig beeld
bijgedragen, waarvan enkele der meest
recente hier te zien zijn.

Bastiaan
de Groot
Hoornsedijk 2004
9728 NG Groningen
Tel.:
Mail:
Site:
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050 - 5265306
bas@bastiaandegroot.nl
www.bastiaandegroot.nl
Titel: Ankh Hermes
Materiaal: Portugees marmer met
Zweeds graniet
Hoogte 205 cm
2019

Met de nodige verbeeldingskracht kunnen
we in dit beeld een weergave zien van het
ANKH HERMES kruis. Het ei is dan de lus en
de hoed met de steel van de paddestoel het
kruis .
Dit oud Egyptische kruis staat symbool voor
o.a. de mens, de man en de vrouw en het
eeuwige leven .
Het ei is het begin en het kruis het eind van
het leven, maar een eind is ook weer een
nieuw begin : de cirkel is rond .
Ik ben zo vrij deze pretentieuze naam aan
dit beeld toe te kennen, omdat het de rust
en verstilling, maar ook de ontembare
kracht uitstraalt, die past bij het gegeven.

Titel: Omhelzing
Materiaal: Zweeds graniet
Lengte: ca. 200 cm
2012
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Marko
de Kok
Titel: 'No.26'

Enkstraat 21
8011 JS Zwolle
Tel.:
Mail:
Site:
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+31(0) 6 4700 2850
markodekok@hotmail.com
www.markodekok.com

M

Marko de Kok (Hattem, 1969) maakt als beeldend kunstenaar geosymmetrische, abstracte
sculpturen met een monumentaal karakter. Na de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn
Huygens succesvol te hebben afgerond, startte hij zijn creatieve carriëre als interieurarchitect
met als specialiteit meubeldesign. Al snel zette hij zijn eigen ontwerpstudio op, en ontwierp en
produceerde hij in de daarop volgende 15 jaar een groot aantal design-objecten, zowel unica als
in serie. Gedurende deze periode ontwikkelde en stuwde hij zijn creaties meer en meer naar een
monumentaal en abstract niveau, wat in 2014 leidde naar het point-of-no-return: het volledig
loslaten van functie, resulterend in een absolute focus op vorm en inhoud. Hiermee was de keuze
voor het autonoom beeldend kunstenaarschap definitief.
Sindsdien heeft hij een groeiend aantal solo- en groepstentoonstellingen op zijn naam staan, en
wordt zijn werk aangekocht door zowel particulieren, kunstverzamelaars als het bedrijfsleven, in
binnen- en buitenland.

'No. 2'
2019
stainless steel
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Uitgangspunten Karianne Krabbendam

B

Beeldhouwkunst betekent voor mij de
menselijke emotie in een beeld vangen.
Het werk wat ik maak gaat over warmte,
diepgang, kracht en liefde. Mijn hele
carriëre als beeldhouwer werk ik in
natuurstenen en ben ik met deze thema's
bezig. Dit geef ik in geabstraheerde vorm in
mijn beelden weer. Deze vorm maak ik met
hamer en beitel (techniek: taille directe) en
werk ik naar de kern. Het toelaten van het
onbewuste is hierbij mijn leidraad. Het
spannende in dit proces is het beeld
langzaam te zien ontstaan. Iedere hamerslag is namelijk onomkeerbaar.

Karianne
Krabbendam
Carel Fabritiusstraat 4
8932 HP Leeuwarden
Tel.: 06 15353666
Mail: info@karianne-krabbendam.nl
Site: www.karianne-krabbendam.nl/
Titel: Tors III
Materiaal: Milaz Kirmizi
Hoogte: 35 cm
Jaar: 2012
18

Sinds een aantal jaren werk ik ook in
keramiek waarin ik deze zelfde thema's een
rol laat spelen. Werken in klei geeft mij
andere mogelijkheden. Zoals kleur
aanbrengen door middel van glazuren.
Hierbij let ik op het samenspel van kleur
en vorm.

Titel: Nimf
Materiaal: marmer
Breedte: 90 cm
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In mijn werk staat de mens centraal.
Tijdens het maken van mijn beelden
streef ik niet het realisme na, het gaat om
de emotie die wordt uitgedrukt door de
lichaamshouding.
De mensbeelden worden vaak sterk
vereenvoudigd van vorm weergegeven.
Alles draait om de houding en deze is
belangrijker dan de verhouding.

Sytske
Miedema

Allerlei emoties van zowel alledaagse
als uitzonderlijke gevoelens en ervaringen
worden in een beeld tot uitdrukking
gebracht.
Zo krijgt elk beeld zijn eigen persoonlijkheid en vertelt zijn eigen verhaal. De
toeschouwer wordt uitgenodigd tot een
dialoog met het beeld.

Ganzedijk 32
9684 ER Finsterwolde
Tel.:
Mail:
Site:
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06 - 14456935
sytske.miedema@telfort.nl
www.sytskemiedema.nl
Titel: Mag ik even de aandacht?
Materiaal: Polyester
Formaat: 100x250 cm

De huid van de beelden zijn getekend door
de afdrukken van mijn handen die hen
hebben gevormd. Ze dragen de zichtbare
sporen van het kneden, boetseren en
modelleren.

Titel: Silence
Materiaal: brons
Afmeting: 53x44x46
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De beelden van Yke Prins gaan over
het cyclische in de natuur. Veel van
haar beelden gaan over beweging en
de kracht van het groeien. Haar
abstracte beeldtaal is vol poëzie en

Yke
Prins

vindt haar oorsprong in de natuur.
Vanuit de waarneming ontstaat een
abstractie als een eenvoudig
kalligrafisch teken. Deze abstractie

Laan van Meerdervoort 231
2563 AA Den Haag
Tel.:
Mail:
Site:
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wordt vertaald in metaal; corten of
RVS en teruggeplaatst in de natuur.
Door beweging, grafische lijnen,

070 - 3472805
yjprins@ziggo.nl
www.ykeprinsbeelden.nl

herhaling en open en gesloten
vormen articuleert het beeld de
Titel: Balanced
Materiaal: Corten staal
2.05 x 0.50 x 0.30
2018
Fotograaf: Piet Gispen

ruimte en de energie van de
natuurlijke omgeving.

Titel: Growth
Materiaal: RVS
Formaat: 2.40 x 0.60 x 0.60
2018
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De denkwereld van Tineke Thielemans

E

Een andere wereld, een bijzondere wereld,
dat zie je als je naar mijn werk kijkt.
Een wereld die kwetsbaar en gevoelig
is, maar tevens een wereld waar je
glimlachend naar kijkt.

Ik gebruik dieren die ik fascinerend vind,
b.v. slangen, mysterieus, nietsontziend en
krachtig, katten met hun eigen karakter,
muizen slim en snel.

Tineke
Thielemans
Tel.:
Mail:
Site:

+31-6-12355354
info@tinekethielemans.nl
www.tinekethielemans.nl

Bekijk mijn Facebook pagina!
Tineke Thielemans op Linked In
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Titel: Again, again and again
Materiaal: Brons
De geschiedenis herhaalt zich.
Het begon in het paradijs.
Heeft zich in de loop der eeuwen
steeds herhaald.
We zijn wat dat betreft heel hardleers.

Ik dicht de dieren, die ik gebruik eigenschappen toe die ze misschien niet bezitten,
maar die ik er in zie of er bij voel.
Het vermengen van menselijke en dierlijke
elementen vind je steeds in mijn werk
terug, wat het verrassend en humoristisch
maakt en soms iets fascinerends of
aandoenlijks geeft.
Met mijn beelden de mensen verbazen, hun
verbeelding activeren en ze aan het denken
zetten, dat is wat ik wil.

Titel: Kind-Wereld
Materiaal: Brons

Het beeld staat voor de kinderen in de wereld.
Velen hebben het niet zo makkelijk,
er wordt aan alle kanten aan ze getrokken.
Om er toch een humoristisch tintje aan te geven
heb ik muisjes gekozen. Vind ik hele leuke beestjes,
maar daar kan je over van mening verschillen natuurlijk.
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Koen de Vries, beeldhouwer in beweging
In mijn beelden laat ik de mens in beweging zien, zowel fysiek als
mentaal. Ik wil daarbij de psyche van de mens blootleggen; dat wat
ons beweegt laten zien.

Traditie
Ook al heeft Koen de Vries zich los gemaakt van de statische
portrettraditie, hij gaat wel verder in de nieuwe beeldende traditie van
kunstenaars als Rodin, Boccioni en Bacon. Ook zij brachten eigentijdse
zaken als theater, psyche en beweging naar de beeldende kunst. De
invloed van film maakt dat ook het portret in beweging moest komen.
Beeld voor beeld ontleedt hij, net zoals Eadweard Muybridge, de
beweging van de personages om deze in de nieuwe traditie van de
portretkunst toe te passen.
Beweging
Om beweging in zijn portretten te krijgen, maakte De Vries de huid van
het portret eerst ruw zodat de veranderende lichtinval het kan laten
'bewegen'. Deze structuur wordt steeds zelfstandiger en nam
uiteindelijk de vorm over, de portretten lijken slechts ruwe materie. In
het nieuwste werk worden fragmenten van het gezicht aan de ruwe
materie toegevoegd. Zoals hersenen een beeld samenstellen uit
verschillende fragmenten, stapelt De Vries de fragmenten zo, dat je
beweging ervaart als je langs zijn beelden loopt. Als een (omgekeerde)
animatie.

Koen
de Vries
Vestestraat 6
2312 SX Leiden
Tel.:
Mail:
Site:

06-46 43 83 56
echt@koendevries.nl
www.koendevries.nl
Titel: Ingebeeld
Materiaal: Brons
2001
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Herkenning
De werken ontstaan in een proces van zogenaamd orakel boetseren.
Daar staan niet de ideeën van de kunstenaar centraal maar probeert hij
zichtbaar te maken wat onscherp in zijn ooghoeken opduikt en om er
grip op te krijgen. Daar ligt, volgens de Vries, een rol van de
kunstenaar, want zodra iets zichtbaar is kan het bestudeerd worden en
tot kennis leiden. Ook al gaat het niet over gelijkenis van ÈÈn
geportretteerd persoon, het gaat wel over menselijkheid waarin we
onszelf kunnen herkennen. Bij de communicatie tussen mensen speelt
dit (nog altijd!) een zeer grote rol. De portretkunst van de Vries gaat dit
keer over de mens, die zich telkens opnieuw uitvindt, en niet over het
alpha mannetje dat zich, ter meerdere glorie, liet afbeelden

Kijkt u dus naar mijn beelden met dit indachtig; er is veel in te zien.

Titel: Fotograaf
Materiaal: Brons
2008
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Contemplatio Salix

H

Het gedeelte van de voormalige Floriadetuinen was in de winter van 2019 geruimd en
leeg, en dus volgens Merijn Vrij een prachtige locatie voor zijn project. Te midden van
de bloemrijke akkers zal zodoende komende jaren een ‘wilgenkom’ groeien.

Merijn
Vrij
Werkplaats en bezoekadres:
De Biotoop, Paardenkopschuur
Kerklaan 32, Haren
Site:
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www.merijnvrij.nl

In deze kom van wilgenstaken nodigt Vrij bezoekers uit om een moment van bezinning
te nemen. Beschouwend stil te staan midden tussen de wilgen: Contemplatio Salix. Met
aandacht zijn in een groene wereld. Om bijvoorbeeld een kort moment te kijken naar
onze aarde, die nu zo zwaar belast wordt. ‘Klimaatadaptatie is dè opgave waar we nu
serieus werk van moeten maken’; vindt Vrij. In dit werk is bewust tijd (de 4edimensie)
als een belangrijke beeldende factor toegevoegd: met groei als een ‘hoopvol’
gegeven. Contemplatio Salix transformeert in de loop van de jaren tot een groene long
midden op het terrein van de Hortus Botanicus. Deze Land Art installatie zal dan ook
blijven staan na de expositieperiode. De schetsen op deze pagina’s zijn een aanzet tot
de uiteindelijke vorm.

Landschapskunstenaar Merijn Vrij maakt (groene) kunstprojecten in de openbare
ruimte. De locatie is altijd onderdeel van zijn palet, als inspiratie en als drager: Site
Specific. Kunst mag een symbiose aangaan met de plek: iets toevoegen en inspireren.
Natuur, natuurlijke materialen, ritme en groei zijn belangrijke elementen in zijn werk.
Participatie maakt vaak onderdeel uit van zijn werkwijze: betrekken van publiek,
samenwerken en ervaren. Vrij maakte o.a. de Wilgenborg in Blauwestad en de Groenpaviljoens in stad Groningen. Daarnaast is hij deelnemer van zowel landelijke als
mondiale kunstroutes. In 2017 was hij organisator en curator van de internationale
Land Art kunstroute Kerstvloed 1717 in Noord Groningen. In 2020 werkt hij ook aan een
‘familie’ van 14 dijkbanken op de vernieuwde dijk tussen Delfzijl en Eemshaven.

Titel: Contemplatio Salix
Materiaal: Wilgenstaken
2020
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SUBSIDIENTEN
Hortus Haren bouwt aan de toekomst
Sinds 2013 staat de Hortus onder de dagelijkse leiding van het bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), dat ook
verantwoordelijk is voor de exploitatie. Er wordt nauw samengewerkt met de Vriendenvereniging van de Hortus. Zo wordt de uitgifte
van jaarabonnementen verzorgd door de Vrienden. De inkomsten uit deze abonnementen gaan voor ± 80 % naar de Hortus.
Nieuwe glorie: De Hondsrugtuin
2017 was een jaar van grote veranderingen voor de Hortus. Zo is er een nieuwe tuin van ruim 8500 m2 rond de entree van de Hortus
ontwikkeld: De Hondsrugtuin. Deze tuin gaat letterlijk en figuurlijk het gat vullen, dat is ontstaan na de noodgedwongen afbraak
van de grote kas. Boom Landscape brengt met zijn ontwerp een ode aan het Unesco Geopark de Hondsrug.
Parkachtig landschap
Achter in de tuinen vindt eveneens een radicale ‘vernieuwing’ plaats. Hier wordt een opener, parkachtig landschap gecreëerd met
eilandborders. Ook is in 2018 begonnen met de aanleg van een Vlinder- en Bijentuin van ruim 3000 m2. Uiteraard kunnen bezoekers
blijven genieten van de ‘oude vertrouwde’ tuinen, zoals de Chinese tuin, de ecologische Laarmantuin en de rotstuin.
Steun Hortus Haren
U kunt de Hortus steunen met een gift, legaat en/of het kopen van een jaarabonnement.
Voor meer informatie zie de website: www.hortusharen.nl

Al ruim 80 jaar zijn wij de supportersvereniging van de Hortus botanicus Haren
Ons doel is om de botanische en cultuurhistorische waarden van de Hortus te beschermen. Daarnaast proberen we op allerlei
manieren de belangstelling en het enthousiasme voor de 394 jarige Hortus bij het publiek te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld
door in samenwerking met het bestuur van de Hortus een zeer voordelig lidmaatschap/ jaarabonnement aan te bieden, waarmee
leden het hele jaar toegang tot de Hortus hebben. Tevens ontvangen leden twee maal per jaar ons Vriendenbericht om op de hoogte
te blijven van ontwikkelingen in de Hortus, botanisch nieuws en vrijwilligerswerk. Een lidmaatschap inclusief jaarpas is aan de
Hortusbalie verkrijgbaar.
Onze Vereniging ondersteunt de Hortus door bij te dragen aan kosten voor o.a. beplanting, aanleg van nieuwe (delen van) tuinen,
educatieve activiteiten, beeldenexpositie en advertenties.
We zijn door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat het mogelijk is om eenmalige
of periodieke schenkingen fiscaal aftrekbaar te maken. Nieuwe leden en schenkingen zijn zeer welkom, zodat we ook de komende
jaren kunnen zorgen voor een bloeiende Hortus, waar veel bezoekers van mogen genieten.
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www.vriendenhortusharen.nl
of u kunt mailen naar
hortusharenvrienden@gmail.com

Dorpsfonds Haren
Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het rapport “Haren Centrumvisie” met de
actiepunten zoals die zijn opgenomen in de “Projectenmap”. Aan de hand van dit besluit is het Dorpsfonds Haren opgezet.
De visie voor het centrum van Haren kan geformuleerd worden als: ‘Haren heeft het meest exclusieve en gezelligste winkelcentrum
van Noord-Nederland; de groene parel op de rand van Stad en Hondsrug’.
Als gevolg van deze centrumvisie is het dorpsfonds Haren in het leven geroepen om:
1. Haren op de kaart te zetten;
2. activiteiten te stimuleren;
3. de service aan klanten te verbeteren;
4. sfeerbeeld met meer groen te ontwikkelen.
Het Dorpsfonds Haren streeft naar:
1. een evenementenkalender met een attractieve programmering;
2. een duidelijke profilering van het DNA van Haren met de kernwaarden “kwaliteit en groen”;
3. ondersteuning van ondernemerschap en initiatieven;
4. het initiëren van samenwerkingsverbanden;
5. het versterken van de lokale economie.

Emmaplein Foundation
De Emmaplein Foundation is een stichting, gevestigd in Haren, opgericht eind 2000 door Dick en Jacqueline Maan. Jacqueline Maan en
Ilona Maan vormen de Raad van Advies van de stichting. De stichting beheert ruim vier miljoen euro en doet uitkeringen uit de
opbrengsten van dit kapitaal.
Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende
instellingen in de ruimste zin des woords.
Bij het doen van uitkeringen kan het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en
Noord-Nederland.

Prins Bernard Cultuurfonds
Cultuur(fonds) verbindt

Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat samen met andere cultuurfondsen in Nederland én met de overheid de cultuursector helpen in
deze moeilijke tijd, waarin musea gesloten zijn, theatervoorstellingen, concerten en festivals voorlopig niet doorgaan en ook veel
mooie natuurprojecten vertraging oplopen. Inzet is een bijdrage te leveren aan het continueren van de mooie, creatieve, troostende,
verpozende, verrijkende en verbindende waarde van cultuur en natuur. Lees hier hoe we samen cultuur levend houden. Juist nu!
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van kopieën in welke
vorm dan ook of worden opgeslagen in bepaalde systemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

