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Met ruim 17 ha is de Hortus één van de oudste en grootste botanische
tuinen van Nederland. Apotheker Henricus Munting legde in 1626 de
kiem met zijn kruidentuin in de Rozenstraat in Groningen. In 1917 werd
het huidige terrein, landgoed De Wolf, door de universiteit aangekocht
en stukje bij beetje beplant. Het is nu één grote, groene schatkamer
boordevol juweeltjes.
De eeuwenoude tuinen van Suzhou, die als de mooiste van China
worden beschouwd, hebben als voorbeeld gediend voor onze Chinese
tuin: Het verborgen Rijk van Ming (bij de bouw in 1994 uniek in
Europa!). De tuin en de gebouwen zijn in de jaren '90 ontworpen door
de stadsarchitect van Shanghai en aangelegd met uit China afkomstige
materialen door Chinese werk- krachten volgens traditionele technieken.

De ecologische Laarmantuin bestaat uit een Arboretum, Pinetum en
een open gedeelte. De tuin maakt sinds 2013 deel uit van de Nationale
Plantencollectie. Van minuscule wasplaten (paddenstoeltjes) tot reusachtige sequoia’s, er valt hier van alles te ontdekken.
De heuvels van de Hondsrugtuin strekken zich uit tot aan de Kerklaan.
De tuin weerspiegelt het cultuurlandschap zoals het een kleine eeuw
geleden was. De Hortus maakt deel uit van Unesco Global Geopark De
Hondsrug, dit landschap is gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. Bij de
aanleg van de tuin werden een aantal oeroude zwerfkeien opgegraven.
Het letterlijke hoogtepunt van de Hortus wordt gevormd door de rotstuin.
De tuin doet denken aan een Alpenlandschap en biedt u een prachtig
uitzicht over een groot deel van de tuinen.

In de Engelse tuin bevindt zich de boomkalender. De kalender bestaat
uit 21 boomsoorten, die volgens de Keltische mythe elk met een menstype overeenkomen. Zoek uw geboortedag en bijbehorende boom en
leer uzelf beter kennen. Zo zijn er veel meer tuinen met elk een eigen
karakter en unieke sfeer, voor urenlang dwaalplezier.
De tuinen vormen regelmatig het decor voor diverse (muziek)festivals,
workshops en beeldenexposities. Op deze manier is de Hortus niet
alleen aantrekkelijk voor natuurliefhebbers, maar kunnen ook cultuurminnaars bij ons hun hart ophalen.
Midden in het groen liggen twee aantrekkelijke horeca-gelegenheden:
‘De Plantage’ en het Chinees Theehuis ‘Het Kreunen van de Draak’.
Het is mogelijk om ruimtes af te huren voor allerlei gelegenheden, zoals
feesten, recepties, vergaderingen, zowel voor kleine als grote(re) gezelschappen. Onze horecagelegenheden zijn officiële trouwlocaties van de
gemeente Groningen. U kunt dus uw huwelijksdag van begin tot eind
door ons laten verzorgen. De tuinen vormen ook nog eens een prachtig
decor voor de bruidsreportage. In het Hortuscafé in de entreehal schenken
we u met liefde een (h)eerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
In de entreehal vind u de Hortus plantenshop en cadeauwinkel (gratis
toegang). Hier vindt u allerlei bijzondere producten met een link naar
de natuur en activiteiten van de Hortus. Zo verkopen we o.a. natuurboeken,
honing van onze Hortusbijen en kunst van lokale Harense kunstenaars. Het
assortiment wisselt regelmatig.

de gr oene pa rel van groningen
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Het organiseren van een tentoonstelling in coronatijd is niet
zonder risico. Verleden jaar was de Hortus ondanks, of misschien
wel dankzij corona, in de tweede helft van het jaar druk bezocht.
Veel toeristen trokken naar het noorden van ons land en de
uitgestrekte tuinen van de Hortus zorgden voor ruimte in de
buitenlucht. Zodoende durfden we ook dit jaar voor de elfde keer
op rij de beeldententoonstelling te organiseren.

Tuinen zijn in cultuur gebrachte stukjes natuur en hierin past een
cultureel element zoals een beeld, die een heel apart cachet aan
de tuin kan geven. Dit samengaan van tuin en beeld zie je ook in
historische tuinen en parken. Beelden hebben ruimte nodig en in
een tuin kan de goede ruimte voor het beeld gevonden worden.
Ik herinner me nog altijd een lezing van Jef Depassé waarin hij
liet zien hoe de indruk van een beeld verandert bij plaatsing op
een sokkel en binnen verschillende ruimtes. Het is ook wat wij
jaarlijks meemaken indien we de beelden van de wagens een
standplaats in de tuin geven. Bewonder de beelden, u hebt er alle
tijd voor. Loop er om heen en probeer de ruimtelijke eenheid er
van te vatten en stel u voor hoe het beeld zou staan in uw tuin,
stad of dorp.

Het is ook dit jaar weer gelukt een tiental bekwame beeldhouwers
te vinden die bereid waren hun werk in de Hortus te exposeren.
Beeldhouwers met zeer verschillende stijlen en gebruikmakend
van verschillende materialen. In de komende bladzijden stellen
ze zich aan u voor onder de onvolprezen redactie van onze grafische
vormgever Harry Zijderveld.
Naast deze beelden zijn er in de Hortus ook meer blijvende beelden
te bewonderen zoals op het Berkenplein de betonnen beelden van
Ine Bollen, de uit een Nordmanspar gehakte man van Gert Sennema
en de recent door familie Niermijer geschonken beeld de Bank
van Bastiaan de Groot. In de Hondsrugtuin is de brug De Rimpeling
te zien van Gabriel Lester en tussen de korenvelden staat een
landartproject van Merijn Vrij.
Deze expositie is mede tot stand gekomen door de medewerking van
meest vrijwillige werkers in de tuin en is mede mogelijk gemaakt
door subsidies van de SBGH (Stichting Behoud Groene Hortus),
van de Vriendenvereniging van de Hortus ‘Henricus Munting’, en
de Emmaplein Foundation.
Tom van Weerden
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Entree, Hortuscafé, winkel en plantenshop
Chinees theehuis
Bijenstal
Grand Café de Plantage
Toiletten
Bushalte: Qbuzz lijn 51
Fietsenstalling
Kweekkassen (niet voor publiek)
Publiekskas
Jeu de boules baan
Speelplek kinderen
Wisselborders
Langlevenpadborde
Border Kerklaan
Kindnatuurlijke speelplek: BushBush
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Anita Franken - Zwanger

Gerdi Zwaan
Margriet Barends
Marti de Greef
Cilia de la Court
Han Lammers
Pyr Bosma
Ankie Hoevenagel
Gjalt Blaauw
Yvan Veninga
Wessel bezemer
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27 De ‘Hortus Hermitage’, een retraiteplek
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Gjalt Blaauw - diverse beelden
Anita Franken - ‘Zwanger’
Alf Becker
Gert Sennema - ‘De Drager’
Ine Bollen
Els Otten - ‘Natura Artis Magistra’
Vincent van Leeuwen - glasobject
Yvonne de Vissen - ‘Kikkertango’
Gabriel Lester - ‘De Rimpeling’
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Entreeplein
Hondsrugtuin
Laarmantuin
Dr. F. I. Brouwerpad
Arboretum
Wilgenvallei
Grasland
Heidegebied
Pergola
Eilandborders
Bloemrijke akkers
Voedselarme plas
Kruidentuin
Elzenbroekbosje
Malushoek
Rododendrontuin
Rododendronvallei
Rotstuin
Witte tuin
Botanische Rozentuin
Pasteltuin
Hortensiatuin
Blauw/gele tuin
Vlinder-Bijenweide
Hermitage
Watertuin
Boulevard
Berkenplein
Chinese tuin

gemaakt door kunstenaarsduo
Sjaak Langenberg en Rosé de Beer
3 Alf Becker

9 Gabriel Lester - De Rimpeling
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In haar werk zoekt Ankie Hoevenagel naar contrasten. Niet alleen in materiaal,
maar ook tussen licht en donker, tussen zweven en met de aarde verbonden
zijn. Ze maakt hierbij gebruik van zware en lichte materialen. Het robuuste
van steen naast het kwetsbare van textiel, brons en bladgoud.

“Het wonderlijke van steen is dat een stugge
inerte massa uit de grond getild kan worden
en vleugels kan krijgen. Voorwaarde daarvoor
is de verbeeldingskracht van de beeldhouwer.”
Met dit citaat van Carol Shields uit ‘De stenen dagboeken’ karakteriseert
Ankie Hoevenagel haar beelden.

Ankie Hoevenagel
Werkplaats:
Flensburgweg 8
9723 TN Groningen

Anrochter
Brons
40 x 40 x 23

Mail:

ankiehoevenagel@ziggo.nl

Geen titel
Belgisch hardsteen en brons
70 x 45 x 30
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Over mijn werk.

Onderwerpen van mijn keramische beelden zijn vooral dieren en
mensen en de relatie tussen mens en dier.
Bij sommige beelden is het onderwerp deels mens, deels dier.
Ik dicht dieren menselijke uitdrukkingen toe zoals snibbigheid
of onschuld en elegantie.
Naast beelden maak ik ook vazen en schalen, waaronder schalen
met een sproeier op zonne energie zodat ze als fonteintjes zowel
binnen als buiten kunnen staan.

Cilia de la Court
Oudezijl 14
9693PA Bad Nieuweschans
Mail:
Site:

info@ciliadelacourt.nl
www.ciliadelacourt.nl
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Some pieces I search for, others come to meet me
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Ik ben Gerdi Zwaan en verslaafd aan het medium klei. Geen materiaal nood in
al zijn complexiteit zo uit tot experimenteren.
Langzamerhand is mij duidelijk geworden dat ik houd van robuuste vormen en
rafelige randen. Wat niet af is boeit.

Voor mij is werken met klei als het aangaan van een dialoog: ik wil wat van
jou, en jij geeft me wat terug. Daarom is alles wat uit mijn handen komt uniek.
De samenspraak is immers iedere keer anders, of zoals Claudi Cassanovas
zegt: ‘Some pieces I search for, others come to meet me’.

Gerdi Zwaan
Schuitvlotstraat 24b
4331 SZ Middelburg
Tel.:
Mail:
Site:

0627062834
info@gerdizwaan.nl
www.gerdizwaan.nl
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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)

Gjalt Blaauw
Petrus Hendrikstraat 32b
9714 EG Groningen
Tel.:
Mail:
Site:

050 - 5719161
gjalt.blaauw@home.nl
www.gjaltblaauw.nl
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“Magische Vergelijkingen”
Wat kan de wiskunde ons nog meer bieden dan alleen stellingen,
getallen en vergelijkingen?

M

Met zijn rationele ontwerpen maakt beeldend kunstenaar Han Lammers een vertaalslag
van wiskundige vergelijkingen naar tastbare driedimensionale beelden, veelal uitgevoerd in zink. Dit levert geometrisch, abstract werk op dat gekenmerkt wordt door
concrete en zuivere vormen. In die zin voelt Lammers zich verwant aan het minimalisme
en constructivisme. Omdat geometrische vormen de basis vormen van zijn werk,
ontstaan er sculpturen waarbij iedere vorm van toeval en dus verrassing op voorhand
uitgesloten is. Het werk van Lammers valt uiteen in massieve, gesloten vormen met een
statisch karakter en meer open en vloeiende vormen met een dynamisch (en soms
lyrisch) karakter.
Wiskunde als exacte wetenschap wordt veelal omschreven als rationeel en emotieloos.
Kunst daarentegen associeert men met emotie en gevoelsexpressie. Vroeger wist men de
wiskunde en kunst moeiteloos te combineren door gebruik te maken van hun aanvullende kwaliteiten. Voor Leonardo Da Vinci en Michelangelo waren kunst, techniek en
architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontelbare kunstwerken zijn ontstaan
met behulp van de stelling van Pythagoras, de reeks van Fibonacci, de Gulden Snede, het
Pentagon en de uitwerking van het getal Pi. Denk bijvoorbeeld aan het iconische werk
“de Vitriviusman” van Da Vinci.

Han Lammers
Zuppeldseweg 2
8181 NH Heerde

Kubus-bol
Zink
40 x 40 x 70

Mobiel:
0655302578
Mail:
install.lammers@planet.nl
Site:
www.hanlammers.nl
Facebook: Han Lammers Kunst
Instagram: Han Lammers Kunst

Diagonal Cubes

Zink
120 x 80 x100
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Ik bezocht, toen ik 8 jaar was, met mijn vader het Rijksmuseum in Amsterdam. In de
eerste zaal was ik verbijsterd. Een grote witte zwaan vloog op mij af. Dit was magie.
Urenlang heeft mijn vader mij die dag op moeten tillen; de schilderijen hingen allemaal
te hoog voor een klein meisje zoals ik.
Dit bezoek aan het Rijks maakte iets wakker in het diepste van mijn wezen en dat iets is
nooit meer verdwenen.
Op de HKU (in Utrecht), toen nog Kunstacademie Artibus geheten volgde ik beeldhouwlessen bij Jan van Luijn. In mijn beginperiode werkte ik voornamelijk met klei. Daarna
werden de beelden in brons gegoten.
In 2005 verhuisde ik van de stad Utrecht naar Ulrum op het platteland in de provincie
Groningen. Het was een verademing te wonen en te werken in één pand. Ik wilde monumentaler gaan werken, maar in brons was dat geen optie (te hoge investeringskosten).
Op zoek naar een ander materiaal nodigde bevriend kunstenaar Henk Slomp me uit: ‘Kom
in mijn werkplaats eens cortenstaal uitproberen...’
Dit was voor mij dè grote stimulans om met dit stoere oranje buitenmateriaal een
volgende stap te zetten.
Ik wilde een krachtiger en monumentaler karakter aan de beelden geven. Zowel de
bronzen als de cortenstalen beelden zijn tijdens deze Kunstmaand Ameland te zien.

Margriet Barends
Noorderstraat 14
9971AC Ulrum
Site:
Staande Tors

ca 2m hoog

www.margrietbarends.com

Trigonoom
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Marti de Greef woont en werkt in Eindhoven Nederland, in de plaats waar hij in 1951 geboren is.
Hij volgde de avondopleiding aan de Academie Industriële Vormgeving, de vrije richting, in
Eindhoven. Hij is lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
Wat in de meest recente beelden van Marti de Greef opvalt is vooral het diverse materiaalgebruik
zoals brons, hout, aluminium, porselein, en lood. Ook experimenteert hij nog steeds met de nieuwe
mogelijkheden van de vormentaal. Deze wordt rustiger maar is nog steeds dynamisch. Compacte
vormen hebben meestal de voorkeur en moeten zeker in evenwicht zijn, zelfs als het beeld
balanceert op bijvoorbeeld één been. De compositorische mogelijkheden van het menselijk lichaam
blijven hem buitengewoon boeien, prikkelen en uitdagen.
Zijn beelden ontstaan niet uit inspiratie of schetsen, maar rechtstreeks uit zijn handen. Dan
ontstaan er vormen waar hij op door kan gaan met modelleren tot de dynamiek van het menselijk
lichaam wordt bereikt. Na veel kleistudies blijft een enkel model over wat de juiste spanning en
aantrekkingskracht heeft om uiteindelijk in o.a. brons te verwezenlijken.
Marti de Greef gunt zich de vrijheid om zich artistiek te bewegen tussen realisme en abstrahering,
met vorm, figuur en evenwicht als uitgangspunt.
De sculpturen van Marti de Greef zijn sterk fysiek aanwezig en hebben impact op de toeschouwer.
Er staan beelden van hem op prominente plekken in onder meer Wageningen, Zwijndrecht,
Helmond, gem. Roermond en bij bedrijven, instellingen en particulieren in binnen- en buitenland.

Marti de Greef
't Hofke 111
5641 AK Eindhoven

Drie Gratiën
Brons
152 cm

Tel.:
+31(0)6 36 26 28 75
Mail:
info@martidegreef.nl
Site:
www.martidegreef.nl
Instagram: martidegreef

Wave
Brons
50 cm
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De zwarte houten beelden zijn gemaakt van mooreik of ook wel kienhout genoemd. Het vijf duizend
jaar oud eikenhout is zo zwart geworden door het lange verblijf in de veenbodem. Dit element van
tijdloosheid en vergankelijkheid geeft dit mysterieuze materiaal een uitstraling die Pyr al heel lang
fascineert. Hij gebruikt dit materiaal om de relatie van mens en dier in relatie tot mythologie en
actualiteit uit te beelden. Al direct na zijn afstuderen aan academie Minerva kwam hij er mee in
aanraking.
Pyr over zijn werk in de exposite: “Elk beeld verteld zijn eigen verhaal. Het beeld Werberte is in die
begintijd ontstaan. De aanleiding was de Finse Kalevala waarin de held ruw wedergeboren wordt. Het
beeld Homo Consumé is ook een wat ouder beeld en gaat over de gaswinning en het overvloedig
consumeren van alles op de planeet. Sterrestoarje (sterrekijken) verbeeld de universele nieuwsgierigheid van de mens naar de oorsprong der dingen. Kijken naar de sterren is terugkijken in de tijd. De
woorden sterren en sterven komen niet voor niks overeen. In het beeld van Orpheus, de blinde bard,
is een gedeelte van zijn schedel vergroeid tot harp om de melodieën van het universum te ontvangen.
In het beeld Elandman worden net als in de mythologie menselijke en dierlijke eigenschappen met
elkaar gekruist tot een nieuwe levensvorm. De koning der herten is altijd in trek geweest bij jagers op
groot wild waarbij het gewei als trofee een prominente aantrekkingskracht had. In dit beeld is in het
gewei een contour te herkennen met daarin de dialoog tussen jager en verzamelaar over mythe, jacht
en prooi. Mr. Tweet gaat over communicatie. Lichtvoetig en lonkend tweet hij berichten de wereld in,
maar blijft gevangen in zijn eigen vogelhuisje. In de Homo Coronus (2020 na chr.) zijn alle zintuigen
afgedekt voor een vijandige wereld. De bedekkingen zijn vergroeid met de schedel tot de contouren
van de nieuwe Coronamens”.

Pyr Bosma
Foyingaweg 56
9293 LM Kollumerpomp

Homo Coronus
Mooreik
hoogte 46 cm

Tel.:
Mail:
Site:

0511 408628
pyr@live.nl
www.pyrbosma.nl

Elandman
2021
hoogte 73cm
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‘Fascinatie voor mens en dier’
Wessel maakt beelden in brons, steen en hout. Zijn bronzen beelden giet hij zelf
waardoor op ieder beeld de hand van de kunstenaar rust. Met zijn beelden wil
Wessel een gevoel opwekken van ontzag voor de natuur. Deze natuurlijke
inspiratiebron uit zich in een fascinatie voor onder meer vissen, vogels en de
mens.
Wessel Bezemer (1969) is al ruim 20 jaar werkzaam als professioneel beeldhouwer. Zijn beelden zijn opgenomen in collecties van particulieren, bedrijven
en gemeente-instellingen. Zijn galerie en atelier bevind zich in het Koetshuis
naast de oude pastoriewoning. U bent van harte welkom!

Wessel Bezemer
Brink 27-28
7991 CH Dwingeloo
Tel.:
Mail:
Site:

+31(0)6 20437428
welkom@wesselbezemer.nl
www.wesselbezemer.nl
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De uitbeeldingskracht van de klassiek opgeleide beeldhouwer Yvan Veninga ligt in de
bezieling van zijn geportretteerden en de beheersing van vorm en materiaal.
Gedurende het creatieproces werkt Veninga gedreven aan de bezieling van zijn mens- of
dierportretten. Het is een worsteling met een ongrijpbare entiteit die op enig moment
tijdens het hakken of modelleren in het materiaal neerslaat en het onzichtbare zichtbaar
maakt. Zoals we de aanwezigheid van een persoon gewaarworden die we niet zien, moet
ook het wezen in het beeld voelbaar zijn. Wanneer ten einde het innerlijk van het model
door de beeldhuid heen schijnt komt de beeldhouwer tot rust.
Het werkstuk is pas geslaagd als het de indruk wekt te leven, alsof het ieder moment uit
zijn verstilling kan loskomen; zijn blik verplaatst of vanuit het zweefmoment in de draf
zou kunnen neerdalen.
Veninga vervaardigt zowel sculpturen die zijn gehakt uit steen of hout als plastieken die
worden opgebouwd in klei, was of gips en gegoten in brons. Daarbij werkt hij zorgvuldig
aan de compositie, de anatomie van het model en de afwerking van het beeld.

YVAN VENINGA
Haren
Contemplatie
In haar serene, ascetische en ontspannen
verschijning verbeeldt ‘Contemplatie’ innerlijke
harmonie en zielerust, waarmee ze ons boven het
alledaagse leven verheft en meevoert naar een
meditatieve wereld van verstilling.

Tel:
Mail:
Site:

06 5875 5167
info@yvan.nl
www.yvan.nl

Contemplatie
Detail

permanente
kunst
in de
ho rtus

Gabriel Lester

Anita Franken

Gjalt Blaauw

Els Otten

Gert Sennema

Vincent van Leeuwen

Yvonne de Vissen

Merijn Vrij

Ine Bollen

Alf Becker
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SUBSIDIENTEN
Hortus Haren bouwt aan de toekomst

s

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

O

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.
www.vriendenhortusharen.nl
of u kunt mailen naar
hortusharenvrienden@gmail.com

D

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.
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Organisatie

Tom van Weerden, Constance Willems, Harry Zijderveld, Wouter Hoffman

Graﬁsche vormgeving

Harry Zijderveld - studio for Graphic Design, Haren

Logistiek

Wouter Hoffman

Public Relations

Werkgroep ‘Kunst in de Hortus’

Beeldmateriaal

Exposerende beeldhouwers, Harry Zijderveld
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Druk

Drukkerij G. van Ark, Haren

Oplage
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Hortus botanicus Haren
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.

Mede mogelijk gemaakt door:

H O RT U S B OTA N I C U S H A R E N - G R O N I N G E N
Dagelijks geopend 10.00-17.00 uur / Kerklaan 34 / 9751 NN Haren
Gratis parkeren op 50 meter / Q-buzz lijn 51 stopt voor de entree / 15 minuten lopen vanaf station Haren

www.hortusharen.nl
Beeld omslag:
Marti de Greef - ‘ Wave’

