
 

RAADSBERICHT 

 

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad  

 

 

Nummer : 2017-15 

Datum : 22 maart 2017 

Onderwerp : Bijdrage Art & Gardenfestival Hortus       

Bij lagen :   

Steller : W.J. Schwertmann 

 

 

De Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) heeft ons verzocht  € 10.000,-beschikbaar te 

stellen voor medefinanciering van het dit jaar te houden Art&GardenFestival (A&GF) in de 

Hortus Haren. In het kader van dit festival zullen drie bijzondere en bli jvende kunstwerken 

worden gerealiseerd, die aantrekkeli jk zijn voor een groot en divers publiek ook van buiten 

de eigen regio.  

 

Achtergrond van het verzoek  

Dit jaar bestaat de Hortus 375 jaar en is het 100  jaar geleden dat de Rijksuniversiteit Gro-

ningen het landgoed De Wolf kocht met het oogmerk daar een nieuwe Hortus botanicus te 

vestigen.  Het SBGH-bestuur realiseerde zich in 2014, dat deze jubilea in 2017 groots ge-

vierd zouden moeten worden. Daarom besloot het SBGH-bestuur een suggestie van Erf - en 

Landgoedbeheer  over te nemen, om een Festival des Jardins  in de Hortus te organiseren.  

Het SBGH-bestuur heeft vervolgens een commissie ingesteld om de mogelijkheid van het 

organiseren van een dergeli jk festival te  onderzoeken.   

 

In het kader van  het werk van deze commissie kwam het bestuur in contact met het pro-

jectbureau TAAK uit Amsterdam. Dit projectbureau heeft veel ervaring  met het organiseren 

van kunstmanifestaties. TAAK overtuigde het bestuur dat het organiseren van een tradit io-

neel Festival des Jardins,  zoals dat jaarli jks in Chaumont-sur-Loire (Fr.) plaats vindt, weinig 

kans op subsidie zou maken. Het stelde voor een Art & GardenFestival ( A&GF) te organi-

seren, waarbij de nadruk minder op de tuinen maar meer op het bestaansrecht en de maat-

schappelijke inbedding van de Hortus zou liggen.  

 

Om ideeën voor dit in 2017 te houden festival verder uit te werken heeft het bestuur TAAK 

gevraagd om een 'bidbook' op te stellen. De kosten voor dit bidbook w erden op € 10.000,- 

begroot.  Het SBGH-bestuur heeft vervolgens de provincie Groningen en de gemeente Ha-

ren verzocht om een bijdrage in de financiering van het bidbook.  Beide besloten in 2014  

€ 5000,- beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van het bidbook.  Op basis van dit 

bidbook heeft TAAK een ontwikkelingssubsidie van €25.000, - gekregen van het Mondriaan-

fonds, waarmee het verbli jf  van een drietal kunstenaars  in 2015 en 2016  in de Hortus kon 

worden gefinancierd. Tijdens hun  verbli jf  en onderzoek in de Hortus hebben deze kunste-

naars met veel vri jwil l igers gesproken en mede op basis daarvan hebben zij hun kunstwer-

ken ontwikkeld die de Hortus nu willen realiseren.  

 

In vervolg hier op heeft de SBGH - ondersteund door TAAK- in oktober 2016 een subsidie-

aanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds voor drie kunstwerken, waaronder dat van Ga-

briel Lester, die vanaf juni 2017 een exposit ie heeft in het Groninger Museum.  Het voorge-

stelde kunstwerk van Gabriel Lester in de Hortus is een  brug, waarvan de vorm gebaseerd 

werd op de kringen die een druppel in het water veroorzaakt.  



 

 

2   

De brug wordt geplaatst over de beek in de nieuwe Hondsrugtuin (de “Harense Aa “) dat 

onderdeel vormt van het expeditieknooppunt voor het Geopark. Het Groninger Museum on-

dersteunt het project door het kunstwerk van Gabriel Lester in de Hortus als onderdeel van 

een tweeluik over zijn werk te zien.  De Hortus verwacht dan ook dat veel bezoekers van 

Lesters tentoonstell ing de Hortus zullen bezoeken om de 'druppel'  brug, die aan de bezoe-

ker een spel van zichtlijnen op de nieuwe Hondsrugtuin biedt, te bewonderen.  

 

Door TAAK is bij diverse andere fondsen en instell ingen subsidie aangevraagd. De totale 

begroting voor het A&GF bedraagt momenteel € 240.000, -. Inmiddels heeft het Mondriaan-

fonds € 100.000,- aan de Hortus toegezegd, de Kunstraad Groningen  € 13.000,-,  de Rijks-

universiteit Groningen € 10.000, - , de Vrienden van de Hortus € 10.000, -.  De Hortus zelf 

stelt € 23.500,- beschikbaar.  Er lopen nog diverse subsidieaanvragen waarvan de uitslag  

nog enige ti jd op zich laat wachten.  

 

Gezien de stand van zaken betreffende dekking van alle projecten, acht de Hortus het 

noodzakelijk te komen tot een fasering in de uitvoering van de drie kunstwerken. Voor de 

Hortus heeft het kunstwerk van Gabriel Les ter uiteraard topprioriteit, vanwege de geli jkti j-

digheid van  zijn a.s. tentoonstell ing in het Groninger museum. TAAK heeft de Hortus laten 

weten dat, indien de gemeente Haren € 10.000, -  beschikbaar stelt, de voorgestelde fase-

ring door het Mondriaanfonds geaccepteerd zal worden en de Hondsrugtuin met Gabriel 

Lesters druppelbrug in juni kan worden geopend. Toekenning van de subsidie door de ge-

meente maakt het ook mogelijk om een subsidie te verkrijgen van het BNG fonds.  

 

Wij vinden dat het belang van het festival voor Hortus en voor Haren de bijdrage rechtvaar-

digt. We hebben daarom besloten de gevraagde bijdrage toe te kennen. We hebben de Hor-

tus geadviseerd Harense ondernemers te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering 

van het festival en actviteiten rondom het 375 jarig bestaan en met ondernemers te bespre-

ken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn om een win -win situatie te realiseren voor Hor-

tus en lokale ondernemers. 

 

Voor de gevraagde bijdrage is geen dekking. We hebben besloten de bijdrage ten laste te 

brengen van het budget “Onvoorziene kosten”.  Dat budget is bedoeld  voor “met name aan 

noodzakelijke incidentele onderzoeken en voor andere incidentele onderwerpen waarvan de 

raad en/of college budget wil vr i jmaken”.  

 

  


