
Schriftelijke vragen over de Hortus en de Biotoop in Haren. 

 

 

De Hortus in Haren en de ernaast gelegen Biotoop (het voormalig Biologisch Centrum) liggen in een 

fantastisch mooi, groen en inspirerend gebied in onze gemeente. 

De Hortus is een 20 hectare groot terrein. Zo’n 27.000 bezoekers genieten van deze groene parel. De 

Hortus wordt onderhouden door ongeveer honderd vrijwilligers. Niet alleen uit recreatief oogpunt is 

de Hortus belangrijk. Door de unieke flora is de Laarmantuin opgenomen in de Nationale 

Plantencollectie. Maar ook de andere aanwezige tuinen zoals de Rotstuin en de Chinese tuin 

herbergen een unieke flora en fauna. 

De Biotoop huisvest sinds enige jaren een paar honderd kunstenaars; er zijn woon- en werk 

werkruimtes en veel ateliers. De Biotoop is belangrijk voor het kunstklimaat in Groningen, zeker 

omdat er de komende jaren eerder minder dan meer ruimte komt voor ateliers. 

Het gehele complex is sinds lange tijd eigendom van de Rijkuniversiteit Groningen. Omdat de RUG 

geen activiteiten meer ontplooit op dit terrein zijn de middelen voor bijvoorbeeld onderhoud maar 

beperkt. Het dagelijks beheer ligt nu in handen van de Stichting Behoud Groene Hortus en, voor wat 

betreft de Biotoop, bij Carex. Daarnaast zijn sympathisanten van de Hortus verenigd in de Vereniging 

Vrienden van de Hortus. De Vrienden van de Hortus heeft in het najaar van 2020 een perspectief 

voor de toekomst van de Hortus geschetst en overhandigd aan wethouder Broeksma.  

GroenLinks en de PvdA hebben vragen aan het college van B&W van de gemeente Groningen over 

deze complexen. 

1) Bent u het eens met onze fracties dat zowel de Hortus als de Biotoop een belangrijke 

maatschappelijke en publieke functie vervullen? 

2) Ziet u voor beide complexen een toekomst: zowel wat betreft de functie van het groen en de 

functie voor de cultuur in Groningen?  

3) Denkt u dat de eigenaar van het complex, de Rijksuniversiteit Groningen, bereid is met u te 

praten over de toekomst van de Hortus en de Biotoop? 

4) Is het college bereid om te schetsen hoe het gemeentebestuur zou kunnen bijdragen aan het 

voor langere tijd voortbestaan van de Hortus en de Biotoop. En bent u bereid verder te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor beide complexen, zowel op inhoudelijk, op 

organisatorisch als op financieel gebied? 

5) Zo ja, bent u dan bereid ook het perspectief van de Stichting hierin mee te nemen? 

6) Onderschrijft u het belang van de Biotoop, gezien het grote aantal ateliers dat het huisvest 

en de schaarste die er is - en mogelijk groter wordt- voor ruimte voor kunstenaars? 

7) Zijn er volgens u belemmeringen om de ontwikkeling van dit gebied ter hand te nemen? 

Wij hopen dat u deze vragen op redelijk korte termijn kunt beantwoorden. 
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