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HORTUS ARCADIE 
Bran van rust, lust en inspiratie 

Wil Wellen 

Op 1 oktober jl. werd in een feest
tent op het terrein van het park 
Brakkenstein het startschot gegeven 
voor de werkzaamheden van een 
nieuwe stichting: 'Hortus Arcadie', 
Hiermee begint een nieuw hoofdstuk 
in de geschiedenis van een bijzonder 
stukje Nijmegen: de Botanische 
Tuin. Een hoofdstuk dat deze tuin 
een plaats biedt in een ambitieus 
plan dat Hortus Arcadie tot het 
"Nationale Centrum voor Groene 
Kunsten" moet doen uitgroeien. 
Dlt bredere plan strekt zich uit tot 
de door de Katbolieke Universiteit 
Nijmegen (KUN) ter beschikking ge
stelde strook grond grenzend aan de 
Botanische Tuin. Op deze voormali
ge proeftuinen van de subfaculteit 
Biologie worden de Arcadische Tui
nen gerealiseerd, 
Maar eerst even terug naar waar bet 
begon. De Botanische Tuin maakt 
deel uit van Park Brakkenstein, aan de 
zuidrand van Nijmegen. De tuin, ruim 
3 ha, groot , is een van de mooiste en 
natuurrijkste plekje s in Nederland. In 
het Groenstructuurplan van de ge
meente Nijmegen maakt de Botanische 
Tuin onderdeel uit van de 'Overgangs
zone stad en landscbap'. Aan de zuid
zijde vormt het een van de vooruitge
scboven posten van de 'Groene lob' 
van het voormalige landgoed Driehui
zen. In ecologische zin is het daarmee 
verbonden door bet trace, de bermen 
en het talud van de spoorweg Nijme
gen- Venlo . Liggend op de grens van 
stad en landschap is de Botani sche 
Tuin daarmee in potentie een belang
rijk toeleveringsgebied voor de ecolo
gische structuur van de stad zelf. De 
Botanische Tuin vormt de laatste gro
tere stapsteen, die via de spoorzone 
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Wi! Wellen licht de plannen ioe bij de feestelijke opening van Honus Arcadie op 1 okto
ber II. De bijeenkoms i vond plaats in een prachtige Noord-Afrikaanse tent. Rob Leo
pold hield een zeer inspirerende letin g over "Hortus Arcadie - een alternatief voor een
zijdigheid". Een kopie van de;e tekst is aan te vragen bij Stichting Oase. 

zijn positieve invloed tot in het cen
trum kan hebben . De tuin beeft een on
miskenbaar eigen karakter en estheti
sche kwaliteit. Hij is, onder leiding van 
Prof. Dr. Victor Westhoff, Prof. Dr. H. 
F. Linskens en Dr . Ir. G. W. M. Ba
rendse, met zorg ontworpen, aangelegd 
en ingericht en dat weerspiegelt zicb 
nog steeds in het buidige beeld. De 
tuin straalt ingetogenheid en rust uit, 

Jac. P. Thijsse 
De Botaniscbe Tuin is eigendom van 
de gemeente Nijmegen en werd in de 
periode '68 tot '97 verhuurd aan de 
KUN. De KUN heeft veIe miljoenen 
geinvesteerd in de tuin zowel bij de 
aanleg in '71 tot '73 als in de inricbting 
en bet onderhoud daarna. Het grootste 
gedeelte van dit gebied is daarbij inge

richt als 'instructief plantsoen' naar de 
inzicbten van Jac. P. Thijsse, zoals dat 
ook gebeurde in Thij sse's Hof in Bloe
mendaal, de Laarmantuin in Hortus De 
Wolf van Rijks Universiteit Groningen 
(RUG) en landschappentuin De Hei
manshof in het Haagse Zuiderpark. 
Het doel van dit 'instructief plantsoen' 
was de planten zodanig te groeperen 
als ze ook in het landschap onder na
tuurlijke omstandigheden worden aan
getroffen: plantengemeenscbappen als 
basis . Bij de Botanische Tuin werd niet 
gekozen voor louter inbeem se soorten, 
maar werden ook . met name op en 
random een enorme rotsformatie cen
traal in de tuin (bet AJpinum) - botani
scbe (en gecultiveerde) soorten ge
bruikt uit West- en Midden-Europese 
plantengemeenscbappen. 
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Verloedering, verruiging en 
vandalisme 
Gedurende de laatste tien jaar werd het 
onderhoud van de Botanische Tuin 
voor de KUN in toenemende mate een 
probleem als gevolg van bet feit dat de 
tuin niet meer nodig was voor onder
wijs en onderzoek. Per 1 mei 1997 
werd door de KUN de buur opgezegd. 
Met name de Iaatste vijf jaren bad bet 
tekort aan mankracbt en middelen een 
steeds verdergaande verruiging, ver
loedering en 'vandalisering' tot gevolg. 
Om dit proces een balt toe te roepen 
en bovendien te bepalen welke richting 
de Gemeente met dit bijzondere stuk 
groen wilde inslaan, gaf de Gemeente 
vervolgens opclracbt tot bet maken van 
een Ontwikkelingsvisie. Vanwege het 
belang dat werd gehecbt aan participa
tie en een bottum-up benadering werd 
biertoe een groot aantal betrokken par
tijen (Natuur- en Milieuorganisaties, 
Wijkraad Brakkenstein etc.) benaderd 
en uitgenodigd om bun visie op de toe
komstige ontwikkeling te geven . 

Ontwikkelingsvisie 
In januari 1999 werd de Ontwikke
lingsvisie door de Nijmeegse gemeen
teraad vastgesteld. Kern van de Ont
wikkelingsvisie is dat de buidige waar
den van de Botaniscbe Tuin zo belang
rijk zijn dat de Gemeente wil voort
gaan op de door de KUN uitgezette 
lijn. Maar wei met andere accenten. 
Educatie en participatie moeten een 
belangrijke rol gaan vervullen. Ook 
zuilen er andere doelgroepen bereikt 
kunnen worden, op voorwaarde dat de 
'Botaniscbe Tuin nieuwe stijl' een lan
delijke uitstraling en bekendheid ver
werft. Ook wordt in de Ontwikkelings
visie geadviseerd om ten beboeve van 
een grotere naarnsbekendheid de buidi
ge naarn te wijzigen. In de Ontwikke
lingsvisie zijn verder het bebeer- en 
inricbtingsplan, de mogelijke organisa
tievorm en de kosten uitgewerkt. Na
dat in januari de Ontwikkelingsvisie 
was vastgesteld in de Raad, kwam de 
"Kerngroep" - een werkgroep van ver
tegenwoordigers van betrokken organi
saties die al eerder in bet leven was ge
roepen om de ontwikkelingen actief te 
volgen - weer bijeen om mogelijke 
vervolgstappen te bespreken . Dit resul
teerde in een nieuw plan dat door de 
kerngroep met veel instemming werd 
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"Levend standbeeld" tijdens de offi
ciele opening. Foto: Willy Leufgen 

ontvangen. Zeer kort samengevat komt 
dit op bet volgende neer: 
* breng bet herstel en het onderboud
 
van de Botaniscbe Tuin onder in een
 
breder concept;
 
* ontwikkel op de voormalige proeftui

nen naast de Botanische Tuin (de zo

gebeten spoorzone) een tiental qua stijl
 
zeer verscbillende tuinen, van zeer cul

tuurlijke tot zeer natuurlijke;
 
* verbind deze tuinen door een ecolo

giscb, educatief en recreatief interes

sante manier van werken;
 
* creeer een info-/ bezoekerscentrum
 
van een bijzondere kwaliteit;
 
* reserveer een deel van bet terrein na

bij dit centrum voor het exposeren van
 
beelden c.q. beeldende kunst en laat
 
zien boe beelden in diverse tuinen ge

bruikt kunnen worden;
 
* verbind met beelden het park Brak

kenstein met de Botanische Tuin en de
 
voonnalige Proeftuinenl Spoorzone.
 
Het gehele plan is haalbaar en biedt
 
meerwaarde door inschakeling van ca.
 
25 IID- (Melkert-) banen.
 

Een kern met twee 'schillen' 
Het plan Hortus Arcadie gaat uit van 
de Botaniscbe Tuin als kern van het 
project, met daarombeen twee schillen: 
1. de directe omgeving (Park Brakken
stein, spoorstrook), die mogelijkbeden 
biedt tot expositie van beeldende 
kunst., in combinatie met tuinarcbitec
tuur en ecologie; met tevens een infor
matiecentrurn. 
2. De ruimere omgeving (Driebuizen, 

Universiteitsterrein), waar mogelijkhe
den zijn om de genoemde items onder 
1) door te trekken . Consolidatie van de 
ecologiscbe structuur lean zo worden 
verzekerd, terwijl er ook interessante 
mogelijk.beden ontstaan voor bet uit
bouwen van de relatie stad- en buiten
gebied . Het bezoekers- en infocen
trum wordt tevens een uitvalsbasis 
voor fiets- en wandelroutes in deze zo
wei qua natuur als cultuurbistorie rijke 
omgeving. Behalve het Bijbels Open
luchtmuseurn, en bet Afrikamuseum 
liggen er immers tal van cultuurbisto
risch interessante zaken (restanten 
landgoederen, kloosters etc.) en geva
rieerde natuur (stuwwal; Heumens
oord) in directe en iets wijdere omge
ving. De verbreding in dit plan wordt 
ook door de Kerngroep leansrijk geacht 
in bet aantrekken van noodzakelijke 
aanvullende middelen. 

Nationaal Centrum voor 
Groene Kunsten 
De stichting beeft volgens de statuten 
ten doel : Het bevorderen van een res
pectvolle omgang met de natuur, bet 
bieden van scboonheid en inzicbt., door 
bet creeren van een plek waar mens en, 
natuur en cultuur elkaar op unieke en 
artistieke wijze ontmoeten. Het totale 
concept vall Hortus Arcadie zal erop 
gericbt zijn om natuur en cultuur met 
elkaar te verbinden door (tuin-larchi
tectuur, vormgeving en beeldende 
kunst. Niet alleen door met beelden 
Park Brakkenstein, de voormalige Bo
tanische Tuin en bet Bezoekerscen
trum met elkaar te verbinden, maar 
ook doordat binnen de (stijl- )tuinen 
natuur en beelden met elkaar zullen 
worden verbonden. Tuinkunst betekent 
per definitie een relativering van het 
scberpe onderscbeid tussen natuur en 
kunst. Nadm.kkelijk zal worden geko
zen voor kunstenaars en vormgevers 
met een sterke affiniteit met de natuur 
en - omgekeerd - voor tuinarchitecten 
met een sterke affiniteit met kunst. 
Hortus Arcadie beeft de ambitie om in 
enkele jaren uit te groeien tot 'het' Na
tionale Centrum voor Groene Kunsten. 

Arcadie: verbinding natuur en 
kunst 
Hortus Arcadie verwijst, bebalve naar 
de bistorische binding met de KUN (de 
Hortus Botanicus), naar Arcadie als fi
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losofische droomtuin. Waar mensen in 
contact komen mel de natuur, blijkt 
daar nie t zelden een bevrijdende, wel
dadige werking vanuit te gaan. Als 
compensatie voor de dagelijkse ver
nauwing, de recht-
Iijnigheid en de 
knellende conven
ties, heeft de mens 
altijd gezocht naar 
een plek van na
tuurlijk e harmonie. 
Een plek echter niet 
alleen om weer lot 
zichzelf le kunnen 
komen, maar ook 
een onunoetings
plek, een 'salon' 
voor geestverwan
ten, voor filosofi
sche gesprekken en 
poezie. Als zodanig 
staat Ar cadie voor 
een idyllische 
droo rntuin waari n 
kunstenaars, filoso
fen en wetenschappers zich terugtrek
ken, al dan niet om alternatieven te 
ontwikkelen waarmee de maatschappij 
vervolgens weer 'bestookt' kan wor
den. V66r a1 les is het een plek van ere
atieve verbeelding. Zoals schilders 
zich voor hun schilderijen Helen inspi
reren door het landschap, zo Iieten ho
veniers en tuinontwerpers zich op hun 
beurt weer inspireren door schilderin
gen van Arcadische landschappen, 
denk bijvoorbeeld aan de Engelse 
landschapstuinen. 

Verd wijnen onderscheid 
He t totale concept van Hortus Arcadie 
zal er dus op gericht zijn om natuur en 
cultuur mel elkaar le verbinden door 
beeldende kunst. Door nadrukkelijk te 
kiezen voor een geleidelijke overgang 
van natuur en kunst zal het scherpe on
derscheid tussen beide naar de achter
grond verdwijnen. Dat betekent onder
meer he t verdwijnen van het traditio
neel scherpe onderscheid russen kunst 
en vakmanscbap c.q. amb achtelijkheid , 
tussen de 'schone kunsten' en toegepas
le kunst, tussen het nuttige (functione
Ie) en bet esthetische. Dit kan door op 
de eerste plaats in zee le gaan mel kun
stenaars en vormgevers mel een sterke 
affiniteit met de natuur, mensen die 
zich vooral laten inspireren door de na

tuur of voomamelijk mel natuurlijke 
materialen werken. En daar waar mo
gelijk en wenselijk de samenwerking 
aan le gaan met bevlogen tuinarchitec
len en geestdriftige amateurs. 

Sfeerschets van Hortus Arcadie door Mart Kremers 

Functies 
Op 1 september is de Stichting haar 
(onderhouds-) activi tei ten gestart met 
10 werknemers. Wie de Botanische 
Tuin de afgelopen weken heeft 
bezocht, heeft al kunnen zien dat er 
stevig gewerkt is. Het werkplan volgt 
het Beheer- en Inrichtingsplan zoals 
neergelegd in genoemde Ontwikke
lingsvisie , Naast bet her stellen in oude 
luister van de Botanische Tuin, wordt 
er op dit moment gewerkt aan de voor
bereiding van de educatieve activitei
ten. Vanaf januari 2000 zullen de res
terende 15 vacatures worden ingevuld. 
Naast instandh ouding, herstel en on
derhoud van de Botanische Tuin, zal 
de Stichting zich dus concentreren op 
een drietal functies. Te weten: de edu
ca tieve functie (activiteiten op he t vlak 
van natuur- en milieu, tuinieren en 
kunstzinnige vorming), scholing van 
medewerkers en een recreatieve func
lie. De Arcadische Tuinen zullen zich 
zeer wel lenen voor gebruik als 'thee
tuin', waar kleinscbalige culturele ont
moetingen (rnuziek, poezie) gestalte 
kunnen krijgen. Aangezien een derge
lijk gebruik de eerste vijf jaren waar
schijnlijk nog niet aan de orde is omdat 
de Arcadiscbe Tuinen irruners eerst tot 
ontwikkeling moeten komen, zal in dit 
bestek hier niet verder op worden inge

gaan. Educatieve activiteiten (in de 
voormalige Botanische Tuin) star ten al 
het eerste jaar. Dat vele kunstenaars en 
vormgevers hun inspiratie halen uit de 
natuur is een open deur. Toch wordt 

daar educatief re
latief weinig mee 
geda.an. Natuure
ducatie en kunst
zinnige vorming 
zijn veelal ge
scheiden 'circuits' , 
In Hortus Arcadie 
wordt ge
streefd naar een 
verbinding tussen 
beide om een 
meer integraal 
aanbod te kunnen 
doen. Ook en mel 
name voor bet 
Voortgezet Onder
wijs, waar kun st
zinnige vorm ing 
een verplicht les
onderdeel wordt 

zou een dergelijke verbinding aantrek
kelijk kunnen zijn. Uiteraard is deze 
verbinding ook voor andere doelgroe
pen interessant. 
Het wekken van verwondering is een 
vruchtbare voedingsbodem voor 
nieuwsgierigheid en nieuwe inzichten. 
Met her verbeelden van die verwonde
ring zal in Hortus Arcadie op uiteenlo
pende wijze worden geexperimenteerd, 
Voorwaarde hiervoor is dat de Stich
ting over voldoende rniddelen beschikt 
om dergelijke ambilies le realiseren. Er 
wordt daarom op dil moment zeer hard 
gewerkt aan bet aanboren van financie
Ie bronnen. Want hoewel de Stichting 
met de IID-banen en het bescheiden 
budget dat de gemeente Nijmegen ter 
beschikking stelt voor het achterstallig 
en regulier onderhoud van de Hortus 
kan draaien, is zij voor aile verdere in
vesteringen afbankelijk van externe 
bronnen. Die rniddelen zullen bepalen 
hoe snel en in welke mate de plarmen 
omgezet kunnen worden in Arcadi 
sche werkelijkbeid. o 

Voor meer informatie: 

Wil Wellen. directeur Hortus Area
die: tel 06 -26390510 
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