
Missie, Visie en Aanpak

Hortus Nijmegen 
De Groene Schatkamer 

Missie  
Hortus Nijmegen is een unieke broedplaats voor planten, dieren en 
plantengemeenschappen in relatie tot de mens. Deze bijzondere plek dient voor stad, 

regio en zelfs voor heel Nederland gekoesterd te worden. Stichting Hortus Nijmegen zorgt voor 
het behoud en de ontwikkeling daarvan. De sociale werkgemeenschap van de Hortus neemt de 
verantwoordelijkheid hiervoor. Daarnaast betrekt Hortus Nijmegen een groot publiek op 
inhoudelijke thema’s als natuur, biodiversiteit, ecosystemen en klimaatontwikkeling. Zij is 
daarbij een inspiratiebron voor kunst en cultuurprojecten. Van oudsher is de omgeving van 
Nijmegen bij floristen bekend als een der soorten-rijkste gebieden van ons land. Nergens in 
Nederland zijn zoveel natuurorganisaties samengebald als in Nijmegen. De Hortus ligt in hun 
nabijheid en ziet een toekomst voor zich weggelegd om voor en met deze partijen een 
natuurpodium te zijn: de Groene Schatkamer van Nijmegen. De Hortus verbindt twee 
uiteenlopende visies op natuur in twee naast elkaar gelegen tuinen: de Botanische Tuin en de 
Theetuin. 

V isie  
Botanische Tuin  
In tegenstelling tot vrijwel alle botanische 

tuinen biedt onze Botanische Tuin condities om 
de natuur wel zoveel mogelijk haar gang te laten 
gaan; het is een echte natuurtuin. In de loop der 
jaren heeft de Botanische Tuin zich ontwikkeld 
tot een plek met zeer hoge biodiversiteit in 
Nijmegen en wijde omgeving, zowel qua flora als 
fauna. Om trots en zuinig op te zijn! In 2021 
bestaat deze tuin 50 jaar.
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Om trots en zuinig op te zijn! In 2021 bestaat de Botanische tuin 50 jaar. Foto Jan Jansen

De Botanische Tuin opgericht in 1971, 
bestaat in 2021 50 jaar en herbergt 

voornamelĳk vegetaties. Vegetatie is een 
ruimtelĳke massa van plantenindividuen, 

in samenhang met de plaats waar zĳ 
groeien en in de rangschikking die zĳ uit 
zichzelf hebben aangenomen. De studie 

hiervan wordt vegetatiekunde, ook wel 
plantensociologie genoemd. De natuurtuin 
kent zeker 18 vegetatieklassen waaronder 

begroeiingen van bossen, struwelen, 
zomen, heide, graslanden, natte 

strooiselruigten, moerassen, open water 
en rotsen.
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Theetuin  
De Theetuin biedt condities om te creëren en 
te cultiveren vanuit de menselijke natuur die 
inspiratie vindt in de tuin. De Theetuin, vol 
vorm, kleur, geur en diversiteit, geeft letterlijk 
en figuurlijk podium aan natuurbeleving, 
cultuur door middel van verdieping, 
experiment en evenement. 


Ons publiek  
Iedereen is welkom om te ervaren, zowel 

vanuit je zintuigen als je ratio. Jong en oud, van allerlei pluimage, kan zich hier openen voor de 
natuur, om vanuit die verbinding te leren en zich te laten inspireren of simpelweg om zich te 
ontspannen en te genieten. Primair streven we naar een groot publieksbereik in Nijmegen en 
omgeving, secundair ligt Zuid–Oost Nederland in ons vizier en soms richten we ons op publiek 
uit heel Nederland of daarbuiten. We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische 
Tuinen.


Aanpak  
Hortus Nijmegen geeft mogelijkheden om je 
te verwonderen en te verbinden met de 

natuur. Ingewikkelde thema’s maken we 
toegankelijk voor een breed publiek, voor een 
levendige dialoog. We bieden rondleidingen, 
educatie (van basisonderwijs tot universiteit), 
kunstexposities, workshops, Hortuscafé, debat, 
concerten, events en fraaie plekken voor bezinning 
en yoga. Ook bieden we leerwerk- en 
hersteltrajecten om mensen aansluiting met de 
arbeidsmarkt te laten vinden. Activiteiten en evenementen organiseren we zelf of samen met 
partners uit Nijmegen en omgeving. De Theetuin en bijpassende horeca biedt hier alle 
gelegenheid toe. 


Onze partners  
We omarmen een duurzame exploitatie en initiatieven die passen in onze visie. We zoeken naar 
partnership met ondernemers, onderwijs en cultuur-, natuur-, maatschappelijke- en 
welzijnsorganisaties. Met onze primaire partners, gemeente Nijmegen en Radboud Universiteit, 
werken we nauw en transparant samen in onze ambitieuze plannen. De Botanische Tuin ligt op 
gemeentegrond, de Theetuin ligt op een perceel van de Radboud Universiteit.


Onze medewerkers  
Alles wat de Hortus zo bijzonder maakt is het werk van onze energieke sociale 
werkgemeenschap, bestaande uit 60 personen. De werkgemeenschap bestaat uit voornamelijk 
vrijwilligers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden werkgelegenheid 
in tuin, horeca, technische dienst, administratie en evenementen. Daarin werken we samen met 
ketenpartners in het zorglandschap met als uitgangspunt dat het altijd goed is of je komt om te 
werken, samen te zijn, te helen of te groeien. 


Vastgesteld door het bestuur Hortus Nijmegen op 14 januari 2021.
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Toekomst 
Het 50 jarig bestaan van Hortus 

Nĳmegen geeft aanleiding de aanwezige 
natuurpracht meer in de spotlights te 

zetten. Geïnspireerd door de tuin 
ontwikkelen we voor de toekomst samen 

met partners jaarlĳks een gevarieerd 
programma voor diverse  

publieksgroepen. 

De Theetuin is opgericht in 1999 en herbergt 
plantenindividuen die zĳn aangeplant en 
gerangschikt in perken volgens esthetische 
uitgangspunten. Het concept bestaat uit een 
tiental qua stĳl zeer verschillende tuinen. Het is 
erop gericht het natuurlĳke met het cultuurlĳke 
te verbinden. De tuin kent o.a. lange attractieve 
borders, een medicinale kruidentuin, een 
pluktuin, een schaduwtuin, een botanische 
Australië tuin en een kruidenrĳke rogge-akker. 


