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Een even simpele als doelmatige oplossing om de geul naar de Lagune van Camperduin open te houden. ILLUSTRATIE: FRANK MUNTJEWERF

De Hortus, die even in het voortbe-
staan bedreigd werd, is gered. De
stichting is slechts een paar handte-
keningen verwijderd van de defini-
tieve aankoop van de grond op Be-
verkoog. Een kwestie van het forma-
liseren van eerder gemaakte afspra-
ken, aldus Ten Winkel.

Het tweede leven van de Hortus
kan beginnen en de circa honderd
vrijwilligers vinden dat 21 maart - de
eerste dag van de lente - een mooie
datum is voor de wedergeboorte.
Dan gaat de tuin weer open voor het
publiek.

Kleiner
De ambities moeten wel op een iets
kleiner grondgebied worden waar-
gemaakt. De vijfduizend vierkante
meter grond aan de noordzijde die
voor de productietuin werd ge-
huurd, is door de eigenaar verkocht.
Het terrein is inmiddels kaal ge-
schoven. Er worden bedrijfsverza-
melgebouwen gerealiseerd, is de be-
doeling. Ter compensatie heeft de
Hortus van de gemeente Alkmaar
een strook grond kunnen huren die
als nieuwe productie- en publieks-
tuin wordt gebruikt.

Hortus zit op een vreemde plek,
ver buiten het centrum, min of meer
verscholen op een industrieterrein.

Dat is historisch zo gegroeid. VSM,
een producent van homeopathisch
middelen legde de Hortus naast het
bedrijfspand aan in 1981. Zo konden
planten worden gekweekt voor de
medicijnen die het bedrijf op de
markt bracht.

„Je loopt hier als bezoeker van
Alkmaar niet zo maar even naar
toe”, zegt Ten Winkel. „In Amster-
dam zit het in het centrum. En toch
hebben we hier tegenwoordig ook
heel veel Duitse en Engelse toeris-
ten. Uit alle windstreken van Neder-
land komen bezoekers vooral af op
onze ijsvogelobservatiehut.”

Toen VSM in 2011 vertrok hield de
stichting Hortus Alkmaar de plan-
tentuin in stand. De kruidentuin
groeide door de jaren heen uit tot
een collectie van duizend soorten,
waarvan 750 soorten als geneeskr-
achtig te boek staan. Dat is de groot-
ste collectie van Nederland, en mis-
schien wel van West-Europa, zegt
Ten Winkel.

Het grootste deel is ingericht in
thematuinen en biotopen, waar de
collectie in een natuurlijke samen-
hang te bewonderen valt. Zo is er
een Amerikaanse prairietuin, een
insectentuin, een rotstuin, een
duintuin, een heidetuin en een moe-

ras. De ijsvogelobservatiehut, een
vacuüm aquarium in de vijver en
een bak met vleesetende planten
zijn andere publiekstrekkers.

Het succes van de Hortus vloeit
voort uit een meer op het publiek
gerichte aanpak in de afgelopen ja-
ren. De plantentuin is inmiddels
ook als fotogenieke trouwlocatie te
boeken. Er wordt veel aan educatie
gedaan. Duizenden basisscholieren

worden er jaarlijks rondgeleid met
topattracties als ’Wat vind je in de
composthoop?’ en ’Hommels aaien’.
Er zijn talloze kinderworkshops.

Biodiversiteit
Ten Winkel droomt van een ’Huis
van de Biodiversiteit’ op het Alk-
maarse Hortusterrein. Educatie op
het vlak van milieu en gezondheid
kan hier gestalte krijgen. Er kan een

bijdrage worden geleverd aan de ’be-
wustwording’ over het grote belang
van het in stand houden van een zo
gevarieerd mogelijk milieu. De rijke
geschiedenis van de medische zorg,
van oudsher gebaseerd op planten,
leent zich er volgens Ten Winkel uit-
stekend voor.
De Hortus aan de Berenkoog 43 is van
dinsdag tot en met vrijdag open van
10-17 uur, zaterdag/zondag: 12-17 uur.

De Alk il i ’ de leven op weg naar de 20.000 bezoekers

In ’tweede leven’ op naar 20.000
Rob Bakker

Alkmaar ! Rond de 16.000 bezoe-
kers telde de Hortus Alkmaar het
afgelopen jaar, dat kunnen er dit
jaar best eens 20.000 worden,
denkt penningmeester Erik ten
Winkel van de plantentuin.
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De vrouw zag dat de man woe-
dend was en vluchtte. Van der
M. had haar toen van achteren
bij de haren gepakt. Op haar
buik op de grond beland, kreeg
ze tikken op haar achterhoofd.

Verwondingen
Ze liep verwondingen in haar
gezicht en een gebroken neus
op. De man was het met poli-
tierechter P. van Steijnen eens
dat dit niet de manier was om
de problemen op te lossen. De
contacten met zijn ex verlopen
nu uitsluitend via derden.

Werkstraf
Van der M. werd door de Alk-

maarse rechtbank veroordeeld
tot een werkstraf van zestig
uur en betaling van een scha-
debedrag van ruim 650 euro.

Daarvan is 250 euro smar-
tengeld.

Geweld bij
ruzie over
omgang
met zoontje
Ron Ranzijn

Alkmaar ! De 39-jarige D.
van der M. uit Den Helder
stond op 3 januari in Heerhu-
gowaard zijn ex bij haar werk-
plek op te wachten, nadat hij te
horen had gekregen dat hij
zijn zoontje niet te zien kreeg.


