
Maatschappelijk Jaarverslag 2020 - Hortus Alkmaar  19-05-2021 07:53:00 
  Pagina 1  van 6 

Stichting Hortus Alkmaar 
Maatschappelijk jaarverslag 2020 

1. Algemeen 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door met name alle coronaperikelen. Net als veel andere hortussen, musea, 
culturele instellingen en overige door de coronamaatregelen getroffen instellingen, is onze tuin in 2020 flink 
geraakt. Maar desondanks kunnen we terugkijken op een redelijk succesvol seizoen.  
 
Het aantal bezoekers in het tweede kwartaal nam af met 84% ten opzichte van 2019, maar uiteindelijk zijn we 
aan het eind van het jaar uitgekomen op z’n 7.500 bezoekers. Dat is zo'n 50% van het aantal bezoekers van vorig 
jaar. Dit lagere aantal is vooral veroorzaakt door het feit dat we bijna alle evenementen moesten afgelasten. 
Gelukkig kon het Kunstweekend in september wel doorgaan. Dit was dan ook een doorslaand succes. Het lagere 
bezoekersaantal heeft voor de hortus grote financiële gevolgen gehad. Op eigen kracht is het jaar financieel 
neutraal afgesloten. Met steun vanuit de NOW-regeling is er een positief resultaat behaald, echter aanzienlijk 
lager dan hetgeen was begroot. 
Een hoogtepunt in 2020 was de aankoop van ruim 3000 m2 grond waarop Hortus Alkmaar is gevestigd. De 
onzekerheid over de toekomst van de tuin is hiermee opgelost en is het voortbestaan van de tuin verzekerd. 
Eind 2020 heeft het team in de herfst samen met het bestuur de missie en visie en toekomst van Hortus 
Alkmaar onder de loep genomen en aangescherpt. Daarover uitgebreider informatie verderop onder Hortus 
Alkmaar 2.0 
 
Visie Hortus Alkmaar - wat we vinden 
De natuur is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Hortus Alkmaar is een bijzondere 
botanische tuin met genees-krachtige planten. De tuin heeft een positieve invloed op de gezondheid en het 
welzijn van haar klanten en bezoekers. Deze groene ‘schatkamer’ met haar grote biodiversiteit, verdient het 
daarom dubbel en dwars bewaard en beschermd te worden. Hoe groter de biodiversiteit, hoe rijker en vitaler de 
natuur. Hortus Alkmaar draagt met haar uitgebreide collectie bij aan de biodiversiteit van Alkmaar en de regio. 
Het effect van de natuur op gezondheid en welzijn krijgt steeds meer aandacht in de maatschappij. Hortus 
Alkmaar hecht eraan en heeft de mogelijkheden een groeiend aantal bezoekers rust en inspiratie te bieden in de 
tuin en hen te leren over de natuur, voeding, biodiversiteit, (geneeskrachtige) planten en biologisch tuinieren.  
 
Missie Hortus Alkmaar - wat we doen 
Hortus Alkmaar is ‘groene schatkamer’ en gastvrije kennisdeler. Wij houden onze geneeskrachtige, biologische 
plantencollectie in stand en maken de tuin steeds aantrekkelijker en educatiever. Wij leveren grondstoffen voor 
natuurlijke geneesmiddelen.  
Hortus Alkmaar is een gastvrije kennisdeler. Wij leren kinderen en volwassenen over het belang van de natuur 
voor ons welzijn, van geneeskrachtige planten voor de gezondheid en van biodiversiteit voor de natuur.  
Wij werken actief samen om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de werking van 
geneeskrachtige stoffen uit planten. Wij laten zoveel mogelijk kinderen en volwassenen ervaren hoe 
ontspannend en inspirerend een bezoek aan onze gevarieerde tuin is. 
 

Bestuur 
Het bestuur werd gevormd door: 

naam functie aftreden herbenoembaar 
J.F.N. (Hans) Cornelisse voorzitter 2023-07-03 Ja 
E.H. (Erik) ten Winkel penningmeester 2021-04-01 Ja 
S. (Suzanne) Glorie algemeen, communicatie & pr 2021-05-01 Ja 
P. (Petra) van Ollefen algemeen, juridische zaken 2023-12-01 Ja 
Vacature fondsen- en sponsorwerving   
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2. Klanten 
Bezoekers 
Het aantal bezoekers laat over de jaren een gestage toename 
zien. Uiteraard heeft de coronapandemie grote invloed gehad 
op het aantal bezoekers (7.500 i.p.v. 15.000 in 2019). Dat is 
ongeveer een halvering ten opzichte twee jaren eerder. Hier zijn 
we ontzettend blij mee aangezien het aantal nog veel lager had 
kunnen zijn.  
In de zomer van 2020 is een analyse gemaakt van de herkomst 
van onze bezoekers. Het blijkt dat 86% van deze bezoekers uit 
Nederland komt, 12% uit Duitsland, 2% uit overig Europa en 1% 
van buiten Europa. 
Van de Nederlandse bezoekers komt 57% uit Noord-Holland, 
28% komt uit postcodegebied 18xx, waarvan 20% uit Alkmaar, 
14% komt uit postcodegebied 17xx, waarvan ruim 6% uit 
Heerhugowaard. 

Vrienden 
De coronapandemie heeft uiteraard ook zijn invloed gehad op 
het aantal nieuwe vrienden in 2020.  De grens van 1.000 vrienden 
zijn we in 2019 gepasseerd. We gaan ervan uit dat extra 
aandacht vanuit de kassamede-werkers om mensen vriend te 
maken, daarbij een rol speelde. Ook onze nieuwsbrief, die we 
maandelijks ondertussen aan circa 5.000 abonnees toesturen, 
waarin oproepen gedaan worden, dragen daaraan bij.  
We sloten het jaar af met meer dan 1.200 vrienden.  
 
 
 
 
 

Afnemers plantmateriaal 
De afnemers van plantmateriaal voor het homeopathische en het phytotherapeutische is in 2020 verder 
afgenomen. Belangrijke afnemers waren DHU, Schwabe, Pfluger, Weleda, Biohorma. Tevens is materiaal aan een 
Amerikaanse afnemer geleverd. 
 
De levering van zaden via de webshop aan met name particulieren groeit nog steeds en is goed voor een omzet 
van ruim € 10.000 per jaar en is in 2020 ruim verdubbeld. 
 
Als gevolg van een mediahype rond de mogelijke anti-Corona werking van het plantje Artemisia annua was de 
vraag naar zaden van deze plant enorm. Kennelijk waren wij de enige partij in Europa die dit zaad kon leveren. 
We leverden dit zaad af aan een groot aantal particulieren in diverse Europese landen. Tevens gingen partijen 
van dit zaad geleverd naar onderzoeksinstituten en universiteiten. 

Educatie 
Ook in 2020 voerden wij in opdracht van de Gemeente Alkmaar het 
project Natuurgids Alkmaar uit. Dit project is gecontinueerd in 
2021. 
Natuurgids Alkmaar brengt natuureducatie naar de Alkmaarse 
basisscholen.  
In 2020 zijn voor 1405 kinderen buitenactiviteiten en 
excursiesvertzorgd.  
Doordat er vanwege corona veel activiteiten niet doorkonden gaan 
zijn ook natuurlessen aangeboden die online of in de klas gegeven 
konden worden. 
Er zijn lessets over paddenstoelen aan 55 klassen geleverd (ca. 1500 
kinderen). 
Voor 11 kinderdagverblijven zijn moestuintjes met lesmateriaal 
geleverd (ca. 500 kinderen). 
Daarnaast zijn online lesmaterialen natuureducatie toegestuurd via nieuwsbrieven e.d. die de leerkracht kon 
downloaden. Over deze laatste verstrekte vorm hebben we geen cijfers over hoeveel kinderen er mee zijn 
bereikt. 
Het concept van Natuurgids Alkmaar is tevens geschikt voor andere gemeenten. Er is reeds een aantal 
omliggende gemeenten in dit concept geïnteresseerd geraakt. Als gevolg van gemeentelijke fusies en corona, 
zijn we in 2020 echter niet in staat geweest de contacten met buurgemeenten hieromtrent verder op te volgen. 
Het project Steenbreek voor de Gemeente Alkmaar heeft in 2020 het tweede jaar afgerond en kreeg een zeer 
positieve waardering. Dit project wordt in 2021 gecontinueerd. 
 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal vrienden 
Figuur 2: Ontwikkeling aantal vrienden 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal bezoekers 

Figuur 3: Educatie aan schoolkinderen en BSO 
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In het najaar van 2020 hebben het team en bestuur van Hortus Alkmaar de wens en de ambitie uitgesproken 
om actief meer educatie aan kinderen aan te bieden in de tuin zelf. De belangrijkste reden daarvoor is dat de 
beleving van het onderwijs in de tuin indruk maakt en hen voor altijd bij blijft. In de loop van de winter is 
begonnen met het realiseren van deze ambitie. 

Advieswerk 
In 2020 is een aanvang gemaakt met het inzetten van onze brede en diepgaande ecologische en botanische 
kennis voor consultancy werkzaamheden. Er is een rapport opgeleverd over de verbetering van de 
groenvoorziening ten gunste van bijen. Opdrachtgever was de Gemeente Alkmaar. Het is onze intentie om onze 
capaciteiten op dit gebied verder in te gaan zetten. 

Sponsors 
Eind 2020 hebben het bestuur en het team zich voorgenomen actiever en meer gestructureerd de relaties met 
sponsoren te onderhouden en nieuwe sponsoren te werven. Er zijn veel bedrijven die Hortus Alkmaar in natura 
steunen, met schenkingen of kortingen op hun leveringen van bijvoorbeeld materiaal of communicatiekennis. 
Ook zijn er bedrijven met een bedrijfsabonnement. Het aantal sponsoren, groot en klein, is in 2020 iets 
afgenomen. De reden hiervoor zoeken wij in de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht. 

Subsidies 
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de gemeente Alkmaar een subsidie toegekend aan Hortus 
Alkmaar. Deze subsidie is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar inkomsten te compenseren als 
gevolg van het verdwijnen van 5.000m2 productietuin. Verder ontvangt Hortus Alkmaar geen subsidies. 

3. Menselijk kapitaal 
Personeel 
Het in 2019 gevormde tuinteam heeft in 2020 gepassioneerd doorgewerkt aan vernieuwingen in de tuin die 
steeds meer vorm beginnen te krijgen. Corona heeft ervoor gezorgd dat menige klus in alle rust kon worden 
aangepakt. Eind 2020 ging de medewerker verantwoordelijk voor communicatie, PR en officemanagement met 
pensioen. De administratieve taken werden herverdeeld en voor communicatie, PR en evenementen is een 
nieuwe collega aangetrokken. 
Er waren in 2020 vijf betaalde medewerkers in dienst. Het aantal FTE bedroeg 2,7. (In 2019 =vijf betaalde krachten 
en 2,7 FTE) 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers vormen dé kurk waarop Hortus Alkmaar ‘drijft’. Eind 2020 waren er 90 vrijwilligers actief bij Hortus 
Alkmaar ten opzichte van 108 in het jaar ervoor. Ook hier heeft corona een matigende invloed gehad. Sommigen 
werden zelf ziek of waren bang om het te worden. Voor een periode van een aantal maanden hebben 
vrijwilligers niet in de tuin gewerkt. 
We krijgen, net als vorig jaar, mede door het enthousiasme van onze medewerkers en de media-aandacht, veel 
aanmeldingen van mensen die een vrijwilligersfunctie ambiëren. Een zeer beperkt aantal van de vrijwilligers 
krijgt een vrijwilligersvergoeding. 

IVN-rondleiders 
Een groep van ruim tien IVN opgeleide natuurrondleiders heeft ook dit jaar weer belangeloos rondleidingen 
verzorgd in de hortus. Deze groep is maandelijks bijgepraat door onze collectiebeheerder over wat er in de tuin 
weer allemaal te zien is. 

Stagiairs 
Er zijn in 2020 diverse stagiairs actief geweest in Hortus Alkmaar. Kortdurende stages van enkele weken tot 
stages van maanden. Ook voor 2021 is Hortus Alkmaar populair voor het plaatsen van stagiairs. Opnieuw door 
corona komen veel andere stageplaatsen te vervallen en neemt men contact op met Hortus Alkmaar. 

4. Media 
Website 
In april 2020 is onze nieuwe website opgeleverd. De ontwikkeling ervan is volledig gesponsord door een 
internetbedrijf uit Heerhugowaard. 

Fondsenwerving 
Geregeld kwamen er in 2020 media updates over de fondsenwerving voor het behoud van Hortus Alkmaar die in 
2018 is gestart en uiteindelijk de aankoop van grond en gebouwen mogelijk maakte. 
De media-aandacht is positief over Hortus Alkmaar.  

Publicaties in on- en offline media (+9) 
Er was regionale en nationale aandacht voor ‘het anti-corona plantje’ Artemisia annua. Als gevolg hiervan zijn er 
TV-uitzendingen geweest op diverse kanalen, o.a. Regio NH en het NOS-journaal. 
In de nazomer van 2020 zijn opnamen gemaakt voor het TV-programma “Het geheim van de Meester” rond de 
Indigoplant die Hortus Alkmaar als enige Nederlandse Hortus in de collectie had. Het programma wordt 
uitgezonden in maart 2021. 
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Hortus Alkmaar werkt aan meer zichtbaarheid en een duidelijk profiel.  
In 2020 heeft Hortus Alkmaar meerdere malen een artikel in de vorm van free publicity geplaatst gekregen in 
weekbladen in de regio en het Noordhollands Dagblad. Vanwege de afgelasting van evenementen door de 
coronarestricties, was deze free publicity beperkter dan in andere jaren.  

5. Biodiversiteit 
Hortus Alkmaar heeft de ambitie in 2021 nadrukkelijker te werken aan meer biodiversiteit in de tuin, deze ook 
vaker te monitoren en met name meer aandacht te geven aan educatie over dit thema ter plaatse. 
 
In juni 2019 heeft Hortus Alkmaar een rapport opgesteld over de biodiversiteit in de botanische tuin. De meest 
opmerkelijke waarnemingen in dat jaar waren de zeldzame Voorjaarskluifjeszwam en de Weidebeekjuffer, een 
libellesoort die voornamelijk in zuidelijk Nederland voorkomt. 
In de periode van 2010 tot 2019 zijn in totaal 1.186 inheemse organismen aangetroffen. Het aantal soorten is in 
werkelijkheid aanzienlijk hoger daar diverse groepen niet of nauwelijks zijn onderzocht. 
Daarnaast zijn er momenteel nog 521 niet inheemse plantensoorten, die tot de collectie behoren, in cultuur, 
waardoor Hortus Alkmaar domein is voor tenminste 1.710 soorten.  

6. Activiteiten in de tuin 
Dankzij gesponsord hout en vrijwillige arbeid werd in 2020 ook de tweede brug in de hortus gerepareerd. 
In de periode waarin Hortus Alkmaar wegens de corona maatregelen noodgedwongen was gesloten zijn 
grootschalige werkzaamheden in de tuin uitgevoerd om de tuin publieksvriendelijker te maken. 
Met het oog op de keuze om ons meer te richten op publiek en educatie is de indeling van de tuin sterk 
veranderd. Een aanvang is gemaakt met het bijeenbrengen van de in de tuin aanwezige eetbare gewassen naar 
de entreezijde van de tuin waar met behulp van sponsors een strakkere indeling is gemaakt om een 
toegankelijkere moestuin sfeer te creëren. Met het aanleggen van deze ‘eetbare’-tuin onderstrepen we het feit 
dat we meer aandacht gaan geven aan gezonde voeding. Uiteraard draagt dit ook bij aan de bewustwording van 
vooral kinderen over de vraag ‘waar komt mijn eten vandaan’. 
Door het verplaatsen van de eetbare planten is er ruimte vrijgekomen voor de aanleg van een verfplantentuin en 
kan de duinbeleving worden uitgebreid. 
 

7. Publieksactiviteiten 
Hortus Alkmaar organiseert publieksactiviteiten om (nieuwe) bezoekers naar de tuin te trekken. Om hen in 
contact te brengen met het fijne gevoel van energie en welzijn dat de tuin biedt. Maar ook om hen op een 
laagdrempelige manier educatie aan te bieden over de natuur, (geneeskrachtige) planten en biodiversiteit en 
het belang daarvan. Ten slotte vormen de entreegelden voor de publieksactiviteiten een bron van inkomsten 
voor Hortus Alkmaar. Het jaar 2020 kenmerkt zich door een groot aantal geannuleerde activiteiten. Wat wel 
doorging, leest u hieronder: 

Open dagen 
Gedurende het jaar hebben wij weer een aantal open dagen (gratis toegang) georganiseerd zodat ook mensen 
voor wie zelfs onze lage toegangsprijs een bezwaar is, de tuin kunnen bezoeken.    

Workshops 
Er waren in 2020 rond de 100 workshops gepland, georganiseerd door externe organisatoren. 54 daarvan gingen 
door en 49 werden geannuleerd, met als belangrijkste reden de coronamaatregelen. Het ging hierbij om een 
breed scala aan activiteiten: kinderworkshops, ikebana, botanisch tekenen, natuurfotografie, koken met kruiden 
et cetera. 

Plantenmarkt 
In plaats van de Plantenmarkt organiseerden we dit jaar in verband met de coronamaatregelen een planten 
drive-in op het parkeerterrein, voor de verkoop van onze biologisch gekweekte tuinplanten en die van 
collegakwekers. 

Beestjesdag 
Dit is een activiteit speciaal gericht op kinderen om deze kennis te laten maken met beestjes. Met behulp van 
aquaria, composthoop-wroeten, hommels aaien en microscopen laten we kinderen kennismaken met allerlei 
wonderlijke diertjes. Ook de ouders leren mee en durven zelfs hommels te aaien. 

Rondleidingen 
Gedurende de zomer organiseren we op zondagochtend rondleidingen die over het algemeen goed bezocht 
worden. 
Er zijn een aantal avondrondleidingen gegeven die ook goed bezocht werden. 
We hebben een kinderspeurtocht ontwikkeld waarbij kinderen voorzien van een rugzakje met potjes, loepje en 
dergelijk allerlei opdrachten kunnen uitvoeren 
Voor de nog jongere kinderen was er ook dit jaar de gelegenheid om als kabouter onderzoek in de tuin te doen. 
Verder zijn er door het jaar heen een groot aantal rondleidingen op afspraak gehouden. 
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Groene route 
Ook dit jaar deden wij mee in de Groene Route waarbij 24 tuinen tezamen een programma opstellen, reclame 
maken en op een aantal dagen in het jaar een route vormen.  

Muziekvoorstellingen 
Evenals in voorgaande jaren is er in augustus een zomerconcert van de International Holland Music Sessions 
uitgevoerd. Hierin brachten Constantin Siepermann (cello), Noriko Yabe (piano), Viktor Yuandong Mattsson 
(piano) muziek van Frédéric Chopin, György Ligeti, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini. 
Het blijkt dat de uitvoeringen in onze ambiance zeer worden gewaardeerd en het is dan ook de bedoeling van 
TIHMS om het aantal uitvoeringen in 2021 uit te breiden. 

Weekend van de wetenschap 
Het weekend van de wetenschap werd afgelast, maar we hebben wel een rondleiding en een kinderactiviteit 
verzorgd. Daarnaast was er een lezing over biodiversiteit. 

IJsvogels 
Ook dit jaar hebben de ijsvogels weer in de hortus gebroed en een aantal jongen grootgebracht. Onze ijsvogels, 
met de goede mogelijkheid om ze vanuit de observatiehut te bekijken en te fotograferen, hebben ook dit jaar 
weer een groot aantal mensen vanuit heel Nederland getrokken. Voor kinderen is het een extra speciale ervaring 
om deze blauw-oranje vogels met een on-Nederlandse uitstraling van zo dichtbij te kunnen zien. 

Heksenrondleidingen  
Tijdens een heksenrondleiding maakt de bezoeker kennis met de historie en toepassing van een groot aantal 
planten die in verband werden gebracht met magie en heksen. Een groot deel van deze planten heeft een 
geneeskrachtige werking en aan de hand van voorbeelden is uitgelegd hoe de ontwikkeling van de moderne 
medicijnen veelal is gebaseerd op historische kennis van plantaardige stoffen. 

Gedichten- en fotowedstrijd 
De prijsuitreiking van de Gedichtenwedstrijd en Fotowedstrijd 2019 vond plaats in februari 2020 in de 
Bibliotheek Noord-Kennemerland.  

Corona annuleringen 
De onderstaande evenementen werden in 2020 geannuleerd: 
De seizopensopening van Hortus, De Wandel4daagse door de tuin, NLdoet, De Nacht van de Nachtvlinder, De 
Gezondheidsmarkt en Fête de la Musique. We hopen in 2021 deze evenementen weer op de agenda te kunnen 
zetten.  

8. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Duurzaam 
Naast het feit dat het beheer van de tuin volledig biologisch, zonder kunstmest en pesticed plaatstvindt trachten 
wij zoveel op een duurzame wijze de bedrijfsvoering uit te voeren. We wekken voor een belangrijl deel onze 
eigenstroom op middels PV panelen, gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en recyclen waar 
mogelijk. 

Minder validen 
Om de tuin toegankelijker te maken voor minder validen is een groot deel van de paden verbreed en geschikter 
gemaakt voor rolstoelen. 
Tevens is een Invaliden Parkeerplaats gereserveerd. 

Dankbaarheid 
Als dank voor de enorme inzet in de corona pandemie van het zorgpersoneel in onze regio zijn 6000 
toegangskaarten verstrekt aan het Noord West Ziekenhuis voor het personeel in de vestigingen Alkmaar, 
Heerhugowaard en Den Helder. Een aanzienlijk deel van hen heeft hiervan gebruik gemaakt. 
Het Stichting Zeedistel van het Hospice Egmond is voor hun opening voorzien van zaden van Blauwe Zeedistel 
alsmede toegangskaarten voor hun 70 vrijwilligers. Tevens is hulp geboden voor een automatiserings vraagstuk. 

UN Sustainable Development Goals 
Eeen aanvang is gemaakt met het definieren van onze Sustainable Dvelopment Goals. 

9. Certificering 
Al onze planten zijn biologisch en groeien zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Onze processen ten 
aanzien van biologische productie zijn in 2020 opnieuw gekeurd en gecertificeerd door SKAL. 

10. Financieel 
De omzet bedroeg in 2020 € 275.914,- hetgeen circa € 62.000,- lager is dan de prognose. 
De exploitatiekosten in 2020 bedroegen € 223.589,- tegen € 238.661,- in 2019 (-7%). 
De balanspositie is toegenomen van € 237.085,- naar € 540.648,- een verbetering van 128%. 
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Het jaar 2020 is afgesloten met een financieel resultaat van € 43.750. Dit bedrag is circa 50% van de voor het jaar 
gemaakte prognose. Het positief resultaat is geheel te danken aan de genoten NOW steun. Zonder deze steun 
komt het resultaat op circa € 0. De redenen voor bovenstaande verschillen t.o.v. de prognose worden bekend 
verondersteld. 
Voor nadere detaillering verwijzen wij naar het financieel rapport 2020. 

11. Vooruitzichten 2021 
Hortus 2.0 
Eind 2020 hebben bestuur en team zoals vermeld de missie en visie aangescherpt en de ambitie uitgesproken 
actiever en met meer structuur relaties met sponsoren te onderhouden en nieuwe sponsoren te werven. Ook 
vaker educatie en meer diverse educatie in de tuin aanbieden, is een wens. In 2021 gaan team, bestuur én 
vrijwilligers zich inzetten om deze aangescherpte visie en missie uit te dragen de vermelde ambities waar te 
maken.  
De nieuwe jonge medewerkers die sinds 2019 in dienst zijn, zetten zich daar graag en met passie voor in.  

Social media 
De wens om in meer zichtbaarheid en sympathie te creëren met social media, wordt in 2021 verder uitgewerkt. 
Om de relaties met bedrijven te onderhouden zal LinkedIn actief worden ingezet. 
Ook zullen we effectiever het maandelijkse $10.000 Google Ads budget dat we als ANBI gesponsord krijgen van 
Google gaan inzetten. 

Uitbreiding tuin 
Na in 2020 ruim 3.000 meter van de grond waarop Hortus Alkmaar is gevestigd te hebben kunnen kopen, hopen 
we in 2021 de tuin verder te kunnen uitbreiden. 
Ter compensatie van de in 2019 verloren geraakte 5.000m2productiegrond kregen we van de gemeente Alkmaar 
een stuk grond in de nabijheid aangeboden van circa 2.000m2. Deze toezegging van de Gemeente Alkmaar is na 
twee jaar nog niet gerealiseerd.  
Vooruitlopend op de mogelijke in gebruik name is de grond aangemeld bij de SKAL voor certificering. Aangezien 
de certificeringsperiode een aantal jaren duurt kunnen we daar niet eerder dan 2021/2022 gebruik van maken. 
 
Hortus Alkmaar heeft de wens geuit een stuk aangrenzend bos (ca 6.000m2), dat van de gemeente Alkmaar is, 
toe te voegen aan de tuin. De intentie van Hortus Almaar is dit verwaarloosde stuk bos geschikt te maken voor 
een betere publieksbeleving, de biodiversiteit te vergroten, en het op te nemen in onze educatieve ambities. 
In 2020 gingen de contacten over de verkenning van de mogelijkheden van het verwerven dit stuk bos verder.  

Nieuwe faciliteiten 
In de loop van 2019 zijn er plannen ontwikkeld voor uitbreiding en verbetering van onze faciliteiten. We denken 
aan een nieuw gebouw op basis van een kasstructuur. Het doel van deze nieuwe ruimte is meer plaats te 
hebben voor educatie, voor een orangerie voor onze kasplanten en een Kascafé . Het thema van de nieuwbouw 
is 'Huis van de biodiversiteit'. In 2020 hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van deze plannen. Er is een 
inventarisatie van functionele en technische eisen gemaakt met een doorkijk naar de toekomst. Op basis 
daarvan is vastgesteld hoeveel vierkante meters er per functie nodig is. Er zijn gesprekken gevoerd met 
architecten en een bureau dat gespecialiseerd is in fondsenwerving voor dergelijke projecten. 
We hopen in 2021 concrete plannen ten aanzien van de nieuwbouw te ontwikkelen en een aanvang met de 
werving van de benodigde fondsen te maken. 

Financieel 
2020 was vanwege corona een onzeker jaar en dat maakt het lastig een inschatting te maken voor 2021. 
Aannemend dat corona meer naar de achtergrond zal gaan, is er echter geen reden voor sombere 
vooruitzichten. Groen en natuur met daaraan gekoppeld gezondheid staan op dit moment volop in de 
belangsteling. Uiteraard blijven we hard werken om de gestelde doelen te halen en meer diversiteit in de 
afkomst van onze financiële middelen te brengen. 


