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Betreft: Art. 47 vragen van GroenLinks over de toekomst van de Natuurtuinen Jekerdal 

 

Geachte college, 

Op 1 april heeft het college een voortgangsbericht naar de raad gestuurd over Natuurtuinen Jekerdal 
en transitiejaar 2021 voor het CNME. Hierin geeft het college aan dat in het bestuurlijk overleg met 
het CNME van 17 december 2020 de natuur- en duurzaamheidseducatiethema’s (NDE’s) voor 2021 
zijn vastgesteld.  
Hier komt het door de raad gevraagde borgen van de kerntaken van het CNME tot uitdrukking in 3 
programma’s:  

 Duurzame Stad: het ontwikkelen en beheren van ecologische en duurzame kwaliteiten in 
verstedelijkt gebied;  

 Duurzame Burger: door middel van educatie, voorlichting en begeleiding de stadsbewoners 
betrekken bij alle aspecten van hun natuurlijke leefomgeving;  

 Duurzaam Onderwijs: de focus ligt op het verduurzamen van onderwijs en scholen, zowel in het 
onderwijscurriculum alsmede in de bewustwording van een groene schoolomgevingen voor 
kinderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Inmiddels zijn deze programma’s in 
uitvoering. 

 
Het CNME heeft als gevolg van de bezuinigingen besloten de Natuurtuinen Jekerdal af te stoten. 
Dat roept vragen op, omdat juist de natuurtuinen een krachtig instrument zijn in bovengenoemde 3 
programma’s. En heeft direct gevolgen voor de huidige gebruikers en bezoekers van het gebied. 
 

1. Klopt het dat Natuurtuinen Jekerdal hierdoor haar functie binnen de drie thema’s verliest?  
a. Wat zijn de gevolgen voor de openbare toegankelijkheid? 
b. Wat zijn de gevolgen voor de educatieve functies van de natuurtuinen voor o.a. het 

onderwijs? 
c. Wat zijn de gevolgen voor de ecologische en duurzame kwaliteiten voor de stad? 

Zo'n gebiedje met zulke natuurwaarden bouw je niet zomaar even weer op! 



2. Is het afstoten van de Natuurtuinen Jekerdal niet juist een verzwakking van de mogelijkheid 
om de 3 duurzame thema's ten uitvoer te brengen? 

 
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in geld en menskracht (en met veel vrijwilligers) om de 
Natuurtuinen het kwaliteitsniveau te laten bereiken dat zij nu hebben.  
 

3. Hoe wordt veiliggesteld dat de eventuele nieuwe huurder de waarde en functie van de 
natuurtuinen waarborgt en continueert?  

4. Zouden de natuurtuinen niet juist als instrument gezien moeten worden om de kerntaken 
van het CNME te versterken? 

5. Wat gebeurt er met de huidige betrokkenheid van vrijwilligers bij de Natuurtuinen? 
6. Natuurtuinen Jekerdal kent op dit moment een aantal aan de functie van het gebied 

gerelateerde onderhuurders, zoals de Buurderij en het IVN. Gebruikers met een intrinsieke 
verbondenheid met het ontstaan en functioneren van de natuurtuinen in hun huidige vorm. 
Hoe ziet het college de toekomst van de natuurtuinen? Is er sprake van een andere 
hoofdhuurder/gebruiker van het gebied en zal die partij de functionaliteit en relaties met 
andere gebruikers van de Natuurtuinen bestendigen? 

7. En zo nee, kunt u de consequenties daarvan voor functionaliteit, gebruikers en 
natuurwaarden toelichten?  

 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 

Saskia Hermens 

Raadslid 

 

Coen van der Gugten 

Raadslid 


