
Historie: 

Het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie), opgericht in 1995, kwam 
in februari 1996 in het bezit van het terrein van de voormalige stadskwekerij van de 
Gemeente Maastricht aan de Drabbelstraat. In de periode 1996-2003 was het 
terrein nog niet opengesteld voor bezoekers. Het bestaande gebouw was namelijk 
zwaar onderkomen en een groot deel van het terrein was betegeld. 
Nadat het westelijk gedeelte van het terrein was opgeschoond en braak lag werd 
begonnen met het inzaaien en planten van diverse inheemse plantensoorten. Er 
staan hier tegenwoordig ruim 150 plantensoorten. Het noordelijk deel van het 
terrein werd bestemd voor de inrichting van moestuinen. 

Vrijwilligers werken vanaf 1996 in de natuurtuinen. 
De jaren 2002 en 2003 stonden in het teken van de realisering van het huidige 
gebouw. 

 
Van de huidige accommodatie resteren alleen de kas en enkele draagmuren nog uit 
de tijd van de stadskwekerij. 
Het sloopafval is later gebruikt voor diverse stenige milieus en voor de ecotoren. 

Pas na de opening van het nieuwe gebouw in 2003 werd begonnen met de 
ontginning van het zuidelijk deel van het terrein. Ook hier moesten eerst veel tegels 
en betonplaten worden verwijderd alvorens een diepe en een ondiepe vijver konden 
worden gegraven. Aan deze kant van het gebouw werd ook door vrijwilligers een 
terras gerealiseerd dat volledig bestaat uit bakstenen van het oude gebouw. 

Vanaf 2003 werden de natuurtuinen opengesteld voor bezoekers. Sinds die tijd 
wordt de instructieruimte verhuurd aan derden en zijn het IVN en de schildersclub 
vaste gebruikers. Ook worden er zaden en planten verkocht aan bezoekers. 



Het aantal activiteiten en initiatieven is in de loop der jaren verder uitgebreid. Zo 
kwamen er een wand voor solitaire bijen en een imkerij. 
Voor kinderen kwam er aan de westzijde een kindernatuurtuin met een zitkuil en 
een kruipgang van wilgentakken. In deze kindertuin is in 2014 ook een waterput 
gegraven. Elders op het terrein werd een blote voetenpad aangelegd. Er zijn 
tegenwoordig kinderclubs en regelmatig brengen schoolklassen een bezoek aan de 
natuurtuinen. 

De moestuin heeft sinds 2009 een nieuwe opzet. Alle aparte moestuintjes werden 
samengevoegd tot één samenwerkmoestuin die door een groep vrijwilligers wordt 
onderhouden. Deze moestuin kent een grote diversiteit aan gewassen, waaronder 
veel vergeten groenten. Een hoek van de moestuin is in gebruik als medicinale 
kruidentuin. Hierin staan veel planten die elders op het terrein niet bloeien. 
 
Op 25 november 2014 is de vereniging Vrienden Natuurtuinen Jekerdal officieel 
opgericht. 


