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Inleiding 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de pandemie en haar gevolgen. De 

Natuurtuinen zijn gesloten voor publiek èn vrijwilligers vanaf half oktober 2020. U 

leest dit in alle bijdragen van de werkgroepen. 

Vrienden Natuurtuinen Jekerdal: wie zijn wij? 
De Natuurtuinen Jekerdal vallen onder het beheer van CNME (Centrum voor 
Natuur- en Milieu Educatie Maastricht e.o.). De vereniging Vrienden Natuurtuinen 
Jekerdal bestaat uit CNME-vrijwilligers die in of ten behoeve van de Natuurtuinen 
Jekerdal werken en zich bij de vereniging als lid hebben aangemeld. 
 
Doelstelling 
De vereniging is in november 2014 opgericht. Haar doelstelling is:  

- CNME te ondersteunen bij de inrichting en het beheer van de Natuurtuinen;  

- de betrokkenheid van haar leden bij de Natuurtuinen te bevorderen.  

Om deze doelen te bereiken zijn er werkgroepen opgericht van vrijwilligers die in 
een bepaald deel of op een bepaald vlak werkzaam zijn. Er zijn zes werkgroepen: 
Moestuin, Wilde Plantentuin, Wijngroep, Permatuin, Educatie en Imkerij. Per 
werkgroep zijn er coördinatoren benoemd die de werkgroep aansturen. Door 
werkgroepen te creëren wordt er een beroep gedaan op samenwerking en op 
betrokkenheid en zelfstandigheid van de leden bij de Natuurtuinen.  
 

1. Werkgroepen 

De werkgroepen werken zelfstandig en worden aangestuurd door de coördinatoren 
van de werkgroep en niet door het bestuur. Vrijwel alle leden zijn lid van een of 
meerdere werkgroepen. Het klussenteam en de gastvrouwen/heren worden 
aangestuurd door CNME. Verschillende coördinatoren en leden hebben in beeld 
en tekst bijgedragen aan dit jaarverslag. 
 
1.1  Werkgroep Moestuin  
 
Tegelijk met het verzoek om een stukje te leveren voor het jaarverslag kwam ook 
het bericht binnen dat Antoon Lambregts is overleden aan Covid-19. Precies tien 
jaar geleden heeft Antoon een nieuw plan voor de moestuin ontworpen. In het 
begin kwam hij wekelijks helemaal vanuit Etten-Leur naar Maastricht om ons de 
kneepjes van het moestuinieren te leren. Door zijn dertigjarige ervaring hebben we 
veel van hem geleerd. Langzaam heeft hij zijn buitenlessen afgebouwd en in de 
winter hebben we nog theorielessen gevolgd. 
Wat eigenlijk dus een jubileumjaar had moet zijn, was voor de meeste onder ons 
een zwaar jaar en de dreiging van Corona is nog steeds niet voorbij. Maar als ik 
terugdenk aan de schone blauwe luchten en de stilte was het toch ook een heel 
bijzondere periode. 
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We konden slechts met drie mensen op afstand werken in de tuin. En omdat er op 
vijf verschillende dagdelen gewerkt werd, was de communicatie soms een 
probleem. Geen enkele keer konden we met de hele groep bij elkaar komen.  
Ondanks alles is er toch nog een en ander gebeurd in de moestuin. 
De Zeekool en Rabarber die we met grote potten afgeschermd en daardoor 
gebleekt hadden, was ons eerste succes. Deze konden we vervroegd oogsten, maar 
later hebben we de potten toch verwijderd omdat de slakken de groentes ook 
lekker vonden. 
De Tuinbonen hadden nogal last van zwarte luis en door te veel zeep te gebruiken 
werden niet alleen de luizen maar ook de planten om zeep geholpen.  
De Wortels waren dit jaar veel beter dankzij het veelvuldig wieden van een van de 
vrijwilligers. 
Het effect van de ingegraven met water gevulde aardewerken “ollapotten” bij de 
Tomaten was niet goed te zien. De opbrengst was redelijk. 
De Asperges zijn waarschijnlijk al opgegeten voordat zij door de dikke laag 
compost heen waren gegroeid. Van de bladgroentes hebben we heel wat kunnen 
plukken. 
Er was nogal verwarring over de Pompoenen en we hebben besloten enkel nog 
gekochte zaden te gebruiken. De hoeveelheid Courgettes viel een beetje tegen. 
De Bonen, waarvan de oogst verleden jaar op P11 totaal mislukte, was op P1 een 
topjaar. Niet alleen de Struikbonen maar ook de Staakbonen hebben we langdurig 
kunnen plukken. Zou dat komen omdat we de grond rondom de bonen bedekt 

hebben met mulch waardoor deze iets 
vochtiger bleef? Is P11 langs de 
taxusheg bij de Druiven en de 
Kersenboom gewoonweg te droog?  
Van de Vroege kool op P11 dit jaar is 
ook niet veel terecht gekomen. Mijn 
voorstel is om dit perceel alleen nog te 
gebruiken voor zelf zaaiende gewassen 
zoals: Dille, Kervel, Koriander, 
Postelein, Raapsteeltjes, Rucola, 
Tuinkers, Melde en Veldsla. 
We hebben één keer Shiitakes kunnen 
oogsten, nadat we de stam een nacht in 
de vijver hadden gelegd. Ook voor het 
eerst Artisjokken, hopelijk een blijver.  
 
 

Kersen 
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De Zonnebloemen waren ook een 
leuke aanvulling.  
De kolen van de nateelt deden het 
bijzonder goed. Helaas hebben we 
geen Witte- en Savooiekool 
kunnen oogsten voor het maken 
van zuurkool. Een geliefde 
activiteit die Antoon ons geleerd 
heeft. Boerenkool, Savooiekool, 
Palmkool en Spruitjes zijn ook niet 
geoogst. 
Er zijn wel nog 7 flessen 
druivensap en drie flessen appelsap 
gemaakt. Een van de  vrijwilligers 
heeft ze van mooie etiketten 
voorzien. 
De CNME medewerker die ons 

begeleidt heeft de wortels van de Witlof en Roodlof nog opgepot in de kas, maar 
helaas hebben we niet meer kunnen oogsten. 
De Yacon, de Knolselderij, Knolvenkel en de Japanse andoorn zitten ook nog in de 
grond. Er staat waarschijnlijk mooie Veldsla te pronken. De woelmuizen zullen dit 
allemaal niet erg vinden. 
De rupsen van de koolwitjes hebben het niet overleefd in de kas. 
Dankzij de goede zorgen van onze compostmeester konden we dit jaar 
ruimschoots over supercompost beschikken. Wel jammer dat we door de 
plotselinge sluiting van de tuin de percelen niet winterklaar hebben kunnen maken. 
Het kostbaar goedje zit nog in de tonnen in plaats van op de percelen. 
 
Geen open dag en geen uitstapjes dit jaar maar wel een gezellige middag op de 
Pietersberg in de tuin van een vrijwilliger. Een aantal van ons heeft ook nog een 
concert in de buitenlucht in de tuin bij een vroegere medewerkster van het CNME 
bijgewoond. 
Laten we hopen dat we weer gauw met zijn allen aan de slag kunnen in de tuin. 
Voor dit seizoen hebben we nog geen nieuwe plannen kunnen en durven maken. 
Dat wordt een beetje improviseren. 
De nieuwe lente komt eraan. De natuur houden we niet tegen, we moeten er alleen 
nog zorgvuldiger mee omgaan. 
                                                                                          
1.2  Werkgroep Wilde Plantentuin 
 
In de eerste lockdown periode vanaf half maart hebben we met in achtneming van 
de regels kunnen doorwerken. De Natuurtuinen bleven open voor publiek en veel 
inwoners van Maastricht namen de Natuurtuinen en de Wilde Plantentuin op in 
hun dagelijkse ommetje. Vanaf de tweede lockdown rond half oktober zijn de 

Zonnebloem 
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Natuurtuinen gesloten voor publiek èn voor de vrijwilligers. We hebben de wilde 
plantentuin aan zichzelf moeten overlaten. 
In 2020 kon het CNME beperkte mankracht leveren voor het groot onderhoud 
van de Natuurtuinen. De paden werden niet wekelijks gemaaid, er was 
onvoldoende tijd om de hagen te onderhouden en om de bestrating onkruidvrij te 
houden. Dit werk kon niet overgenomen worden door vrijwilligers van de wilde 
plantentuin omdat zij de handen vol hebben aan het selectief wieden van de stenige 
milieus, de dambordjes en de plantvakken. We hadden dit jaar een vroeg voorjaar 
en een hete droge zomer. In 2021 zullen we zien of mogelijk daardoor planten zijn 
verdwenen. 
In het eerste half jaar van 2020 hebben er enkele nieuwe vrijwilligers meegewerkt. 
Ze zijn om verschillende reden niet gebleven. Later in het jaar was het inwerken 
van nieuwe vrijwilligers een probleem vanwege corona en onze beperkte 
aanwezigheid. We zijn met 9 actieve vrijwilligers, één minder dan in 2019.  
Dit jaar hebben we gemiddeld tweewekelijks met de verantwoordelijke CNME 
medewerker in de Natuurtuinen gekeken naar wat er groeit en bloeit, wat er leeft en 
wat onderhoud of zorg nodig heeft. Dat zijn leerzame momenten voor de 
vrijwilligers. 
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In de stenige milieus en in de dambordjes lukt het redelijk om diversiteit te 
behouden. We hebben er regelmatig selectief gewied en de Ratelaar hielp mee om 
het gras in de stenige milieus te beteugelen. We hebben Donderkruid gezaaid en dat 
lijkt aan te slaan. De Sleutelbloem heeft zich in het groot stenig milieu flink 
uitgezaaid. De Wilde weit heeft het goed gedaan in en in de omgeving van de 
stenige milieus. Er bloeide veel Wondklaver evenals Veldsalie en Slangenkruid. Ook  
Wilde reseda, Ossentong en Kranssalie stonden er prachtig bij. Op verschillende 
plekken in de Wilde Plantentuin bloeiden de Gele en de Paarse morgenster, evenals 
diverse soorten Ooievaarsbek en Kaasjeskruid.  

De Bostulp in het stinzenbosje breidt zich verder uit. In het bosmilieu groeide dit 
jaar op steeds meer plekken Daslook. Hier en daar staan Lelietjes van dalen. De 
Eenbes lijkt verdwenen en evenals de Blauwzwarte rapunzel.  
De Wespenorchis die onder de lindenbomen tegen de heg staat, deed het goed. 
 
De boomspiegels zijn dit jaar goed 
onderhouden. Ook hier was de kunst om 
selectief te wieden en zo één of twee soorten per 
boomspiegel te tonen. Zo was er een 
boomspiegel met alleen Wilde marjolein, één met 
(voornamelijk) Honingklaver en één met  
Smeerwortel en Hokjespeul. 

Wilde weit, Leeuwenbek en Salie 

Hokjespeul 

 

Ossentong 
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De geveltuin heeft dit jaar weinig 

aandacht gekregen. Bij een 

klimplantenrek staat Winterjasmijn 

die het naar behoren doet. Bij het 

andere rek hebben we zaailingen 

van de Blauwe winde gezaaid en die 

heeft mooi gebloeid. De Stokroos 

bloeide weer prachtig. In het 

voorjaar bloeide ook de 

Sleutelbloem en de Helleborus 

argutifolius. 

 
Op de graanakkertjes hebben we 
net als voorgaande jaren 
Winterrogge en 4 oude 

zomergranen gezaaid (Eenkoorn, Aaltertroshaver, Emmer en Zomergerst). We 
hebben enkele graanonkruiden gezien, zoals Koekruid, Ganzenbloem, 
Korenbloem, Klaproos en Spiegelklokje. De graanoogst is voor de vogels. In 
afwachting van verdere ontwikkelingen in de tuin is in het najaar weer wintertarwe 
gezaaid en zullen de zomergranen in het voorjaar van 2021 gezaaid worden. 
 
De zandheuvel naast de groene ruimte, voorheen de paddenheuvel, is het afgelopen 
jaar zo ingericht dat hij gebruikt kan worden door bijen en wespen die in 
zand/grond hun eitjes afzetten. We hebben er planten weggehaald en de heuvel 
deels kaal gemaakt. 
 
Het Blote voeten pad heeft ook in 2020 veel onderhoud gevraagd, maar het was de 
moeite waard want veel kinderen (en ouders) hebben er gebruik van gemaakt, mede 
vanwege de lockdown. 

 
Omdat het gras in de 
Natuurtuinen steeds 
weer de overhand dreigt 
te krijgen, proberen we 
meer diversiteit in het 
grasland te krijgen, Zo 
hebben we plaggen met 
Ratelaar en met Wilde 
weit uit enkel paden 
gehaald en neergelegd in 
het grasveldje vóór de 
ecotoren.  
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Verder hebben we ook dit jaar de Gewone berenklauw goed in de gaten gehouden 
en afgeknipt voordat deze in het zaad stond. Het effect is dat we minder 
Berenklauw hebben. Overigens komt dat ook doordat er veelvuldig gemaaid is op 
plekken waar hij veel stond. De Canadese guldenroede is een andere woekeraar die 
onder meer door gericht maaien hopelijk beperkt gaat worden.  

 
Vanwege corona en de lockdown 
hebben we geen plantenverkoop 
kunnen organiseren. De planten die 
we hiervoor al hadden uitgestoken 
zijn naar scholen gegaan, naar de 
vrijwilligers die ze in hun buurt 
uitplantten of teruggeplaatst in de 
Natuurtuinen. Ook de Open Dag is 
afgelast. Op zondag 23 juli is er in 
de Natuurtuinen een jubileum dag 
(CNME 25 jaar) gehouden, gericht 
op (groot)ouders, kinderen en 
educatie. De vrijwilligers van de 
Wilde Plantentuin hebben voor die 
dag een plantenpuzzelgemaakt. Aan 
de hand van foto’s moesten 
kinderen planten in de 
Natuurtuinen zoeken. Velen 

hebben meegedaan, het was een geslaagde activiteit.  
 
Omdat de toekomst 
van de Natuurtuinen 
ongewis is, zijn er geen 
specifieke plannen 
voor 2021. Dat jaar 
zullen we zo goed 
mogelijk de Wilde 
Plantentuin 
onderhouden waarbij 
we ons laten leiden 
door een zo groot 
mogelijke diversiteit.  
 
 
 
 
 
 

 Kinderactiviteit op CNME jubileumdag 

CNME jubileum dag 
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1.2.1  Kruidentuin 
 

Er is een nieuw begin gemaakt met de kruidentuin. Het lukte goed om de perkjes 
en paden onkruidvrij te houden en de meeste planten zijn na de winter goed terug 
gekomen. De plantenvakken die waren 
overgroeid met onkruid (d.w.z. planten 
die we daar niet willen hebben) waren 
vorig jaar al schoon gemaakt. In 
sommige vakken waren geen planten 
meer overgebleven en deze zijn voor 
het grootste deel beplant met kruiden 
opgekweekt uit zaad. Dit waren:  
Slaapmutsjes (gekiemd nadat ze in 2019 
waren gezaaid), Echinacea, 
Vingerhoedskruid, Dille, Agastache 
mexicana (dropplant) en 
zomerbloemenmengsel. Ook de 
Klaproos groeide welig op plaatsen waar 
hij andere planten niet in de weg stond. 
De Alsem had evenals vorig jaar weer 
veel last van luizen. Vorig jaar stierf hij 
af, maar dit jaar kwam hij spontaan 
terug uit zaad. Dit jaar is hij om de drie 
dagen gesproeid met brandnetelgier en 
dat heeft hem voor de ondergang behoed. 
 
In de tuin overwinterden de volgende vaste planten:In het midden perk staan 
Rozemarijn en Lavendel. In het NW kwartier zien we Valeriaan, Wijnruit,  

Hartgespan, Karmozijnbes, Bieslook en Tijm. 
In het ZW kwartier vinden we Bosaardbei, 
Stokroos, Pepermunt, Lavas, Citroenmelisse, 
Bronzenkervel en Bolderik. In het NO 
kwartier staan Ereprijs, Agrimonie, 
Sleutelbloem, Vetplanten (stenig milieu), 
Kattenkruid, Pimpernel, Venkel, 
Vijfvingerkruid, Hertshooi weegbree, 
Marjolein, Alsem, Scharlei en Hyssop. In het 
ZO kwartier vinden we Brave hendrik, 
Slangenkruid (is aangevreten door de 
woelmuis), Zeepkruid, Bonenkruid, Salie, 
Wollige munt, Mierikswortel en 
Vrouwenmantel. De Lieve-Vrouwe bedstro is 
in 2020 nagenoeg geheel verdroogd. 
 

Slaapmutsjes 
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1.3 Wijngroep 

2020 is zeker om meerdere redenen een naar jaar geweest. Iedereen hoopt 

natuurlijk dat 2021 iets beter zal worden. We hebben in ieder geval al een mooie 

vorstperiode te pakken gehad. Dat gaf toch weer wat lucht en lichtheid aan de 

monotone dagen. 

De wijngroep is slechts 2 keer samen geweest om zo goed en zo kwaad als het kon, 

maar wel met veel plezier, de oogst en het persen van de druiven uit te voeren. 

Vanwege de sluiting van de tuinen en vervolgens de perikelen rondom de 

gemeentelijke bezuinigingen bij het CNME, is er helaas geen enkele gelegenheid 

meer geweest om samen iets te doen, iets te ondernemen en plannen te maken 

voor het nieuwe seizoen. 

Hierdoor is het verslagje van 2020(in tegenstelling tot het uitgebreide verslag van 

2019 )beperkt tot deze informatie. 

We hopen van harte dat in 2021 weer meer mogelijk zal worden. 

 

1.4 Werkgroep Permatuin 
Vorig jaar konden we al constateren dat de permatuin redelijk gestabiliseerd is. 
Het onderhoud is er vooral op gericht de tuin toegankelijk te houden. Zolang er 
geen nieuwe vrijwilligers zijn die verder willen experimenteren met permacultuur, 
blijft dit de hoofdzaak. 
 

Gebouw vanuit de Permatuin gezien, met blotevoetenpad-markering 

Wijnruit 
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Door gebrek aan houtsnippers is er in het voorjaar droog materiaal van de 
compostplaats op de paden aangebracht. Dit is goed bevallen. Door de dikte van 
de laag heb je in het begin een verende ondergrond, soms wat ongelijk. Gaandeweg 
wordt het stabieler. De begroeiing op het pad wordt zeker zo goed onderdrukt als 
bij houtsnippers. Verder heeft het nog enkele voordelen. Er hoeft geen materiaal 
van buiten aangevoerd te worden. En veel droog materiaal dat moeilijk verteert in 
composthopen, verteert nu door oppervlaktecompostering, een natuurlijk proces. 
 
De Zwarte moerbeiboom die was aangetast door woelmuizen heeft helaas definitief 
de geest gegeven. Oogst was er volop. Vooral de Ecolette (appel), de Frambozen, 
Jostabes, Kruisbes en Duindoorn hingen barstensvol. Een grote tak van de 
Ecolette brak af aan de stam. Omdat hij nog vastzat zijn de appels toch afgerijpt en 
geoogst. In de winter is de tak verwijderd. 
Ter afscheiding tussen compostplek en permatuin is in het voorjaar een rij 
Aardperen geplant. Na een mislukte poging enkele jaren geleden (opgevreten door 
woelmuizen en slakken) slaagde het deze keer wel. De planten werden wel minder 
groot dan mogelijk is. Er zijn geen aardperen geoogst, dus als de woelmuizen niet al 
te veel geroofd hebben moet het resultaat komend seizoen uitbundiger worden. 
 
De Blauwe bessen in het vogelbosje overleven ternauwernood. Onze bodem is 
hiervoor toch minder geschikt. Als ze niet wat meer groeikracht krijgen het 
komend seizoen, is het mogelijk het laatste jaar. De andere bomen en struiken in 
het vogelbosje ontwikkelen zich goed. 

 

Slangenkruid 
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Compost. 
Met uitzondering van de periode dat de natuurtuinen gesloten waren voor 
vrijwilligers, is er bijna wekelijks aan de compost gewerkt. Er is constant aanvoer 
van materiaal. Soms in grotere hoeveelheden als er weer een stuk van de wilde 
plantentuin gemaaid is. Het vergt wat creativiteit om dit goed te composteren 
omdat het veelal droog en stikstofarm is. Sommige hopen verteren dan ook 
langzamer dan andere. Voor het zeven van compost wordt telkens de rijpste 
compost genomen. Dit betekent dat er niet rechttoe rechtaan gewerkt kan worden 
in duidelijke rijen. 
Het is ook dit jaar weer gelukt om bijna alle materiaal ter plaatse te verwerken. En 
nog ruimte over te houden voor een wachthoop. 
 
Cursus Permacultuur  
Dit jaar is er door de pandemie geen cursus Permacultuur gegeven door het 
CNME. Hierdoor konden er geen nieuwe vrijwilligers voor de permatuinwerkgroep 
geworven worden. 
 

1.5 Werkgroep Educatie/Ontvangst 
 

Onder deze werkgroep vallen alle vrijwilligers die met kinderen en ouderen werken, 
de vrijwilligers die zelf-doe-activiteiten ontwikkelden, de rondleiders en de 
gastvrouwen/-heren.  
Berichtgeving aan de ouders van de kinderen van de kindernatuurclub en het 
aanvragen voor rondleidingen worden verzorgd door het CNME.  
 
1.5.1 De kindernatuurclub  
2020, wat een jaar, wat een raar jaar met een zeer trieste afloop voor de 
kindernatuurclub. 
Wij zijn met een heel gelukkig Nieuwjaar begonnen in januari 2020. 
We hebben een soort van vaste inschrijving gedaan. Kinderen konden zich 
inschrijven en daardoor verzekerd zijn van een plekje op woensdagmiddag. 
Een keer in de twee weken hadden we een gezellige, leerzame, leuke kindermiddag. 
Er hadden zich 10 vaste 
kinderen aangemeld en we 
hadden ook elke week een 
paar "losse " kinderen erbij. 
 
De groep van maximaal 15 
kinderen was bijna altijd vol. 
In januari, februari en begin 
maart hebben we ons bezig 
gehouden met de winter, de 
bever, carnaval en de lente. 

Kinderactiviteit op CNME jubileum dag 
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We hebben een mooi bewegingsspel gedaan dat voor de kinderen heel leuk was. 
Een sneeuwwolk gemaakt, een livefilm van de bever gezien en een mooie 
wandeling gemaakt. Carnaval met prachtige maskers en een verkleedpartij. 
Een mooi lente bloemvaasje gemaakt….En toen kwam corona! 
Helaas kon en mocht de kindernatuurclub niet doorgaan. 
Net voor de zomervakantie kregen we weer groen licht. 
Lekker veel naar buiten, weven met veldbloemen, werken en bewerken van mergel 

en als afsluiting 
heerlijke verse 
fruitvlaaitjes gemaakt.  
Na de zomer vakantie 
begonnen we weer 
met frisse moed. 
Iedereen had er zin in, 
kinderen, ouders en 
wij als vrijwilligers. We 
hadden een thema 
bedacht: ontdekken.  
Ontdekken wat er 
allemaal in de natuur 
te zien en te doen is. 
Daarvoor zijn we 
begonnen met het 

maken van een eigen amulet en daarbij een prachtige wandelstok en verrekijker. De 
kinderen waren heel enthousiast. Maar in oktober moesten we alweer sluiten! 
Daarna kwam het trieste bericht van het CNME om de natuurtuinen te sluiten. 
Geheel onverwachts voor ons en de kinderen. Wij hebben zeer ontroerende, 
hartverwarmend reacties van ouders en kinderen gekregen die het zeer betreuren 
dat de kindernatuurclub gedwongen werd om te stoppen. 
De kindernatuurclub was toch zeer belangrijk voor de kinderen….leren, werken, 
knutselen in en met de natuur. 
Wij hopen dat de kinderen terug kunnen kijken op een paar mooie jaren bij de 
kindernatuurclub. Nogmaals wij zijn zeer teleurgesteld en verdrietig. 
Hopelijk gaat er nog iets veranderen in de toekomst. 
 
1.5.2 Zelf-doe-activiteiten  
Bezoekers van de Natuurtuinen kunnen zelf-doe-materiaal lenen. Tegen een 
geringe vergoeding kunnen volwassenen met een groepje kinderen een uitgewerkte 
activiteit uitvoeren.  
In verschillenden mandjes zit materiaal ten behoeve van: een frisse-neuzen-
wandeling (op de St. Pietersberg), het zoeken van waterbeestjes, het zoeken naar 
kleine bodemdiertjes en een zintuiglijk belevingsspel (korte herfstactiviteiten). 
Controle van de mandjes na uitleen wordt door de vrijwilligers gedaan. Dit jaar is 
de inhoud besproken met de vrijwilligers van de onderwijswerkplaats. Zij zullen in 

Kinderactiviteit op CNME jubileum dag 
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de toekomst de mandjes controleren en zo nodig aanvullen. Vanwege de 
coronamaatregelen zijn er vanaf maart nagenoeg geen bezoekers meer in de tuin 
geweest.  
Het affiche (A4 formaat), waarop de activiteiten benoemd werden, bij de ingang is 
vervangen door duidelijke bordjes met infofolders in de hal. Er is echter weinig te 
zeggen over verhoogde interesse hierdoor vanwege het feit dat de tuinen veel dicht 
waren i.v.m. corona. 
 
1.5.3 Activiteiten voor ouderen met dementie: 
De activiteiten die in 2018 en 2019 voor mensen uit het verzorgingstehuis van 
Mosae Zorggroep in Campagne te Maastricht werden opgezet hebben helaas in 
2020 geen doorgang kunnen vinden. Vanwege de weersomstandigheden in de 
winter zouden de activiteiten eind maart, begin april weer worden hervat. Vanaf 
half maart zaten we echter in lockdown. Dat betekent dat er door deze mensen niet 
gewandeld kon worden in de Natuurtuinen. Er werden geen zintuiglijke activiteiten 
aangeboden, zoals het plukken en verwerken van sterk geurende planten (Lavendel) 
of schilderen met verf gemaakt van planten (Boerenwormkruid, Walnoten). 
 
1.5.4 Gastvrouwen/gastheren  
Deze vrijwilligers staan gasten te woord, zetten koffie en zorgen dat de ruimten in 
het gebouw er verzorgd uitzien. Zij worden door CNME krachten aangestuurd.  
In 2020 was er lange tijd 
slechts één gastvrouw 
werkzaam op de woensdag. 
Het zetten van koffie en 
ontvangen van bezoekers 
werd op dinsdag- en 
donderdagochtend door 
aanwezige vrijwilligers 
gedaan. 
In augustus kwam er een 
nieuwe gastvrouw bij, die 
op de donderdagochtend 
in de Natuurtuinen 
aanwezig was. 
 
1.5.5 Klusteam 
De in 2019 werkzame klusjesman stopte helaas in het begin van 2020. 
Twee vrijwilligers die ook in de tuin werkzaam zijn voerden regelmatig 
kluswerkzaamheden uit. Er is met name klein onderhoud verricht aan het 
verouderde gebouw. 
 
 
 

Wel een koffiehoek, maar vaak geen bezoekers in 2020 
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1.5.6 Rondleiders:  
In 2020 is de rondleiding door een CNME medewerker herschreven. Tevens werd 
de groep rondleidersgroep opnieuw samengesteld. Twee vrijwilligers gaven aan te 
willen stoppen en werden vervangen door drie anderen. 
Er zijn nieuwe duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie en 
vergoedingen. Ook werd er een uitgebreide rondgang met de CNME medewerker 
gehouden om een en ander te oefenen. 
Vooral in de zomertijd werden er meerdere rondleidingen aangevraagd. Helaas 
heeft er maar 1 rondleiding plaatsgevonden. Andere aanvragen werden afgezegd 
vanwege corona. 
 
1.5.7 Kabouterpad 
De controle van de begroeiing van het kabouterpad voor peuters en kleuters 
gebeurt door vrijwilligers; de kruidenbak wordt door de moestuingroep 
onderhouden en de bijenbak wordt door een vrijwilliger van de educatiegroep 
verzorgd. 

Het kabouterpad werd in het voorjaar helaas niet uitgezet vanwege corona.  
Wel werden twee verdwenen kabouters opnieuw gemaakt.  

Tijdens de CNME 
jubileum dag is het 
kabouterpad wel 
uitgezet en werd er 
enthousiast gebruik 
van gemaakt. 

 
1.5.8 Aankleding 
gebouw 
In 2020 hebben twee 
vrijwilligers zich bezig 
te houden met de 
aankleding van het 
gebouw met 

natuurlijke materialen. Er werden regelmatig seizoenvazen opgemaakt en gezorgd 
voor bloemrijke decoraties in het gebouw. In de voormalige educatiehoek is een 
werktafel en uitstalplek voor deze activiteit gerealiseerd. Ook werd er regelmatig 
door deze vrijwilligers opgeruimd in de kas. 
Op 7 september vierde het CNME in de Natuurtuinen haar 25-jarig bestaan voor 
haar netwerk. Een van de vrijwilligers verzorgde een aantal grote bloemstukken ter 
decoratie. 
Gezien de nieuwe situatie op de natuurtuinen valt te bezien in hoeverre de 
aankleding van het gebouw kan worden voortgezet. Wellicht zullen de vrijwilligers 
dit jaar meer, dan wel geheel werkzaam zijn in het onderhoud van de tuin. 
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Plannen 2021 samengevat:  
Materiaal met betrekking tot kabouterpad, educatie en dagbesteding bewaren we. 
Er is geen duidelijkheid over het eventueel onderbrengen van materiaal bij de 
onderwijswerkplaats. 
Er zullen geen bezoekers zijn in 2021 en het werven van vrijwilligers specifiek voor 
educatie is dus helaas niet aan de orde. 
Het zou geweldig zijn wanneer de Natuurtuinen in de toekomst weer als 
educatieplek voor jong en oud zal functioneren. 
 

1.6 Werkgroep imkerij 

 
Zoals voor iedereen was het ook voor de imkerwerkgroep een vreemd jaar. De 
restricties ten gevolge van corona zorgden ervoor dat we dit jaar onze bijenstand 
niet aan bezoekers hebben kunnen laten zien.  
Dit is toch erg jammer want we geven mensen graag een inkijkje in het 
fascinerende bijenleven. Ook moesten we ons aanpassen in het samenwerken want 
we konden niet zo dicht op elkaar werken zoals we dat normaal zouden doen. 
Gelukkig hebben de bijen geen last van het COVID 19-virus en de ontwikkeling 
van de volken liep in het begin van het jaar zoals gewenst. Hoewel geen last van het 
coronavirus…bijenvolken kunnen (helaas) ook vatbaar zijn voor virussen.  
Het gaat om virussen die vrijwel constant aanwezig zijn in het volk zoals het 
deformed-wing virus, dat verschrompelde vleugels tot gevolg heeft bij jonge bijen. 
Een gezond volk weet daar echter mee om te gaan. 
Eind dit jaar hebben we een fikse tegenvaller te verwerken gekregen.  
Van de 8 volken in de tuinen is er nog maar één over.  
Zulke grote verliezen hebben we nog nooit eerder meegemaakt.  
De oorzaak blijft gissen, want onze methoden zijn niet anders dan afgelopen jaren. 
Het tot ontwikkeling komen van de al eerder genoemde virussen door verzwakking 
van het bijenvolk als gevolg van de 
parasiet varroamijt zou er een kunnen 
zijn.Wat ons verder opviel dit jaar is dat er 
geen enkel volk, op één na, zwermneiging 
heeft gehad, maar of dit er überhaupt iets 
mee te maken heeft? Het volk dat 
gezwermd heeft is niet dat ene volk dat 
nog over is. Het komende jaar zal in het 
teken staan van het heropbouwen van het 
volkenbestand. 
 
Afsluiten doen we met een lichtpuntje en 
dat was dit jaar de CNME jubileum dag. 
Hier hebben we een mooie bijdrage aan 
kunnen leveren met onze goed bezochte activiteit honing slingeren.  
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2. Activiteiten waar de vereniging aan heeft deelgenomen 
 
Vanwege corona zijn de gebruikelijke activiteiten al in een vroeg stadium afgelast. 
Zo ging de actie Schone Maas niet door noch de geplande, gecombineerde Open 
dag en Plantenmarkt, die dit jaar bij op 3 mei gehouden zou worden. Op de VELT 
Open Tuinendagen die begin juni gepland waren, zouden we dan wel open zijn 
maar geen activiteiten organiseren. 
Op 23 augustus is er een Doe-dag voor kinderen en (groot)ouders georganiseerd in 
het kader van 25 jaar CNME natuureducatie. De verschillende VNJ werkgroepen 
hebben meegewerkt aan dit initiatief van het CNME. Het was een veel bezocht en 
geslaagd evenement.  
 
 

3. Verenigingsactiviteiten voor leden 
 
De vereniging organiseert ontspannende activiteiten speciaal voor haar leden om 
onderling meer verbinding te creëren en de betrokkenheid bij de Natuurtuinen te 
vergroten.  
Het is gebruikelijk dat we in april beginnen met onze voorjaarswandeling, waarbij 
we genieten van de inheemse planten. Helaas was er toen al sprake van de eerste 
lockdown en kon deze wandeling niet doorgaan. Ook houden we elk jaar 2 lunches 
(juni/oktober ) in de tuin waarbij we groenten uit de moestuin verwerken in 
heerlijke zelfgemaakte recepten. In 2020 hebben we alleen de zomerlunch kunnen 
organiseren, op 9 juli. Groepjes leden zaten verspreid over verschillende plekken in 
de tuin. Met behulp van een doorschuifsysteem wisselden vrijwilligers van plek aan 
de hand van verschillende bloemen en kleuren. Zo kon er toch op gepaste afstand 
contact plaatsvinden. De leden waren heel enthousiast over deze nieuwe aanpak 
waarbij nog intensiever dan voorheen van de tuin werd genoten. 
Voorbeelden van andere activiteiten die we elk jaar realiseren zijn o.a. een bezoek 
aan een opentuin of kwekerij, culturele instelling, een lezing en een eindejaar- of 
kerstbijeenkomst. Er heeft dit jaar geen van deze activiteiten plaatsgehad. 
 
 

4. Bestuur en communicatie 
 
Ledenvergadering 
Op 30 januari 2020 vond de zesde algemene ledenvergadering plaats. Het 
jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd. Er is een nieuwe kascommissie 
ingesteld (Vester en Carla). De kascontrole van 2021 zal gedaan worden door Carla 
en Pieter. De vacature van secretaris is nog niet ingevuld, maar Evelien heeft zich 
gemeld voor deze functie en zal in de jaarvergadering van 2021 naar verwachting 
worden benoemd. Wies heeft enkele bestuursvergaderingen genotuleerd.  
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Organisatie binnen CNME Natuurtuinen 
In 2020 hadden wij als vrijwilligers te maken met de volgende CNME-
coördinatoren: 

• Coördinator Beheer begeleidt de vrijwilligers bij het tuinwerk. Ook draagt hij 
zorg voor grote en wekelijkse klussen, zoals het maaien van de paden het 
snoeien van de heggen en het schoonhouden van de bestrating. Er was dit 
jaar weinig ondersteuning van het Team Ecologisch Beheer, waardoor het 
groot onderhoud onvoldoende was. In de dagen vóór de viering van het 25-
jarig bestaan van het CNME hebben vrijwilligers en professionals een 
inhaalslag gemaakt. De Coördinator Beheer heeft 1à 2- wekelijks een 
rondgang door de tuinen gemaakt met de aanwezige vrijwilligers. Dit zijn 
leerzame momenten. De Coördinator Beheer had dit jaar voor het eerst de 
beschikking over een budget (circa €1000, -). In overleg met de vrijwilligers 
zijn hiervan gereedschap, tuinbenodigdheden en zaaigoed aangeschaft. 

• Coördinator Vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en 

voor werving en selectie. Dit jaar is het beleid aangepast. Alle vrijwilligers 

dienen een VOG aan te vragen en aan de coördinator te verstrekken. Ook 

zijn de vrijwilligersovereenkomsten vernieuwd. De rechten en plichten van 

vrijwilligers en van het CNME worden hierin benoemd. De coördinator is 

wekelijks in de Natuurtuinen en onderhoudt het contact met de vrijwilligers 

over hun wel en wee. Ze verzorgt de communicatie tussen de vrijwilligers en 

het CNME. Hiervoor wordt circa eenmaal per maand/kwartaal een 

Nieuwsbrief verstuurd naar alle vrijwilligers. Er stonden verschillende 

activiteiten (cursussen en uitstapje) op het programma, maar vanwege corona 

zijn deze afgelast. 

• Conciërge zorgt voor vele praktische zaken in de Natuurtuinen. Ook hij 

beschikte over een budget (circa €500, -) voor alledaagse kosten, zoals voor 

gebruiksmateriaal van de Kindernatuurclub en materiaal voor de aankleding 

van het gebouw. Toen er vanwege corona minder vrijwilligers tegelijkertijd in 

de Natuurtuinen mochten werken heeft hij de wekelijkse planning gemaakt. 

 
Vergaderingen met het CNME 
Met het CNME is in 2020 driemaal vergaderd. Er zijn twee thema’s die in dit jaar 
de overhand hadden. Allereerst was dat de Covid-19 pandemie die op allerlei 
terreinen om aanpassing vroeg tijdens het dagelijkse werk. In goed overleg hebben 
we tot half oktober door kunnen werken met kleinere aantallen vrijwilligers 
tegelijkertijd. Aanvankelijk waren de Natuurtuinen ook nog open voor publiek zij 
het dat er geen koffie of thee meer werd geschonken. Half oktober gingen de 
Natuurtuinen helemaal dicht, voor publiek en voor de vrijwilligers. 
Publieksactiviteiten, zoals Plantenmarkt en Open Dag waren afgelast nog voordat 
er veel voorbereidende werkzaamheden waren verricht. Cursussen en andere 
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activiteiten voor vrijwilligers konden evenmin doorgaan vanwege Covid-19. Omdat 
het CNME dit jaar zijn 25-jarig bestaan vierde is er in de zomer een educatieve dag 
georganiseerd door het CNME, gericht op (groot)ouders en kinderen. De 
vrijwilligers hebben hieraan ook een bijdrage geleverd. 
Naast de pandemie waren de dreigende bezuinigingen van de gemeente onderwerp 
van gesprek. Tijdens de zomerlunch heeft de directeur aan de vrijwilligers de ernst 
van de situatie verteld. Ook gaf ze aan waar naar haar idee en dat van haar bestuur 
mogelijkheden liggen om de Natuurtuinen blijvend te exploiteren. Om wethouders 
en gemeenteraadsleden op andere gedachten te brengen heeft de VNJ aan hen het 
jaarverslag 2019 toegestuurd en het belang van de Natuurtuinen aangegeven. 
Datzelfde is ook gedaan in een interview met de Limburger en met RTV 
Maastricht. Een en ander heeft er onder meer toe geleid dat de gemeenteraad op 
initiatief van de Groen Links een motie heeft aangenomen waarin staat dat de 
natuurwaarden en de educatieve kwaliteit van de Natuurtuinen behouden moeten 
worden. Dit alles heeft echter niet kunnen verhinderen dat de voorgenomen 
bezuinigingen op het CNME per 01-01-2021 een feit zijn. Om aan de bezuiniging 
van €200.000 te voldoen heeft het CNME besloten de Natuurtuinen per 01-01-
2021 te sluiten. Begin december heeft de directeur van het CNME dit aan de 
vrijwilligers meegedeeld. Ondertussen is ‘met de motie in de hand’ geprobeerd een 
beperkte subsidie te verkrijgen voor het groot onderhoud van de Natuurtuinen 
(TEB) èn heeft de VNJ voorgesteld om dan, in afwachting van een definitieve 
oplossing voor de Natuurtuinen, het regulier onderhoud voor haar rekening te 
nemen met minimale begeleiding van het CNME.  
Eind december heeft de gemeente de toezegging gedaan en tevens is besloten dat 
zij een projectleider aanstelt die moet onderzoeken op welke wijze en door wie de 
Natuurtuinen geëxploiteerd kunnen worden. 
 
Berichten 
Er zijn door het bestuur enkele seizoenberichten over de Natuurtuinen gezonden 
naar leden en donateurs. Ook zijn zij door het bestuur van de VNJ op de hoogte 
gesteld van de acties naar gemeente en pers om de Natuurtuinen te behouden.  
 
Communicatie tussen werkgroepen en bestuur en tussen werkgroepen 
onderling. 
De communicatie verloopt ook dit jaar veelal informeel. 
 
Website 
De website werd van nieuws voorzien door leden van de vereniging en door het 
bestuur. Aansturing van de website ligt bij het bestuur. Vanwege corona zijn er 
nauwelijks activiteiten geweest voor vrijwilligers, dus ook weinig informatie en 
foto’s op de website.  
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5. Werving van vrijwilligers, werving van leden 
 
Vanwege de pandemie zijn er na maart geen nieuwe vrijwilligers aangenomen in de 
Natuurtuinen omdat er slechts een beperkt aantal vrijwilligers in de Natuurtuinen 
aanwezig mocht zijn. Hierdoor zijn er ook geen nieuwe leden bijgekomen. 
De vereniging heeft 35 leden op 31-12-2020.  
 

 

6. Financiën 
 

Financieel jaarverslag VNJ 2020     

     
Inkomsten   Uitgaven  

VNJ Saldo per 01-01-2020  €   3.123,08    Kosten Triodos bank  €      147,57  

(inclusief reserveringen)       Kosten baby presentje Maartje,     

      en tuinconcert Yvonne  €       84,95  

Inkomsten leden  €      269,70    Jaarlijkse kosten VNJ website  €       16,98  

Inkomsten donaties  €      176,80    Kosten vlaai ALV  €       36,30  

 subtotaal kosten inkomsten  €      446,50      subtotaal kosten uitgaven  €      285,80  

          

Wijnverkoop leden (dekking kosten)  €       28,00    Vooruit ontvangen donaties 2019  €       50,80  

      Vooruit ontvangen lidmaatschappen 2019  €       16,00  

          

      VNJ Saldo per 31-12-2020  €   3.244,98  

      (inclusief reserveringen)   

   €   3.597,58      €   3.597,58  

 
Toelichting: 
De ledenbijdragen zijn met € 35 afgenomen terwijl de donaties € 75 hoger waren. 
Gezien Corona waren er geen inkomsten van onze jaarlijkse actie “opschonen 
Maas” en hebben we afgezien van de jaarlijkse CNME bijdrage, vanwege de grote 
bezuinigingen en onzekere toekomst.  
De onderhanden gelden/reserveringen bedragen ± € 650. 
Het VNJ saldo is met € 150 toegenomen.  
De KAS commissie, deze keer met Carla en Vester, heeft op 14 januari 2021 
goedkeuring gegeven voor de financiële VNJ verslaggeving. 
 
Voor het jaar 2021 wordt afgezien van een ledenbijdrage. 
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7. Aandachtspunten van het bestuursbeleid voor 2021 
 
Het beleid is er dit jaar opgericht om onze toezegging omtrent het zo goed 
mogelijk onderhouden van de Natuurtuinen met een geringe begeleiding van het 
CNME, waar te maken. Omdat de Natuurtuinen voor publiek gesloten zijn, 
worden er geen activiteiten georganiseerd. 
Het bestuur heeft in 2020 een kandidaat voor de secretarisfunctie gevonden. In de 
vervanging van voorzitter en penningmeester is nog niet voorzien. 
 
 


