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Inleiding 

Was 2020 een bijzonder jaar vanwege de pandemie, voor de Natuurtuinen was 
2021 nog uitzonderlijker. Als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen gingen de 
poorten van de Natuurtuinen dicht voor het publiek en vanwege Covid-19 konden 
we pas begin maart aan de slag. Het was wennen, geen beheerder meer van het 
CNME en voor veel dingen zelf moeten zorgen. Gelukkig hebben we veel actieve 
leden en met elkaar hebben we de Natuurtuinen in uitvoerende zin voor de 
ondergang behoed. U leest dit in alle bijdragen van de werkgroepen. Nu maar 
hopen dat ook in organisatorische zin de Natuurtuinen behouden blijven. 

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. Verschillende coördinatoren en leden hebben in beeld en 
tekst bijgedragen aan dit jaarverslag. 
 
1.1  Werkgroep Moestuin  
 
De pandemie duurde ook dit jaar nog steeds voort. Maar gelukkig ging begin maart 
voor de vrijwilligers de poort weer open. Op dat moment hebben we allereerst in 
twee groepen onder leiding van ‘onze vaste CNME medewerker’ een rondje door 
de tuin gemaakt. Omdat we aan het eind van 2020 door de plotselinge sluiting niet 
in de gelegenheid waren om de tuin winterklaar te maken, zagen we dat er veel 
werk was blijven liggen. Maar dan toch een eerste blijde verrassing; in het vijvertje 
bij de kruidentuin had de bruine kikker flink zijn kikkerdril afgezet. Ook werd 
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duidelijk dat tijdens onze afwezigheid de 
woelmuizen in alle rust hebben kunnen 
genieten van allerlei wortelgewassen. Er 
waren geen nieuwe zaden besteld omdat 
verleden jaar nog niet duidelijk was of we 
door konden gaan. Maar we zijn toch 
meteen aan de slag gegaan met het 
voorzaaien van restanten zaad. (foto 1). 
Gelukkig had een van ons nog een en 
ander in de aanbieding. Het voorjaar liet 
lang op zich wachten. Begin april is er zelfs 
wat sneeuw gevallen. (foto 2) 
We hebben alsnog pootaardappelen en 

uien kunnen bestellen. De pootaardappelen waren erg dik uitgevallen, dus hebben 
we ze doormidden gesneden. We hebben nu één perceel met aardappelen.  

Begin mei zijn de kolen geplant en de tunnel 
met het insectengaas is er overheen gezet. 
Verleden jaar was er een uitbraak van 
meikevers onder het net en dit jaar was er 
een uitbraak van Maartse vliegen. 
Andere jaren waren onze tomatenplanten 
vaak erg iel opgegroeid. Misschien iets te 
vroeg gezaaid. Maar dit jaar hebben we om 
de planten te harden ervoor gekozen om de 
opgekweekte tomaten- en pompoenplanten 
onder de overkapping aan de achterzijde van 
het gebouw te zetten. Alleen jammer dat de 
zomer erg nat was. Funest voor tomaten, de 
oogst viel daarom nogal tegen.  
De Erbette die we voor het eerst geteeld 
hebben, deed het heel goed maar later in het 
seizoen zijn de wortels flink aangevreten. We 
hebben wel wat planten kunnen redden en in 
de kas in een kuip gezet. Hiervan ook nog 
enkele malen geoogst. 

De das heeft de aardperen en de Yacon uitgegraven. Zijn voorkeur gaat toch uit 
naar de aardperen. De knollen van de Yacon had hij niet opgegeten dus die zijn in 
de kas in veiligheid gebracht. Andere gewassen die verdwenen zijn: artisjokken, 
Paarse morgenster en de Lavas. De peterselie die er zo goed bij stond vanwege de 
vele regen, werd als het ware de grond in getrokken door de woelmuizen. Wat er 
nog van over was hebben we opgepot. 
De aardbeien hebben mooi gebloeid en vruchten gevormd. Na de vruchtzetting 
zijn er boogjes geplaatst en netten eroverheen gespannen. Veel vruchten hebben we 
niet kunnen oogsten. De vogels zijn het niet geweest maar wie wel? Het is nog 

1 Voorzaaien met restanten zaad 

2  Begin april sneeuw 
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steeds een raadsel. Muizen, slakken, pissebedden? Wie het weet mag het zeggen. 
Misschien moeten we de cameraval eens inzetten om erachter te komen. Volgend 
voorjaar zullen we nieuwe planten aanschaffen. 
De pompoenen en courgettes ontwikkelden zich uitstekend maar de oogst viel wat 
tegen. De slakken zijn namelijk dol op de vruchtbeginsels in de bloemen. Zelfs de 
pompoenen staan op het menu (foto’s 3). 
 

 
3  Pompoenbloemen met etende naaktslakken.                                                                                                                                 

Zoals altijd hadden we voldoende mooie gewone compost. Alleen de bladcompost 
was voor de winter niet afgedekt en er lagen platanenbladeren op, dus die was niet 
goed. 
Begin september hebben we met een excursie in de Fronten afscheid genomen van  
‘onze vaste CNME-medewerker’. Zijn deskundige leiding zullen we erg missen 
komende tijd. 
Eind september kwam het pootgoed van de knoflook binnen dat een van onze 
vrijwilligers besteld had. Komend seizoen besteden we extra aandacht aan de 
knoflook want verleden jaar was hij overwoekerd. 
Het was een goed bonenjaar want ook zij houden niet van droogte. Voor iedereen  

 
voldoende om te 
plukken. Later in het 
seizoen, begin 
oktober, zijn de staken 
tijdens een storm 
onder de zware last 
van de planten, 
ingestort. Gelukkig 
mooi op het perceel 
terecht gekomen. We 
hebben de staken 
verwijderd en de 

4 Bonen 5 Staken 
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planten laten liggen als winterbedekking. 
Aan het eind van het jaar is er een nieuwe planning gemaakt, zaden 
geïnventariseerd en nieuwe zaden en pootgoed besteld. 
Plannen voor komend jaar in duigen: 
Komend seizoen hadden we graag mee willen doen met een veredelingsclubje dat 
samen met professionele kwekers lekkere en resistente tomaten selecteert. Maar 
omdat het voortbestaan van de tuin nog steeds niet gegarandeerd is hebben we 
ervan af moeten zien. 
 
1.2 Werkgroep Wilde Plantentuin  
 
Vanwege de pandemie is er van half oktober 2020 tot begin maart 2021 niet 
gewerkt in de Wilde Plantentuin. We zijn dus met een forse achterstand gestart. De 
herfstbladeren lagen er nog en alle dode stengels stonden nog aan de planten. In de 
stenige milieus stond veel gras. Er is hard gewerkt om de achterstand in te halen en 
dat is gelukt (foto’s 6).  
 

 
6  Maart 

Het groot onderhoud door het Team Ecologisch Beheer is vanaf het voorjaar met 
een beperkt budget en dus in beperkte tijd gedaan. ‘Onze vaste CNME 
medewerker’ was minder vaak aanwezig voor gevraagd en ongevraagd advies aan 
de vrijwilligers. Per 1 oktober heeft hij zijn baan bij het CNME opgezegd. We 
missen zijn deskundigheid (foto 7). 
In de tweede helft van het jaar zijn er drie nieuwe vrijwilligers in de Wilde 
Plantentuin bijgekomen. 
Omdat de Natuurtuinen het hele jaar gesloten bleven voor publiek zijn het 
kabouterpad en het blote voeten pad in beperkte mate bijgehouden. 
De graanveldjes zijn net als voorgaande jaren ingezaaid; een veldje met winterrogge 
en een met zomergranen (Haver, Zomergerst en Zomertarwe). De opbrengst is niet 
van belang, wel de groei en bloei van akkerkruiden, zoals Korenbloem, Koekruid, 
Klaproos en Spiegelklokje. 
In het groot stenig milieu hebben we de Veldsalie na de bloei terug geknipt in de 
hoop dat we daarmee een tweede bloei verkrijgen. Dit heeft niet gewerkt bij de  
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7  Afscheid van "onze vaste CNME-medewerker". 

veldsalie. Op plekken waar steeds veel gras groeit, hebben we zaad van de Ratelaar 
die langs het pad stond in het stenig milieu uitgezaaid. Hopelijk zien we daarvan 
enig resultaat in 2022.  
De bestrating rond de stenige milieus en de dambordjes is dit jaar regelmatig 
schoon gemaakt, waardoor de structuur van de tuin duidelijker zichtbaar wordt. 
Door de gehele Natuurtuinen heen hebben we zoveel mogelijk 
Berenklauwbloemen weggeknipt om verdere verspreiding te voorkómen. Ook de 
Griekse alant, die overigens prachtig bloeit, proberen we uit te roeien want het is 
een uitheemse, zich snel verspreidende plant. 
Onze focus heeft ook in 2021 gelegen op een zo groot mogelijke diversiteit in de 
Wilde Plantentuin. Om daar meer zicht op te krijgen hebben enkele vrijwilligers 
wekelijks geïnventariseerd welke planten in de Natuurtuinen bloeiden. In totaal zijn 
er ruim 250 wilde planten waargenomen. De planten zijn met naam en foto 
gerangschikt naar de maand waarin ze bloeiden en op onze website gezet. Het was 
een heel karwei, maar het levert een mooi bestand op. Dat kun je zien op: 
http://www.vriendennatuurtuinenjekerdal.nl/tuin/wilde-planten-tuin/ 
 
In 2021 zijn er twee projecten aangekondigd die mogelijk (deels) in de wilde 
plantentuin gaan plaatsvinden.  
Allereerst noemen we het Levend Archief, een project van onder meer de 
universiteiten van Wageningen en Nijmegen met als doel het uitsterven van zeer 
zeldzame planten te voorkomen door zaden zo te bewerken dat ze levensvatbaar 



7 
 

zijn en ze vervolgens met veel zorg op te kweken. Voor Limburg wordt dit project 
Operatie Peperboompje genoemd. Naast de universiteiten was de provincie 
Limburg hierbij betrokken als sponsor en ook het IKL (Instandhouding Kleine 
Landschapselementen). Deze laatste organisatie zou speciale kweekbakken maken, 
die op diverse plekken, waaronder de Natuurtuinen, geplaatst zouden worden. 
Ondanks de onzekere situatie waarin de Natuurtuinen verkeren is door het CNME 
ja gezegd op dit project. In de wilde plantentuin is voldoende plaats om de bakken 
te plaatsen en de vrijwilligers willen de zeldzame planten graag verzorgen. In de 
loop van 2021 is het project in Limburg stil gevallen omdat het IKL failliet is 
verklaard. Hoe het verder gaat is nog onduidelijk. 
 

 
8 Bloeiende veldsalie 

Het tweede project is het Akkerplantenproject van Natuurbalans-Limes 
Divergens, een ecologisch adviesbureau in Nijmegen. Het gaat om het verzamelen 
en opkweken van akkerplanten die uitgezet worden bij landbouwers in de regio 
Zuid Limburg met als doel de biodiversiteit van de akkers te herstellen. Ook hier 
hebben het CNME en de Natuurtuinen gezegd mee te willen werken. In de wilde 
plantentuin hebben we al vele jaren twee akkertjes met winter- en met 
zomergranen. Naast de granen worden hier akkerkruiden speciaal meegezaaid om 
daarmee te laten zien hoe in vroegere tijden een graanakker er uit zag. Als de 
Natuurtuinen blijven voortbestaan kunnen we akkerplanten voor dit project en met 
steun van de organisatie opkweken. 
 
1.2.1 Kruidentuin 

Er is een plan gemaakt om wat meer structuur in de medicinale kruidentuin aan te 
brengen, de vijver en de omgeving eromheen op te knappen en meer diversiteit in 
plantensoorten aan te brengen. Er komt een groot aantal geneeskrachtige inheemse 
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plantensoorten bij. De soorten die nieuw zijn voor de wilde plantentuin worden in 
de kruidentuin gekweekt en als ze het goed doen deels uitgeplant in de wilde 
plantentuin. Zo wordt de kruidentuin een echte voorbeeldtuin.  

Verder is er goed nieuws: het Lievevrouwebedstro is dit jaar geheel teruggekomen 
door de vele regen die we hebben gehad.  
 
Plantensoorten in de medicinale kruidentuin eind 2021: 
 

 
 
1.3 Wijngroep 
 
2021 is wat narigheid betreft een voortzetting geweest van 2020. 
Te vaak sluiting van de tuinen, te weinig gelegenheid elkaar te treffen en samen 
activiteiten uit te voeren. 
Met frisse moed en optimisme hebben we gedurende de winter de radicale snoei 
van de stokken uitgevoerd. In de hoop dat de opbrengst beduidend beter zou 
worden dan de twee voorgaande jaren. 
Omdat we deze dag toch samen waren, hebben we besloten de 2020 wijn voor de 
eerste keer over te hevelen. Behoorlijk aan de late kant als gevolg van de sluiting 
van de tuinen. 
2020 heeft twee smaken in de aanbieding: de wijn gemaakt van de pergola druiven 
en de wijn gemaakt van de ‘gewone’ druiven uit de moestuin. 
De pergola wijn kunnen we aanmerken als ‘n waterig wijntje. Niets bijzonders. We 
zijn benieuwd of de tijd de rijping naar een meer smaakvolle wijn zal bevorderen. 
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Aan het proeven van de ‘gewone’ wijn heeft niemand zich gewaagd.  
De eerste lentezon en -warmte lieten een veelbelovend beeld zien. Veel, heel veel, 
nieuwe scheuten. Mooie en stevige bloesem. Daarna ferme trossen. 
Helaas is de zomer niet de zomer geworden die we de laatste jaren hebben gehad. 
Het werd een ouderwetse kille en natte zomer. 
Tot overmaat van ramp hebben we de zomersnoei afgestemd op een zeer warme 
zomer (in 2019 hebben we de oogst verloren door een zeer warme zomer) en 
hebben we voldoende blad ter bescherming van de trossen achtergelaten. 
Bij koel en nat weer heeft dit een averechts effect. Te weinig warmte en wind 
bereikt de trossen met als gevolg dat deze vochtig blijven en uiteindelijk tegen het 
eind van de zomer gaan schimmelen en wegrotten. 
Van de enkele trossen die deze ellende hebben doorstaan is het suikergehalte van 
de vruchten nooit op een goed niveau gekomen. 
Uiteindelijk hebben we besloten voor 2021 de handdoek in de ring te werpen en 
ons te richten op 2022. 
 

1.4 Werkgroep Permatuin 
 
De bodem van de permatuin is inmiddels rijk aan organische stof. 
De bomen doen het goed en ook de struiken. Door de weelderige groei van de 
kruidlaag was bij de struiken onderhoud nodig om te kunnen oogsten. Met name 
brandnetels moesten verwijderd worden en bij de Jostabes ook Kleefkruid dat de 
takken omlaag trok en de groei verstoorde. 
Ook voor bodembedekkers als de (bos)aardbei was de welige groei van o.a. grassen, 
Brandnetels en Berenklauw belemmerend. Er is nog te weinig schaduw om 
bodembedekkers en de aanplant in de kruidlaag een kans te geven om zonder veel 
onderhoud te overleven. 
Medio oktober kreeg de coördinator (en enige vrijwilliger in de Permatuin) 
versterking met een vrijwilliger afkomstig uit de Wilde Plantentuin. De 
werkzaamheden tot en met december bestonden uit: het vrijmaken van paden die 
niet meer begaanbaar waren, het oogsten van appels en sleedoornbessen, het 
installeren van bamboestokken voor de Gojibes, de framboos en de Taybes 
waarvan de bestaande constructies niet meer voldeed.  
 
Compost. 
Het groot onderhoud in de natuurtuinen met hulp van het TEB van het CNME 
vond in een vrij korte periode plaats. Daardoor kon niet al het vrijkomende 
materiaal gecomposteerd worden. Deels werd het afgevoerd. 
De rijpste compost is het jaar door steeds gezeefd en er ligt een flinke voorraad 
welke slechts sporadisch aangesproken wordt. 
De graanakkertjes kregen eenmalig compost, de moestuin gebruikte voornamelijk 
de zelfgemaakte compost waarin minder zaadhoudende plantendelen verwerkt 
worden. De bodem van de permatuin is inmiddels zo rijk dat daar feitelijk geen 
compost meer nodig is. 
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De compostvrijwilliger nam dan ook regelmatig compost mee voor diverse 
doeleinden. En ook andere vrijwilligers namen af en toe wat compost mee. 
Ondertussen is de compostzeef (bed spiraal) aan vervanging toe. 
Uitkijken dus naar een goede eenpersoons bed spiraal die bij ons een tweede leven 
krijgt. 
 
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. Door de bezuinigingen van de gemeente en dientengevolge 
de sluiting van de Natuurtuinen voor alle publiek is deze werkgroep maar in zeer 
beperkte mate actief. De koffie-en thee voorziening voor de vrijwilligers wordt 
door onze eigen leden uitgevoerd. 
 
1.5.1 Rondleiders:  
 
In 2020 is de rondleiding door een CNME medewerker herschreven en zijn er 
nieuwe duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. communicatie en vergoedingen. Tevens 
werd de groep rondleiders opnieuw samengesteld. Twee vrijwilligers gaven aan te 
willen stoppen en werden vervangen door drie enthousiaste nieuwe vrijwilligers. 
Door de sluiting van de tuinen zijn er geen rondleidingen meer geweest. 
 
1.5.2 Kabouterpad 
 
Het onderhoud van de tuin is ook in 2021 voortgezet. Zo ook, maar wel in mindere 
mate, de controle van de begroeiing van het kabouterpad, de kruidenbak en de 
bijenbak. Omdat de plekken verspreid door de tuin liggen worden zij door 
vrijwilligers uit verschillende werkgroepen onderhouden. Hopelijk kunnen peuters 
en kleuters in de toekomst weer over het kabouterpad lopen. 
 
1.5.3 Aankleding gebouw 
 
Vanwege de sluiting is er in 2021 niets meer gedaan aan de aankleding van het 
gebouw. Eerder werden er seizoen vazen en bloemrijke decoraties gemaakt.  
Af een toe worden de kas en andere ruimten schoongehouden en opgeruimd door 
vrijwilligers. 
 
Plannen 2022 samengevat:  
Vanwege de bezuinigingen en de onzekere toekomst zijn er geen nieuwe plannen 
gemaakt. 
Er zijn geen bezoekers geweest in 2021 en het werven van vrijwilligers specifiek 
voor educatie is niet aan de orde geweest. 
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Het zou geweldig zijn wanneer de Natuurtuinen in de toekomst weer als 
educatieplek voor jong en oud zouden kunnen functioneren. 
 
1.6 Werkgroep imkerij 
 
2021 stond voor de imkers in het teken van het weer op peil brengen van het 
volkenbestand. Eind 2020 was al duidelijk dat we van de acht volken er nog maar 
één zouden overhouden. De meeste bijenvolken waren in november al verdwenen. 
Er was echter genoeg wintervoorraad in de bijenkasten aanwezig. Een duidelijke 
reden voor het verdwijnen is niet echt aan te wijzen. Het is op dit moment echter 
de realiteit en het gebeurt bij meerdere imkers.  
Het gevolg was dan ook dat er in 2021 geen honingopbrengst gerealiseerd is. 
Omdat we ook door covid-19 dit jaar geen bezoekers mochten verwelkomen, was 
dit niet eens zo’n probleem. Honingoogst is trouwens niet onze hoofdzaak, het gaat 
ons om de beleving, de verbondenheid met de seizoenen en de verwondering over 
hoe zo’n bijenvolk functioneert en dit met anderen te kunnen delen. 
Met zijn allen hebben we ons best gedaan om weer acht volken op onze bijenstand 
te krijgen, wat uiteindelijk ook gelukt is. Het overgebleven volk hebben we in mei 
gesplitst. Vanaf een andere stand zijn er nog drie volkjes overgekomen en we 
hebben nog een zwerm weten te vangen in de aangrenzende volkstuinen (die dus 
duidelijk niet van ons afkomstig was). Deze volken hebben we in augustus en 
september zo goed als mogelijk geprepareerd voor de winter in de hoop hiermee 
een goede basis gelegd te hebben voor het imkerjaar 2022. 
 
2. Activiteiten waar de vereniging aan heeft deelgenomen 
 
2.1 Actie schone Maas 
 
In 2021 heeft door corona geen actie schone Maas plaatsgevonden. Het CNME 
coördineert deze actie en zorgt dat het verzamelde afval wordt afgevoerd.  
 
2.2 Plantenmarkt/ Open Dag 
 
Dit jaar is er geen Plantenmarkt en/of Open Dag gehouden. 
Vanwege het 25 jarig bestaan van het CNME is er in augustus 2021 wel een doe-
dag kinderen georganiseerd in de Natuurtuinen. Een heel geslaagde en druk 
bezochte dag! De organisatie lag in handen van het CNME. Vrijwilligers hebben 
die dag met veel plezier meegeholpen.  
 
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 
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vergroten. Voorbeelden van activiteiten zijn o.a. een bezoek aan een 
opentuin/kwekerij, culturele instelling, een lezing of een lunch. 
Vanwege coronamaatregelen hebben we dit jaar alleen op 7 oktober 2021 een 
herfstlunch georganiseerd. We zaten in een hele grote kring op 1,5 meter afstand 
met in ons midden een vuurtje met een lekkere pan groentesoep en andere heerlijke 
hapjes. 

  
 
4. Bestuur en communicatie 
 
Ledenvergadering 
Vanwege corona heeft de algemene ledenvergadering niet zoals gebruikelijk in 
januari plaatsgehad, maar pas op 8 juli. Bovendien werd deze buiten gehouden op 
anderhalvemeter afstand. 
Het jaarverslag 2020 is met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. San heeft het 
verslag naderhand van foto’s voorzien, gemaakt door verschillende vrijwilligers. De 
kascommissie bestaande uit Carla en Vester hebben de kascontrole over 2020 
uitgevoerd en goed bevonden. Tijdens de vergadering is Evelien benoemd tot het 
vijfde bestuurslid; zij gaat de functie van secretaris uitvoeren.  
 
Organisatie binnen CNME Natuurtuinen 
Per 01-01-21 zijn de Natuurtuinen gesloten voor publiek vanwege de gemeentelijk 
bezuinigingen en is de bemoeienis vanuit het CNME gering. Er is een beperkt 
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budget toegekend voor het groot onderhoud in de Natuurtuinen. Het Team 
Ecologisch Beheer heeft dat uitgevoerd. De VNJ heeft toegezegd het reguliere 
onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. De werving van nieuwe vrijwilligers 
verloopt in eerste instantie via het CNME die vervolgens kandidaten, 
geïnteresseerd in de Natuurtuinen, doorverwijst naar de VNJ.  
 
Vergaderingen met het CNME 
In 2021 is er vijfmaal vergaderd met het CNME. Gedurende het hele jaar is 
gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot het voortbestaan van de 
Natuurtuinen. Op 2 november heeft de directeur van het CNME ons allen in een 
speciale ledenbijeenkomst op de hoogte gebracht van de voortgang. 
In de eerste maanden van het jaar zijn diverse praktische zaken aan de orde 
geweest, zoals sleutelbeheer, het gebruik van kas en gereedschap, koffie- en 
theevoorziening, het schoonhouden van keuken en toiletten. Ook is met het 
CNME overlegd wanneer de vrijwilligers coronaveilig kunnen beginnen met hun 
werkzaamheden. De start was op 2 maart. De kindernatuurclub kon niet starten 
omdat de Natuurtuinen gesloten blijven voor publiek. Over het aannemen van 
nieuwe vrijwilligers zijn afspraken gemaakt met het CNME (zie onder punt 5). 
Het CNME is betrokken bij een project rond gezonde voeding in het Jekerdal. Een 
bestuurslid van de VNJ volgt dit project om te zien wat de Natuurtuinen en de 
VNJ kunnen inbrengen. 
 
Natuurtuinen en de Gemeente 
Eind 2020 heeft de gemeente besloten een projectleider aan te stellen die moet 
onderzoeken op welke wijze en door wie de Natuurtuinen geëxploiteerd kunnen 
worden. De projectleider heeft diverse belanghebbenden geïnterviewd, waaronder 
de VNJ. Twee bestuursleden (voorzitter en penningmeester) hebben het gesprek 
gevoerd en de projectleider heeft hiervan een verslag gemaakt dat is ingezien en op 
details door de VNJ gewijzigd.  
Begin april is een voortgangsbericht van de gemeente gericht aan de gemeenteraad 
ingezien. Hierin wordt een bedrag voor het ecologisch beheer van de Natuurtuinen 
ter beschikking gesteld.  
Halverwege 2021 wordt duidelijk dat MIK-PW groep en CNME de opdracht van 
de gemeente krijgen om een projectplan met een financiële onderbouwing op te 
stellen en dat wordt uitgegaan van de huidige gebruikers van de Natuurtuinen 
(MIK, IVN, Buurderij, CNME en VNJ). In oktober heeft een overleg plaatsgehad 
tussen alle gebruikers waar ook de verantwoordelijk gemeente ambtenaar bij 
aanwezig was. Het projectplan zal in de eerste helft van 2022 gereed zijn. 
In het laatste kwartaal van 2021 heeft de gemeente Maastricht subsidie voor 
vrijwilligersactiviteiten in het Sociale Domein ter beschikking gesteld. Ook onze 
vereniging heeft een subsidieaanvraag ingediend. Deze is voor een klein deel 
gehonoreerd, namelijk voor de organisatie van een activiteitendag voor 
(groot)ouders en kinderen. De aanvraag voor deskundigheidsbevordering voor 
vrijwilligers is afgewezen. 
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Berichten 
Vanuit het bestuur zijn er in 2021 diverse berichten verstuurd naar de leden over 
het voortbestaan van de Natuurtuinen en over de wijze waarop we in dat jaar het 
werk regelen. De reacties van leden hierop zijn zoveel mogelijk direct beantwoord. 
Voor de praktische uitvoering hebben ook dit jaar de werkgroepen zorggedragen. 
De communicatie tussen de werkgroepen en tussen werkgroepen en bestuur is 
veelal spontaan verlopen tijdens het werk en in de pauzes.  
Het bestuur heeft gedurende het jaar de donateurs op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen in de Natuurtuinen.  
 
Website 
In de loop van dit jaar heeft een nieuwe vrijwilliger de taak op zich genomen om 
teksten en foto’s op onze website te zetten. Hij heeft er veel aan gedaan om de 
foto’s van alle in de Natuurtuinen voorkomende planten op de website te zetten en 
hij heeft er een overzichtelijk bestand van gemaakt.  
 
5. Werving van vrijwilligers, werving van leden 
 
De werving van vrijwilligers is nog vaak via (de website van) het CNME gelopen. 
Echter de kennismakingsgesprekken en evaluatie na enkele weken zijn gehouden 
door een speciaal voor die taak benoemde vrijwilliger. Evenals bij de procedure van 
het CNME is ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan de nieuwe 
vrijwilligers gevraagd.  
Vanaf medio 2021 zijn er vier nieuwe vrijwilligers gestart, twee voor de wilde 
plantentuin, een voor de kruidentuin en een voor de moestuin. Vrijwel alle 
vrijwilligers zijn ook lid van de vereniging. 
De vereniging heeft op 31-12-21 30 leden. 
 

6. Financiën 

Het jaar 2021 was voor onze vereniging een turbulent jaar. Gemeentelijke 
bezuinigingen maakten het voortbestaan van de Natuurtuinen zeer onzeker. Tevens 
raasde COVID-19 het hele jaar door Nederland met alle beperkende maatregelen. 
Gezien deze situatie nam het VNJ bestuur het besluit om geen lidmaatschapsbijdragen 
te vragen aan onze leden.  
De uitgaven bleven beperkt tot € 300. Er werd € 90 gedoneerd. Per saldo namen onze 
reserves met € 200 af 
Voor 2022 is de verwachting dat we een klein beetje interen op onze reserves. 
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Jaarverslag VNJ 2021 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 
 VNJ Saldo per 01-01-

2020 
 €     
3.244,98    Kosten Triodos bank 

 €        
152,25  

(inclusief reserveringen)       Koekjes bij koffie/thee 
 €          
37,25  

      Afscheid medew +vrijw 
 €          
43,95  

      Kosten lunches 
 €            
7,54  

Inkomsten leden 
 €                
-      

Jaarlijkse kosten VNJ 
website 

 €          
16,98  

Inkomsten donaties 
 €          
90,00    Kosten vlaai ALV 

 €          
41,05  

Inkomsten 
 €          
90,00    Uitgaven 

 €        
299,02  

          

      Vooruitbetaalde bedragen 
 €          
31,00  

            

      VNJ Saldo per 31-12-2021 
 €     
3.004,96  

      (inclusief reserveringen)   

  
 €     
3.334,98    

 

 €     
3.334,98  

 
De kascommissie, bestaande uit Carla en Pieter, heeft op 3 februari 2022 de kas 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 
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7. Aandachtspunten bestuursbeleid 2022 
 
In de eerste helft van 2022 zal de VNJ doorgaan met het naar beste kunnen 
onderhouden van de Natuurtuinen met hopelijk ondersteuning van het Team 
Ecologisch Beheer van het CNME voor het groot onderhoud (heggen, paden, 
snoeiwerkzaamheden). De verwachting is dat in het eerste of tweede kwartaal duidelijk 
wordt welke toekomst de Natuurtuinen hebben. Tot die tijd blijven de tuinen gesloten 
voor publiek.  
Zodra duidelijk is hoe de Natuurtuinen verder gaan, zullen we daarover als vereniging 
met elkaar van gedachten wisselen. 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar vervanging van de penningmeester en de 
voorzitter. Beiden zijn vanaf de oprichting, november 2014 in functie. 
  

  
 
 


