Beleidsvoornemens Stichting Nooterhof - 2022/2023
De Nooterhof staat in Zwolle bekend als een natuur-educatief park voor wie wil genieten
van groen en rust en als een heerlijke plek voor kinderen om al spelend de natuur te
ontdekken. De Nooterhof heeft een recreatief en educatief activiteitenprogramma dat
wordt verzorgd door een netwerk van (natuur)organisaties en onderwijsinstellingen.
Om het in De Nooterhof -uit afval gebouwde- Earthship liggen verschillende ecologisch
beheerde tuinen met tal van bloemen, planten, bomen en insecten, het vogelbos, een
uitdagende waterspeelplaats, een ruim grasveld om te picknicken, het blotevoetenpad en
een amfitheater. Er zijn diverse zelfstandige ontdek-activiteiten en er is een terras voor
koffie, thee, koek en ijsjes. En dit alles wordt gastvrij beheerd met hulp van ruim tachtig
vrijwilligers en enkele betaalde krachten: een ecoloog/hovenier, de staffunctionaris
Milieuraad, de coördinator en een NME/onderwijsmedewerker.
2022 - Een nieuwe fase voor De Nooterhof
De Nooterhof heeft de afgelopen vier jaren onder het bestuur van de Milieuraad Zwolle
voortbestaan in afwachting van plannen van de gemeente Zwolle m.b.t. de toekomst van de
Nooterhof. Met ingang van januari 2022 heeft de Nooterhof een structurele subsidie van de
Gemeente Zwolle gekregen en is als ‘Stichting Nooterhof’ gaan verzelfstandigen. Een
nieuwe fase voor De Nooterhof als ‘prachtig stukje natuur in de stadsrand van Zwolle’ is
hiermee aangebroken, waar educatie rond natuur, milieuraad, klimaat,
duurzaamheidsvraagstukken centraal staat.
De Nooterhof in goede handen
De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de ‘start-up’ van verzelfstandiging en
professionalisering waarbij er volop aandacht is voor ‘dat wat De Nooterhof is en wat
hieraan bijdraagt’. De helpende handen in de Nooterhof zijn hierbij van grote waarde.
Daarbij zullen er ook extra handen uitgestoken worden om de professionalisering verder
vorm en continuïteit te geven.
Groene ontmoetingsplaats
De Nooterhof wordt de huiskamer en broedplaats van de Milieuraad Zwolle en diverse
natuurorganisaties die kennis en ervaring delen en deel uitmaken van een netwerk met
wijkboerderijen, onderwijsinstellingen en andere (natuur)organisaties. Er worden
tentoonstellingen, cursussen, lezingen en evenementen rond natuur, milieu en
duurzaamheid georganiseerd.
In de Nooterhof leren over natuur
De Nooterhof heeft een belangrijke rol voor Natuur en Milieu Educatie (NME) en is daarmee
een prachtige locatie met een interessant aanbod voor het onderwijs om ‘buiten te klas te
leren’. Met regelmaat zijn er leuke en leerzame groene activiteiten en er zijn volop
mogelijkheden om kennis te maken en kennis op te doen over de natuur. De in natuur
geïnteresseerde jeugd biedt de Nooterhof een toekomst!
Opbouwfase
Tot juni 2022 is sprake van een opbouwfase. De nieuwe organisatie wordt ontwikkeld,
tijdelijke units worden geplaatst waarin vele educatieve activiteiten plaats zullen vinden en
medewerkers worden aangetrokken.
De opening van de Nooterhof in nieuwe gedaante zal in juni 2022 plaatsvinden.
Vanaf dat moment is de Nooterhof het jaar rond open.
De medewerkers van de Stichting Nooterhof en de Milieuraad Zwolle hebben hun werkplek
op de Nooterhof en zullen samen met de natuurorganisaties, vrijwilligers,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties vormgeven aan een gevarieerd
aanbod aan cursussen, lezingen, tentoonstellingen, evenementen.
De natuurorganisaties die mee verhuizen zijn de Zwolse afdelingen van IVN ( Instituut voor
Natuureducatie), KNNV ( Vereniging voor Veldbiologie), Zwolle Groenstad, Thales
(Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde).

