Plan en Programma Nooterhof najaar 2022/2023
De Nooterhof is een ecologisch beheerd park en stedelijk centrum voor natuur/milieueducatie en
duurzaamheid
Inleiding
Het hoofddoel voor de komende periode is:
De Nooterhof ontwikkelt zich tot een betekenisvol stedelijk centrum voor natuur/milieueducatie en
duurzaamheid.
Omdat de Nooterhof als het ware de huiskamer en broedplaats is van de Milieuraad Zwolle, de Zwolse
afdeling van de IVN (Instituut voor natuureducatie), KNNV (vereniging voor veldbiologie), Zwolle
Groenstad, Thales (vereniging voor Weer- en Sterrenkunde) zullen vooral deze organisaties een
belangrijke bijdrage moeten leveren aan plan en programma.
Met deze organisaties wordt een gebruikersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Nooterhof betekenisvol centrum voor natuur/milieueducatie en duurzaamheid
Uitgangspunten
De Nooterhof onderscheidt zich van andere parken doordat de dagelijkse activiteiten, de cursussen,
lezingen, vergaderingen, evenementen maar waar mogelijk ook het recreatief bezoek, zo veel mogelijk
in het teken staan van de hoofddoelstelling.
• Voor deelnemers aan de georganiseerde educatieve activiteiten spreekt dat vanzelf.
• Voor het recreatief gebruik van het park worden regels vastgesteld en kenbaar gemaakt op de
website en op een bord bij de ingang.
• Van vrijwilligers wordt eveneens gevraagd een bijdrage aan de hoofddoelstelling te leveren
• Partijen die gebruik willen maken van de Nooterhof als locatie zijn onder voorwaarden
welkom.
Werkwijze
• Jaarprogramma waarin enkele thema’s centraal staan met verschillende type activiteiten
daaraan gekoppeld. Lezingen, cursussen, rondleidingen, exposities, lesmateriaal etc.
• Bezoekers welkom heten, informeren over park en activiteiten, algemeen en op specifieke
onderdelen
• Verzorgende functie rond alle activiteiten versterken en kostendekkend maken
• Met bestaande samenwerkingspartners afspraken vastleggen en jaarlijks evalueren. Bestaande
partners zijn: Zone College, OOZ, NMO.
• De SN zal ook samenwerking zoeken met stedelijke en regionale partners
• Werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers in dienst van de stichting ondersteund
door veel vrijwilligers
Doelgroepen met globale omschrijving activiteiten en uitvoering
1. Peuters/kleuters (zowel via georganiseerde kinderopvang als met verzorgers) ‘natuurlijk
spelen’ met respect voor de omgeving, kinder-nooterhofje, speeltoestellen, waterspeelplaats.
2. Basisschoolleerlingen middels projecten in samenwerking met OOZ, NMO, Gemeente.
3. Aanbod van activiteiten op woensdagmiddagen en in de weekenden met open inschrijving
voor leeftijdsgroep van/tot? Spelend leren, uitvoering samen met vrijwilligers.
4. Klimaat/natuur/milieubewustzijn vergroten van en met jongeren via voortgezet onderwijs.
Projectgewijs met enkele opleidingen samenwerken en proberen een langdurige relatie op te
bouwen, bijvoorbeeld door koppeling van activiteit met stageplaatsen. Uitvoering in
samenwerking met OOZ, Thorbecke, Deltion, Zone College.
5. Workshops en lezingen organiseren voor verschillende leeftijds- en interesse groepen.
Voorbeelden: cursus biologisch moes-tuinieren, eetbare bloemen, geneeskracht van kruiden,
inheemse planten. Maar ook over weer, klimaat, vergroening, wateroverlast. Uitvoering door
aangesloten organisaties en daarnaast door betrekken van bekende en nieuwe vrijwilligers met
specifieke kennis.
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6. Open huis voor iedere organisatie en instelling die wil horen en zien wat de Nooterhof is en
waarom het belangrijk is om met natuur, milieu, klimaat, energie bezig te zijn. Uitvoering
door eigen medewerkers aangevuld met vrijwilligers.
7. Rondleidingen door het park met verhaal over het park, over ecologisch hovenieren,
biologisch moes tuinieren, de zonnewijzer, Keltische bomencirkel.
8. Relatie versterken met directe omgeving door samen ontwikkelen van activiteiten. wijken
Assendorp en Wipstrik, kinderboerderij Weezenlanden, Enexis, Landstede.
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