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VOORWOORD

WANNEER
WAS JIJ VOOR

HET LAATST
IN FLOW?

Op de fiets naar het werk, of misschien tijdens het 

tuinieren of koken? Flow is die fijne gemoedstoestand 

waarbij je volledig op gaat in waar je mee bezig bent. Je 

kan de hele wereld aan en voelt je springlevend. Flow 

treedt op wanneer de uitdaging en je vaardigheden in 

balans zijn. Je ervaart de essentie van het leven dat in 

één gevoel samen valt: je bent gelukkig.

Dit jaarverslag vat de flow van CNME samen in een 

aantal inspirerende verhalen. Natuurlijk is ons werk 

soms saai of stroperig. Er worden foutjes gemaakt, een 

samenwerking loopt lang niet altijd vlekkeloos. Het werk 

kan veeleisend zijn en er valt nog het nodige te leren. 

Als we terug kijken op het afgelopen jaar, dan is de 

reactie toch unaniem: de tijd is voorbij gevlogen en wat 

hebben we mooie dingen gedaan! Graag nemen we je 

mee in de positieve flow van CNME in 2018. In verhalen 

waarbij de samenwerking klopt, waar alles op zijn plek 

valt, waar passie en inzet er toe doen. Ter inspiratie en 

met de uitnodiging om samen verder te werken aan een 

duurzaam en groen Maastricht en regio. Met vallen en 

opstaan en zo veel mogelijk in flow.

Jan Eyck
Voorzitter

Lara Klaassen
Directeur



CNME JAARVERSLAG 2018 / 76 \ CNME JAARVERSLAG 2018

Ecologisch beheer

INTERVIEW

‘DE MUURHAGEDIS
KAN IN HET WAPEN
VAN MAASTRICHT’
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Belangrijke schakel
“Ecologisch beheer is een interessante puzzel”, 

vertelt Cridi. “We houden natuurlijk rekening met 

de natuur. Door bijvoorbeeld gefaseerd te maaien, 

zodat bepaalde zaden en insecten kunnen overleven. 

Tegelijkertijd letten we op de toegankelijkheid van 

een gebied en de belevingswaarde voor de mens. Het 

blijft altijd maatwerk.” Voor de provincie is dit van 

groot belang. “Ecologisch beheer is een belangrijke 

schakel bij de duurzame instandhouding van onze 

natuur”, aldus Raymond. “Daarnaast houdt CNME 

een vinger aan de pols door gebieden te monitoren. 

En zorgen ze met hun voorlichtingen dat het publiek 

bewust wordt van de waarde die de natuur heeft. 

Met een terugtrekkende overheid komt er steeds 

meer bij de samenleving te liggen. Wij vinden het 

dan ook heel goed dat CNME hiervoor in de bres 

springt.”

De muurhagedis
Voor het gebied rondom de Noorderbrug is een plan 

opgesteld rondom groen- en natuurcompensatie. 

Hieruit volgen diverse maatregelen, zoals de 

onderdoorgang bij de Cabergerweg die de Lage 

en Hoge Fronten met elkaar verbindt. Zo ontstaat 

het Frontenpark, de ideale plek voor bijvoorbeeld 

de muurhagedis. “Dat is heel bijzonder”, zegt Cridi. 

“Maastricht is de enige plek in Nederland waar de 

muurhagedis van nature voorkomt. Daarom is het 

belangrijk dat we er goed voor zorgen.” Raymond vult 

aan: “Maastricht zou de muurhagedis tot mascotte 

kunnen maken. Het past perfect bij het zuidelijke 

karakter van de stad met al haar stadsmuren. De 

wetgeving rondom natuurbehoud is complex, maar 

we moeten de muurhagedis als een kans zien.” 

Kwetsbaar
En dus is de muurhagedis vanuit het provinciale      

beleid een prioritaire soort geworden. Al in 2000  

waren Cridi en Raymond betrokken bij het in kaart 

brengen van het dier. CNME zorgt er nu voor dat 

het beheer past bij zijn leefomgeving. “Er liggen 

stenige stroken in het gebied, zodat ze zich kunnen 

verplaatsen. Laat je dit te veel overgroeien, dan 

maakt de muurhagedis er geen gebruik van. Maai je 

alles weg, dan missen ze beschutting. Het luistert 

dus heel nauw. En in 2009 is de populatie in de 

Hoge Fronten gehalveerd, waarschijnlijk door ver-

schillende oorzaken. Het blijft een kwetsbare soort”, 

legt Cridi uit. Inmiddels zijn er tegen de duizend 

muurhagedissen in Maastricht. Ter vergelijking: in de 

jaren tachtig waren dit nog maar enkele tientallen. 

We zijn dus op de goede weg.

De omgeving van Belvédère is de laatste jaren enorm veranderd. Zo is er met het 
Sphinxkwartier een nieuw gebied ontstaan en krijgt de natuur alle ruimte in het 
Frontenpark. Het was een grote uitdaging, natuur een plek geven in een omgeving waar 
zo veel verandering is in de infrastructuur en gebouwen. Vooral voor de muurhagedis, 
een kwetsbaar en honkvast dier. Daarvan kruipen er steeds meer rond in Maastricht. 
Iets waar Cridi Frissen, coördinator ecologisch beheer bij CNME, en Raymond Tilmans, 
projectingenieur bij Provincie Limburg, ontzettend blij mee zijn. 

“Ecologisch beheer is een 
belangrijke schakel bij de 
duurzame instandhouding 
van onze natuur”

Raymond Tilmans

Foto links < Het profiel van de vestingmuren in de Lage Fronten is opnieuw zichtbaar geworden: Houtige begroeiing is verwijderd 
en het talud opgeschoond. Bouwkundige elementen zoals rollagen en mergelkettingen zijn gerestaureerd of geconsolideerd. Dit 
was hard nodig om dit cultuurhistorisch erfgoed voor de toekomst te bewaren en het leefgebied van de muurhagedis te behouden. 
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Stadsecologie

KANSEN ZIEN
EN GRIJPEN

INTERVIEW
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Stadsecologie
Peter kijkt naar de stad en ziet natuur. Om precies 

te zijn: stadsecologie. “De mens is namelijk ook een 

van de spelers in het geheel. Wij zijn bezig met 

van alles, terwijl de natuur overal aanwezig is en 

kansen grijpt. Graven wij ergens een gat met zo’n 

grote graafmachine, dan ontstaat er een kans. De 

natuur heeft namelijk een veelheid aan wensen. 

En die bieden wij, ook in de stad. In dat gat blijft 

bijvoorbeeld regenwater staan. Daardoor groeien 

er plantjes en de vochtige leem is ideaal bouw-

materiaal voor zwaluwnesten. Je moet die kans wel 

zien en soms mogelijk maken. Ik beschouw mezelf 

wel eens als kansen zoeker voor de natuur.” 

Biodiversiteit
Waar vroeger de auto’s over de A2 reden, ligt nu 

de Groene Loper. Naast meer ruimte voor groen, 

voetgangers en fietsers worden er in de toekomst 

woningen ontwikkeld en gebouwd door Ballast 

Nedam Development. Onno: “Voor ons is het meer 

dan alleen bouwen. We hebben altijd oog voor 

de ecologische kant van het verhaal. Zo komen er 

energieneutrale woningen, bieden we deelauto’s 

aan voor de nieuwe bewoners en vinden we de 

biodiversiteit in het gebied van groot belang. Toen 

er tijdelijk enkele bouwkavels braak lagen, ben 

ik met Peter in gesprek geraakt om te kijken naar 

mogelijkheden.” 

Bijenlint
De grond van de bouwkavels was volgens Peter 

ontzettend vruchtbaar en uitermate geschikt 

voor een bijenlint. Voordat er gezaaid kon worden, 

moesten de grove stenen uit de grond. Ballast 

Nedam Development zorgde ervoor. “Hierdoor ligt er 

nu een berg grond waar hommels holletjes in maken. 

Het biedt schaduw en tegelijkertijd een lekker plekje 

in de zon”, vertelt Peter. “Dus die berg moet blijven.” 

Het zaaien werd gedaan door de kinderen van de 

Nutsschool. “Zo zorg je meteen voor verbinding met 

het gebied. Dat is belangrijk voor de toekomst.” In 

de zomer van 2019 groeien er klaprozen, kamille, 

wilde cichorei, slangenkruid en zelfs de wouw aan 

de Groene Loper.

Toewijding
Het bijenlint is een mooi voorbeeld van de 

samenwerking tussen Ballast Nedam Development 

en CNME. “Het is een ontzettend gedreven en 

deskundige organisatie”, stelt Onno. “Je ziet dat ze 

met hun toewijding en betrokkenheid het verschil 

maken. Zij hebben ons echt geprikkeld om anders 

te denken, mede dankzij hun kennis en know how. 

Blijf dit vooral doen. Geef ook gewoon ongevraagd 

advies over de dingen die jullie zien. Dat is altijd 

van toegevoegde waarde. Voor de mens en voor de 

natuur.” 

De een ziet een braakliggend terrein als ruimte voor mooie woningen, de ander als een 
zee aan mogelijkheden voor de natuur. Maar ze hebben dezelfde ambitie: duurzame 
ontwikkeling. Een ontmoeting tussen Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Develop-
ment en Peter Alblas van CNME. 

“Zij hebben ons echt geprikkeld
om anders te denken, mede dankzij 
hun kennis en know how...”

Onno Dwars

Foto links < Scholieren van de Nutsschool hebben in 2018 onder begeleiding van CNME een mengsel van zand en zaadjes gestrooid 
op de hoek van de Adelbert van Scharnlaan met de Groene Loper. Ballast Nedam stelde daarvoor vier hectare grond ter beschikking. 
Voordat er gebouwd wordt zullen hier de komende jaren zoveel bloemen bloeien dat een heus bijenlint kan ontstaan.
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EEN
MOOIE
BASIS

Bij MIK Kinderopvang staat de ontwikkeling van het jonge kind centraal. 
Het is van groot belang dat een kind al op jonge leeftijd kennis maakt 
met natuur op een manier die alle zintuigen prikkelt; een nieuwsgierig 
kind gaat op onderzoek uit en ontdekt spelenderwijs. Zo voelen ze zich 
prettig en thuis in de natuur. Een mooie basis voor hun verdere leven. 

In 2018 volgden pedagogische medewerkers van onze buitenschoolse 
opvanglocaties in Maastricht bij CNME praktijklessen in de natuur met 
als doel de pedagogisch medewerkers te inspireren de natuur sámen 
met kinderen te ontdekken. In het stadscentrum van Maastricht is ook 
natuur en kun je met kinderen geweldige buitenactiviteiten doen! 

Zo hebben MIK kinderen onder begeleiding van CNME de Maasoever 
van Borgharen opgeruimd voor het project Schone Maas en workshops 
gevolgd zoals vuur maken, van brandnetels touw vlechten en zoeken 
naar dierensporen. Daarnaast werken MIK en CNME samen om de 
tuinen van MIK locaties te transformeren naar natuurspeelplaatsen. De 
werkzaamheden daarvoor starten begin 2019. 

In 2019 wordt de scholing van CNME voor onze medewerkers uitgebreid. 
En het is een gezamenlijke droom van MIK en CNME om dat jaar in de 
Natuurtuinen Jekerdal een buitenschoolse opvang te starten. Kortom: 
we zien uit naar weer een mooie samenwerking. 

Brigitte Siezenis
Regiomanager

MIK Kinderopvang
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Natuurtuinen

NATUURTUINEN
JEKERDAL:

EEN (T)HUIS
VOOR GROENE
LIEFHEBBERS

INTERVIEW
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Alle ruimte
Of het nu gaat om het bestuderen van de kikkerdril, 

een yogales of een bijeenkomst over permacultuur: 

bij de Natuurtuinen Jekerdal is ruimte. Het is 

daardoor soms een drukte van belang. Tegelijkertijd 

biedt de locatie genoeg plek voor ontspanning en 

rust. “Het is een huis voor groene liefhebbers. En 

door onze ramen en deuren open te zetten, creëren 

we kansen om verbindingen te maken. Ieder op zijn 

eigen manier en altijd met respect voor de ander.”  

Genieten
Doenja werkt nu drie jaar voor CNME. “Als ik hier ’s 

ochtends de poort open, dan beleef ik nog steeds 

een genietmomentje. De sfeer hier is heel bijzonder.” 

Ze roemt met name de verbondenheid. Met de natuur 

en met de mensen. “We zorgen goed voor elkaar. 

Kijk: op de keukentafel staan verse eitjes die iemand 

heeft meegebracht voor de collega’s. Gastvrijheid 

naar elkaar en de bezoekers speelt een belangrijke 

rol. Zo leveren we een bijdrage aan het gebied, de 

stad en de mensen.”

WAT ZEGGEN ANDEREN OVER DE NATUURTUINEN JEKERDAL?

Gertjan Nijnuis van Adventure Cook kookt op locatie. Het hele jaar door is hij vaak in de Natuurtuinen 
Jekerdal te vinden om de catering te verzorgen.

“Voor ons is het een fijne plek om de catering te verzorgen. CNME staat, net als wij, voor groen en duurzaam. 

Wij werken met verse producten en maken verrassende combinaties. Door het vertrouwen dat CNME ons 

geeft, kunnen we veel kanten op. Vandaag een lunch, morgen een borrel met hapjes, een diner of een lekker 

vegetarisch buffet. Het kan allemaal. Door die vrijheid ontwikkelen we ons verder. Natuurtuinen Jekerdal geeft 

ons meer naamsbekendheid, en het werkt twee kanten op: Wij vertellen anderen over deze locatie.”

Jorine van der Steen van de Provincie Limburg kwam in december 2018 met een grote groep trainees naar 
de Natuurtuinen Jekerdal. 

“Een externe locatie werkt veel beter. De trainees zijn allemaal jonge mensen en het is goed om eens ergens 

anders te zijn, even helemaal weg. Dat kan bij de Natuurtuinen Jekerdal. Het is laagdrempelig, het contact met 

CNME verloopt gemakkelijk en dingen zijn snel geregeld. Dat huiselijke gevoel past bij ons. Gewoon zelf even 

je koffie zetten. Het zorgen voor elkaar zorgt meteen voor een grotere betrokkenheid bij de groep. De ruimte 

waar wij de training geven, is omgeven door daglicht. Dat zorgt voor een prettige sfeer. En in de pauze kunnen 

we heerlijk naar buiten. De deelnemers verheugen zich altijd, vooral vanwege de catering. CNME werkt met 

kleinere bedrijven en ZZP’ers. Het eten is steeds ontzettend lekker en met zorg bereid.”

>

“Natuurtuinen is voor mij de plek waar het groene hart en de handen van CNME samen 
komen”, vertelt Doenja Urlings, projectleider van Natuurtuinen Jekerdal. “Het is een fijne 
locatie voor de medewerkers en vrijwilligers. En er wordt breed gebruik van gemaakt 
door anderen. Van de Scharrelkids van IVN tot het Stadslandbouwnetwerk.” 

>

“Als ik hier ’s ochtends de
poort open, dan beleef
ik nog steeds een
genietmomentje.”

Doenja Urlings

>
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Ritsert Inia van de gemeente Landgraaf nam in januari 2018 deel aan de kennismeeting ‘kleinschalig 
groen in stedelijke omgeving’ in de Natuurtuinen Jekerdal. 

“Het was een hele positieve dag. ‘Hoe betrek je mensen bij de openbare ruimte?’ Dat was de uitdaging waar we 

voor stonden. Door met verschillende gemeenten in gesprek te gaan, leer je van elkaar. Daar heeft de locatie 

zeker aan bijgedragen. Het informele karakter, de prettige sfeer. Het is een mooie plek met een afwijkende 

omgeving. Dat stimuleert het creatief denken. De samenwerking met CNME was ook goed. Professioneel 

voorbereid dankzij de juiste afstemming. En de volgende keer ga ik zeker even naar buiten.”

Eva du Bois geeft yogales. Dit doet ze doorgaans in haar eigen yogaschool. In de zomer van 2018 gaf ze 
yogalessen in de Natuurtuinen Jekerdal.

“Voor mij is de Natuurtuinen een heerlijke omgeving. Meteen al vanaf de fietstocht ernaar toe. Een perfect begin 

van mijn zondagmorgen. Het was fijn om de yogales buiten te doen. Tussen de bijen, vlinders, vogels. Met je 

voeten in het gras. Zo kom je echt in het hier en nu. Het draagt bij aan je bewustwording van het voedende 

aspect van de aarde onder je. Tegelijkertijd zorgt de blauwe lucht boven je voor ruimte in je hoofd. Het was 

voor mij net zo’n cadeautje als voor de deelnemers.” 

Natuurtuinen Jekerdal is tevens een bijzondere trouwlocatie.

>

>
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Veldlessen

SPEUREN,
WROETEN EN

BELEVEN

INTERVIEW
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Hettie Meertens is ecoloog en vanaf de jaren 

negentig betrokken bij voorlichtingen over de 

transitie langs de Maas. “We wisten dat het een 

project  zou worden van tientallen jaren en vonden 

het  belangrijk om kinderen enthousiast te maken 

over de werkzaamheden en de natuur die hier 

ontstaat. Zij zijn de volwassenen van de toekomst. 

Er breekt straks een nieuwe tijd aan en een andere 

economie, waarin de intensieve landbouw van 

vroeger plaats maakt voor groen toerisme.” 

Om kinderen te laten opgroeien met deze nieuwe 

kansen ontwikkelde ARK Natuurontwikkeling 

veldlessen. “In 2015 kwamen we echter tot de 

conclusie dat we de uitvoering beter aan een andere 

organisatie konden overlaten. De keuze voor CNME 

lag wat ons betreft voor de hand. We hadden al 

contact en wisten daardoor precies wat we aan 

elkaar hadden. Het is een professionele organisatie 

met een leuke uitstraling. CNME doet de goede 

dingen. Dat geeft vertrouwen.”

Zo leerde Hettie Josien van Boekel kennen. “Zelf 

was ik een echt natuurkind”, vertelt Josien. “Ik heb 

door de jaren heel wat cursussen gevolgd bij CNME. 

Wat toen mijn docenten waren, zijn inmiddels mijn 

collega’s geworden.” In 2011 volgde ze een cursus 

over de Grensmaas bij ARK Natuurontwikkeling. Dat 

Josien de veldlessen ging geven was dan ook een 

logische stap. “Basisscholen kunnen zich bij ons 

opgeven. Ik geef dan eerst een presentatie in de klas 

en daarna gaan we het veld in met allerlei materiaal. 

Loepen, verrekijkers, schepnetten.

De kinderen werken in groepjes aan allerlei 

opdrachten die ze zelf mogen uitkiezen. Het is een 

hele vrije les.”

Langs de Maas gaan ze op zoek naar planten, stenen, 

sporen, kriebelbeestjes vogels en de grote grazers. 

Ze staan voor uitdagingen: hoe komen we voorbij die 

brandnetels en bij dat eilandje? “Het is één grote 

avontuurlijke ontdekkingstocht”, vertelt Hettie. 

Josien vult aan: “Het is echt een intense ervaring. 

‘Moeten we nu al naar huis?’ klinkt het dan aan het 

einde. Ik hoor van docenten dat vaak juist de wat 

timide kinderen nu ineens de held zijn. Zij vangen de 

kikker. En de drukke kinderen komen hier ook goed 

tot hun recht.” Het is de beleving die telt, aldus 

Josien. “Als een kind wil weten hoe een beestje heet, 

vraag ik ‘hoe zou jij ‘m noemen?’. Zo prikkel je de 

zintuigen én fantasie. Als je loslaat gebeuren de 

mooiste dingen.”

Een leuke bijkomstigheid is dat de kinderen het 

enthousiasme overbrengen op de ouders. Na een les 

volgt geregeld de vraag of ze mogen terugkomen. 

Josien: “Dat mag natuurlijk. Ouders zijn vol verbazing 

en vragen ze zich af waarom ze elk jaar afreizen naar 

de Dordogne, terwijl het hier ook prachtig is.” Hettie 

vindt het belangrijk om de kinderen mee te geven 

dat je maatschappelijke problemen vaak met behulp 

van de natuur kunt oplossen. “CNME begrijpt als 

geen ander dat het nodig is om dit te vertellen. En 

Josien draagt deze boodschap over aan de kinderen. 

Zo blijven ze betrokken. Nu en in de toekomst.” 

Het is het grootste rivierproject in Nederland: project Grensmaas. Weggegraven grind 
maakt plaats voor nieuwe natuur en de rivier krijgt meer ruimte. Om de komende generatie 
mee te nemen in de ingrijpende ontwikkelingen organiseren ARK Natuurontwikkeling en 
CNME Maastricht en regio samen veldlessen voor kinderen.

“Het is echt een intense
ervaring. ‘Moeten we nu
al naar huis?’ klinkt het 
dan aan het einde.”

Josien van Boekel

Foto links < In de zomer van 2018 gingen een groep Rangers van het Wereldnatuur Fonds op pad met Josien over de Maasvlakte.
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Natuurbeheer

‘DANKZIJ DE
CAMERAVALLEN

KOMEN DIEREN JE 
HUISKAMER IN’

INTERVIEW
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Als natuurbeheerder van CNME is Jerom Hendrickx 

in heel Maastricht te vinden. “We beheren 120 

hectare groen dat ecologisch waardevol is en waar 

je specialistische kennis voor nodig hebt. Daarnaast 

leid ik activiteiten rondom ecologie en stadsnatuur. 

Voor zowel kinderen als volwassenen.” In 2013 

maakte hij tijdens zijn stage in Portugal kennis met 

het fenomeen cameravallen. “Dat was fantastisch. Ik 

zat hele avonden filmpjes te kijken. Het werkte echt 

verslavend.” Terug in Nederland sprong het virus over 

en werd er een cameraval bij de bezoekerslocatie 

en educatieve centrum van CNME, Natuurtuinen 

Jekerdal, geplaatst. 

Om de stadsnatuur van Tapijn in beeld te krijgen 

werden ook hier - onder de noemer Natuurgluren - vijf 

cameravallen geplaatst. Daar kwam Jerom biologe 

Janneke Ackermans tegen. “Ik kende CNME al. Peter 

Alblas heeft mij vroeger geleerd hoe je vogels moet 

ringen”, vertelt Janneke. “De afgelopen jaren heb 

ik veel onderzoek gedaan naar het broeden van 

mezen en daarbij ook inwoners en schoolkinderen 

enthousiast gemaakt om nesten te observeren. Zo 

kwam ik vervolgens bij Natuurgluren terecht als 

vrijwilliger.” 

De cameravallen staan meestal op beenhoogte. 

Geregeld lopen kinderen voorbij. ‘Moet je dit zien, 

ze doen hier onderzoek’ klinkt het dan. Met name 

’s nachts komt het dierenrijk tot leven. Bosmuizen, 

vossen, de steenmarter. “De camera’s reageren op 

warmte”, legt Jerom uit. “Voor ons is het vooral 

interessant om te kijken naar patronen en verbanden. 

Als er bijvoorbeeld zes keer een vos in beeld is, dan 

willen wij weten of het zes verschillende vossen zijn.”

Janneke en Jerom zijn allebei ontzettend enthousiast 

over de beelden die de cameravallen opleveren. “Als 

je ziet hoeveel dieren ’s nachts over Tapijn rondlopen. 

Gewoon midden in de stad. Dankzij die cameravallen 

komen ze rechtstreeks je huiskamer in”, zegt Jerom. 

Via de website van Natuurgluren kan iedereen de 

bijzondere beelden zien. Beelden die je normaal 

misschien niet snel ziet. 

“Dat vind ik écht CNME: zij staan midden in de 

samenleving en in de natuur”, zegt Janneke. “Een 

project als Natuurgluren heeft namelijk niet 

alleen een wetenschappelijk insteek, maar ook 

een maatschappelijk belang. CNME legt zo een 

verbinding tussen de natuur en mensen. Dankzij de 

camerabeelden zie je de dieren nu in hun natuurlijke 

habitat. Midden tussen ons in.” Natuurgluren is 

door Janneke met andere vrijwilligers opgezet in 

samenwerking met de gemeente Maastricht, UM, 

Tapijntuin en CNME. Samen met de vrijwilligers zet 

CNME het project voort.  

De toekomstmogelijkheden van cameravallen lijken 

oneindig. Zowel Janneke als Jerom hebben ideeën 

te over. Jerom: “Bij het United World College 

hebben we nu een speurtocht uitgezet. Met de juiste 

antwoorden winnen ze een linkje naar filmpjes van 

de cameravallen. Zo komt de natuur bij de kinderen 

thuis en wordt hun interesse al op jonge leeftijd 

gewekt. Dat heeft hopelijk invloed op hun verdere 

leven.”

Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar ze staan: de cameravallen die nachtelijk 
faunabezoek vastleggen. Dat twee natuurprofessionals onafhankelijk van elkaar in 
dezelfde stad ermee bezig zijn is dus best bijzonder.  In de Natuurtuinen Jekerdal en 
op het terrein van Tapijn zitten ze goed verstopt. Voor de nieuwsgierige bioloog, de 
geïnteresseerde natuurliefhebber en misschien wel bovenal voor de verwondering. 

“Dankzij de camerabeelden
zie je de dieren nu in
hun natuurlijke habitat.
Midden tussen ons in.”

Jerom Hendrickx
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Vos

marter

meerkoet

das

eekhoorn

bever

gaai

Gespot op de cameravallen in de Natuurtuinen, 
het Jekerdalpark en het Stadspark rondom Tapijn.
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Onderwijswerkplaats
In het schooljaar 2017-2018 hebben 131 uitlenen 

plaatsgevonden vanuit de Onderwijswerkplaats. Het 

betreft materiaal, leskisten, CDs of DVDs en boeken 

over natuur- en milieueducatie. Van alle beschikbare 

materialen werden pincetten en verrekijkers het 

meest uitgeleend. Favoriet onder de leskisten was 

‘braakballen pluizen’. 

CNME Natuurtuinen Jekerdal
CNME Natuurtuinen Jekerdal dient als voorbeeldplek 

voor natuurlijk tuinieren, recreatie, educatie 

en waar men in het groen kan vergaderen en 

bijeenkomen. CNME verhuurt daartoe een deel van 

de accommodatie zowel incidenteel als terugkerend.

In totaal hebben meer dan 5400 bezoekers 

Natuurtuinen Jekerdal bezocht, waarvan 1900 door 

incidentele verhuur, 800 door terugkerende verhuur 

en 1200 door opleidingen, cursussen en schoollessen. 

De Kindernatuurclub in de Natuurtuinen zorgde voor 

in totaal 350 bezoeken en meer dan 1150 bezoekers 

kwamen gedurende de openingstijden. 

In totaal had de Natuurtuinen 900 uur verhuur in 

2018, hetgeen neerkomt op 18 uur per week. Er werd 

199 maal verhuurd. De gemiddelde duur per verhuur 

is 4,5 uur. 

CNME IN CIJFERS

Financiën
CNME heeft in 2018 een geconsolideerde omzet 

van afgerond 1,4 miljoen euro gerealiseerd. Het 

jaar is afgesloten met een verlies van € 30.000. 

Investeringen in personeel, in de opleiding van 

personeel en in plannen voor toekomstige huisvesting 

zijn hier vooral debet aan. CNME heeft een bedrag 

van € 166.000 aan reserves, voornamelijk in de vorm 

van reserve voor materiële vaste activa.

Personeel en projecten
CNME had in 2018 een gemiddelde bezetting van 20 

fte, verdeeld over 29 medewerkers. Daarnaast is er 

nog ingeleend voor ongeveer 1 fte. Samen hebben 

de werknemers van CNME 135 projecten uitgevoerd, 

waarvan regelmatig kleine projecten voor derden. In 

het kader van de Natuur- en Duurzaamheidseducatie 

(NDE) opdracht met de gemeente Maastricht zijn 21 

grote projecten uitgevoerd waarmee een bedrag van 

€ 511.000 gemoeid was. De door CNME uitgevoerde 

opdracht voor het ecologisch beheer binnen de 

gemeente Maastricht was substantieel: € 307.000.

Bedragen zijn samengevoegd en afgerond in verband 

met de leesbaarheid. Het financiële jaarverslag van 

CNME is te vinden op onze website.

Personele kosten en projectkosten vormen het 

grootste deel (85,3%) van de kosten. Algemene 

kosten, huisvesting en kantoorkosten maken voor 

14,7% deel uit van de kosten.

Afschrijvingskosten

€ 21.000
Algemene kosten

€ 71.000

Projectkosten

€ 164.000

Kantoorkosten

€ 50.000

Huisvestingskosten

€ 72.000 
Personeelskosten

€ 1.075.000
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1150

Incidenteel
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VERDELING FINANCIËN IN 2018 BEZOEKERS NATUURTUINEN IN AANTALLEN
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FRANK FICKER
1957 - 2018

In 2018 verloren wij onverwacht onze collega

Frank Ficker door een tragisch werkongeval.

Frank was al 16 jaar werkzaam bij CNME.

Hij zette zich met veel passie in voor de

Natuurtuinen Jekerdal en ecologisch beheer. 

We zullen zijn gedrevenheid, 

hart voor groen en eigenzinnige 

karakter nooit vergeten. 
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