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CNME wil
mens en natuur 
verbinden
Om samen te komen tot een groenere en meer duurzame 
leefomgeving. In dit overzicht presenteren we wat we daarvoor 
hebben gedaan in 2021. Want ons werk blijft hard nodig!



   Ons team
          in 2021!

De organisatie bestaat uit het 
team ecologisch beheer, die 
buiten in de natuur aan het werk 
zijn. Daarnaast heb je de educatie 
professionals zich bezighouden 
met lesgeven aan scholen en 
het vergroenen van wijken samen 
met burgers. Ten slotte zal je 
veel vrijwilligers tegenkomen in 
de Natuurtuinen, bij #PickItUp 
of als Energiecoach op een 
huisbezoek.



Ik ben heel trots op hoe 
we doorgezet hebben 
in een lastig jaar.

Anouk Viegen:

https://www.youtube.com/watch?v=Qa5EfcUsYZM


We hebben onze rug
gerecht, zijn vol 
overgave doorgegaan.

Bestuur en directie CNME

We kunnen er niet omheen: 2021 was een 
pittig jaar voor CNME. Net voor aanvang van 
2021 werd duidelijk dat de ingrijpende 
bezuinigingen van de gemeente Maastricht 
ons ook zouden raken. De noodgedwongen 
stillegging van onze activiteiten in de 
Natuurtuinen per 1 januari, en de effecten 
daarvan ijlden het hele jaar na. CNME is 
mensenwerk pur sang en het is pijnlijk om 
noodgedwongen van een deel van de mensen 
afscheid te hebben moeten nemen.

Ondanks deze negatieve tijding, zijn wij trots 
op CNME in 2021: we hebben onze rug 
gerecht, zijn vol overgave doorgegaan en 
hebben actief nieuwe opdrachtgevers 
benaderd. Onze website werd geheel 
vernieuwd. De interne organisatie is 
opgeschud en aangepast, iedereen in 
overheadfuncties heeft een steentje 

bijgedragen in het doel te bezuinigen en heel 
belangrijk: de kwaliteit van ons werk heeft er 
niet onder geleden. Onze klanten waardeerden 
onze projectleiders met een 8,5 als cijfer. 

We hebben veerkracht en ondernemerschap 
getoond! Dat geldt ook voor de gebruikers van 
de Natuurtuinen, die op eigen kracht en in 
eigen beheer zoveel mogelijk zijn doorgegaan, 
wat een groot compliment waard is. 

In 2021 kregen wij onder andere  bijdragen van 
het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteit, 
van het Elisabeth Strouven fonds en van de 
provincie Limburg voor een tweetal projecten 
die de biodiversiteit in Maastricht vergroten: 
bijenhotspots over de hele stad en de start 
van een project om de muurhagedis weer op 
de Pietersberg te introduceren. 

Maastricht
augustus 2022



Dankzij het laten uitvoeren van schapenbegrazing 
worden graslanden kleur- en soortenrijker.



De SDG’s (of Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
zijn zeventien doelen om van de wereld een 
betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn 

afgesproken door de landen die zijn aangesloten
bij de Verenigde Naties (VN), waaronder

Nederland.

We dragen dit gedachtengoed uit in
onze lessen op scholen, maar doen ook

concrete acties en projecten onder
deze noemer.

Sustainable
Development Goals



Ook in 2021 vonden diverse lessen over natuur en milieu 
plaats – door Corona wat minder dan andere jaren, 
maar we konden vaak toch op scholen terecht.

SDG #4
Kwaliteitsonderwijs





Met als hoogtepunt het 
project Werelddoelen in beeld. 

We bereikten hiermee: 15 scholen, 
21 groepen, 509 leerlingen, 
31 leerkrachten. Resultaat was 
de prachtige expositie bij Pathé 
met de foto’s gemaakt door 
alle klassen, geopend in 
januari 2022. 



Daarnaast introduceerden we de SDG-Box: 
een box met website gevuld met verschillende lesactiviteiten
die leerkrachten zelf in kunnen zetten om het gedachtengoed 
van de SDG’s over te dragen. Deze box werd afgenomen 
door alle scholen van Mosa Lira en Kom Leren in Maastricht 
en omgeving. En door diverse scholen in naburige 
Zuid-Limburgse gemeenten.

Meer informatie
en een overzicht van
al ons lesmateriaal 
en gastlessen vind

je op onze
website.

Met als hoogtepunt het 
project Werelddoelen in beeld. 

We bereikten hiermee: 15 scholen, 
21 groepen, 509 leerlingen, 
31 leerkrachten. Resultaat was 
de prachtige expositie bij Pathé 
met de foto’s gemaakt door 
alle klassen, geopend in 
januari 2022. 

https://www.cnme.nl/aan-de-slag/gastlessen-en-lesmateriaal/


Foto gemaakt door een leerling voor 
het project Werelddoelen in beeld.



In 2021 hebben de Energiecoaches hun adviesgesprekken 
vooral online en telefonisch gedaan. De belangstelling 
daarvoor bij huiseigenaren nam wel toe en heeft een 
vlucht genomen in 2022.

SDG #7
Betaalbare en 
duurzame energie



Energiebesparing werd al 
nadrukkelijker voelbaar als thema, 
en dit werd in 2022 versterkt door 
de start van de oorlog in Oekraïne. 
We starten in 2022 met de 
gemeente Maastricht een project 
op ter bestrijding van de Energie-
armoede en hebben inmiddels meer 
energiecoaches geworven. Want 
als we mensen thuis kunnen helpen 
energie te besparen met slimme 
maatregelen en ander gedrag, is 
dat een duurzame stap voor de 
toekomst. 

Duurzame stappen in 2022



Laat een
deskundige op het
gebied van energie 

besparen en opwekken 
je persoonlijk

adviseren.

Bezoek de 
website à

https://www.cnme.nl/aan-de-slag/themas/duurzaam-met-energie/je-energiebespaarder/


Samen met huurders, buurtbewoners en 
woonstichting Woonpunt creëert CNME 
gevelgroen in de Franquinetstraat.



Tijdens het vergroenen van (openbare) ruimtes konden mensen 
in 2021 op gepaste afstand samen aan de slag.

SDG #11
Duurzame steden 
en gemeenschappen



Nieuwe boomspiegels 
aangeplant, met 53 burgers.46

Boomspiegels werden 
beheerd met 11 personen.22

Groenstroken werden geadopteerd
met 36 betrokken burgers.7

Beplantingsplannen en 2 omvormings-
projecten ontworpen en gerealiseerd. 2

Voor Mijn Groen Maastricht vonden 
er heel veel vergroeningsinitiatieven 
met en door burgers plaats. 
Een greep hieruit:



VOOR

Ook lanceerden we het project 
Gelukkige Groene Tuinen, waarmee 
in elk geval 52 burgers hun voortuin 
of geveltuin konden vergroenen. 
Daarnaast adviseerden we in diverse 
gevelgroenprojecten en beplantings-
plannen van gemeente en woning-
corporaties in Maastricht.

Gelukkige Groene Tuinen

NA



Ook werden diverse school-
pleinen vergroend of werd het 
project om ze te gaan vergroenen 
met kinderen en leerkrachten 
en BSO gestart. 



CNME voert ecologisch maaiwerk uit bij 
Schanskorven in de Hoge Fronten.



In 2021 werd Maartje Meessen de nieuwe 
co-makelaar voor Jong Leren Eten; zij 
vertegenwoordigt de ‘groene’ kant van 
gezond eten (duurzaam voedsel en leren 
waar het vandaan komt).

SDG #12
Verantwoorde 
consumptie en
productie



In 2021 werd Maartje Meessen de nieuwe 
co-makelaar voor Jong Leren Eten; zij 
vertegenwoordigt de ‘groene’ kant van 
gezond eten (duurzaam voedsel en leren 
waar het vandaan komt).

Truusje Diepenmaat van GGD 
Zuid-Limburg is de ‘witte’ makelaar, 
zij benadrukt bewegen en vitaliteit. 
Ook dit jaar steunden zij heel veel 
initiatieven in heel Limburg. We 
legden vaak de combinatie tussen 
groene schoolpleinen en gezond 
eten, door Eetbaar groen aan te 
planten. Zo leren kinderen dat de 
natuur als vanzelfsprekend en het 
hele jaar door voedsel produceert. 

Er werd aan zo’n 100 kinderen les 
gegeven over voedselbossen en 
eetbaar groen. Er werden hartige 
wafels gemaakt met kruiden uit 
eigen tuin en rozenbottels geoogst 
en tot jam verwerkt. Er werden 20 
fruitstruiken en 12 fruitbomen 
met 28 leerlingen aangeplant.



Kinderen zijn in Natuurtuinen Jekerdal op 
zoek naar waterbeestjes om te bestuderen 
onder een microscoop.



Juist Corona maakte nog eens het belang 
van schone lucht ook in de klas duidelijk. 
Het lespakket Luchtkwaliteit is gericht op 
Ontwerpend en Onderzoekend Leren.

SDG #13
Klimaatactie



Juist Corona maakte nog eens het belang 
van schone lucht ook in de klas duidelijk. 
Het lespakket Luchtkwaliteit is gericht op 
Ontwerpend en Onderzoekend Leren.

Leerlingen leren tijdens deze lessen 
eerst over het thema luchtkwaliteit 
en worden zich bewust van het 
belang van schone lucht voor mens 
en natuur. Daarna gaan zij zelf op 
onderzoek uit. Na het formuleren 
van een eigen onderzoeksvraag, 
voeren de leerlingen metingen en 
proeven uit rondom thema lucht-
kwaliteit in en om de school of bij 
hen thuis. Het project wordt 
afgesloten met een presentatie 
van de bevindingen.



In 2021 werd slechts beperkt les gegeven op scholen. 
We bereikten met dit project 76 leerlingen op 3 scholen.
Om het thema toch te belichten werd een alternatieve invulling 
gegeven aan educatie rondom Luchtkwaliteit door artikelen in 
de kinderkrant Jong 43 (oplage 3785 stuks op 32 scholen) en 
via BSO workshops. Hiermee bereikten we 66 kinderen 
in de zomer van 2021.

In 2022 hebben we
extra subsidie toegekend
gekregen om vanaf het

volgende schooljaar
uitgebreider en vooral ook

met jongeren met dit
belangrijke thema aan de 

slag te kunnen gaan. 



Dami, Sander, Alec, Shania en Myrte van IKC 
Ziezo laten meetinstrumenten uit de lessen 
bewustwording luchtkwaliteit zien.



Iedereen in Limburg herinnert zich de beelden: ineens 
waren daar de zomeroverstromingen in juli 2021. Massaal 
kwamen vervolgens mensen op de been om mee te 
helpen opruimen.

SDG #14
Leven in het water



CNME organiseert dit al jaren via 
#PickItUp (op land), Schone Maas 
& Maas Cleanup (langs de oevers). 
Maar wat we nu aantroffen was 
ongelooflijk. 

Helaas werd het belang van klimaat-
actie door een ramp onderstreept. 
Ook in 2022 blijven we opruimen én 
aandacht vragen voor de preventie 
van al dit (zwerf)- afval en plastic.

“Mensen weten
al dat het anders kan

en moet, maar je moet
ze wel helpen.”

Anouk Viegen over de
Maas Cleanup actie:

Bekijk interview

https://www.linkedin.com/posts/maas-cleanup_anouk-viegen-cnme-maas-cleanup-activity-6831248770156560384-Xz_i?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


#PickItUp kende 295 deelnemers 
die 159 zakken vuil ophaalden. 
Vanuit de vrijwilligers die ruimden 
langs de Maas werden 390 
zakken opgehaald.



Tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag helpen 
inwoners bij het uitvoeren van natuurbeheer-
werk in Maastricht



Naast het ecologisch beheren van stadsnatuur, ontvingen 
we in 2021 fondsen voor extra maatregelen ter vergroting 
van de biodiversiteit. De wilde bijen en de muurhagedis, 
evenals vele andere soorten, gaan hiervan profiteren!

SDG #15
Leven op het land



Project Bijenhotspots
Eind 2021 wonnen we met ons 
project Bijenhotspots een opdracht 
van het Innovatiefonds vanuit het 
landelijk Deltaplan Biodiversiteit. 
Dat werd ook ondersteund door 
het Elisabeth Strouvenfonds en 
de gemeente Maastricht en in 
het voorjaar van 2022 zijn op 
10 plekken in de stad ‘hotspots’ 
voor wilde bijen gerealiseerd die 
ingezaaid werden en beheerd 
worden samen met buurt-
bewoners en scholen. 



Ook verwierven we in 2021 subsidie 
van onder andere de Provincie 
Limburg om te onderzoeken of 
we een deel van de Maastrichtse 
populatie van de muurhagedis 
kunnen herintroduceren op de Sint 
Pietersberg. Dit project zal meer 
jaren in beslag nemen en voeren 
we uit samen met Ravon en 
Natuurmonumenten.



Daarnaast beheerde ons team 
Ecologisch Beheer natuurlijk weer 
op ecologische wijze 125 hectare 
aan stadsnatuur. En wisten andere 
opdrachtgevers ons te vinden voor 
dergelijke opdrachten in het 
Zuid-Limburgse landschap, zoals 
Bemelen, Elsloo en de Pietersberg. 
Een verslag van hun activiteiten is 
te vinden in ons Monitorrapport.



Ondanks Corona 
konden we toch 
weer aardig wat 
groen samen doen.



Personele zaken
CNME kromp (noodgedwongen) door 
bezuinigingen in 2021 van 17 naar 14,85 fte. 
Tegelijkertijd bleef het plezier in werken bij 
en voor CNME bij de medewerkers behouden.

In dit roerige maar ook interessante jaar 2021 
maakte Jan Eyck zijn laatste jaar als 
voorzitter van CNME vol. Inmiddels heeft het 
bestuur besloten om Fred Offerein als zijn 
opvolger te benoemen. 

Als CNME namen wij na meer dan 40 jaar 
dienstverband ook afscheid van onze 
gewaardeerde en op alle scholen bekende 
John Steijns; tijdens zijn afscheidsfeest werd 
hem namens de gemeente Maastricht een 
Trichter overhandigd! Een meer dan 
verdiend wapenfeit.



Financiële terugblik
De forse bezuiniging van € 200.000,= van 
de gemeente Maastricht op ons budget in 
2021 is helaas niet geheel goedgemaakt 
in datzelfde jaar. De verwachting was dat 
we 2021 met een negatief saldo zouden 
gaan afsluiten en die voorspelling is ook 
uitgekomen. Uiteindelijk heeft CNME 
bijna conform begroting een verlies 
geleden van circa 66.000 Euro, bij een 
omzet van € 1,46 mln. Positief 
geformuleerd kunnen we stellen dat € 
134.000,= aan bezuinigingstaakstelling is 
gerealiseerd. 

CNME heeft een klein negatief stichtings- 
vermogen en de reserves bestaan vooral 
uit materiële vaste activa. Dat maakt dat 
het werkkapitaal kwetsbaar is.

De gemeente Maastricht heeft op de 
valreep van 2021 nog aangeboden CNME 
eenmalig een steuntje in de rug te geven 
met een financiële injectie van € 
50.000,=; zo konden we 2022 met een 
wat meer solide basis starten. In 2022 
hebben we de omzet van 2021 al 
gerealiseerd en zullen we deze 
overschrijden.



Zichtbaarheid
Maar liefst 28 keer heeft de 
Limburger in 2021 bericht over de 
activiteiten van CNME. Tekenend  
voor een woelig jaar, maar ook 
voor een groeiende aandacht 
voor ons mooie werk. 

Onze website werd vernieuwd 
en voor het tweede opeen-
volgende jaar kenden we een 
groeiend aantal volgers op 
onze social media. 

https://be.linkedin.com/company/cnme-maastricht-en-regio/
https://www.facebook.com/Centrumvoornatuurenmilieueducatie/
https://www.instagram.com/cnme.maastrichtenregio/
https://twitter.com/cnmemaastricht
https://www.tiktok.com/@cnmemaastricht
https://www.cnme.nl/
https://www.cnme.nl/


De klantwaardering van CNME is bijzonder hoog.
Sinds 2020 vragen we onze relaties om ons te

waarderen met een rapportcijfer.

CNME ontving in 2021 het cijfer 8 en 
onze projectleiders zelfs een 8,5!

Hier zijn 
we trots op!

Bedankt
aan al onze

relaties, partners en
vrijwilligers voor de
samenwerkingen 

in 2021!

Design: Mister T Designs  -  Foto's gemaakt door o.a.: Mallemuze, Carole Meijers, 
Eugene Duynstee, Maastricht Photo Festival, Jonathan Vos, Pieter van Breughel


