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De Nooterhof, park met geschiedenis

De Nooterhof heeft een lange geschiedenis. Deze bestaat uit diverse perioden.

1977-1997
Het park werd in 1977 geopend, en werd onderdeel van het al bestaande natuureducatie-werk van de Gemeente Zwolle. Heroriëntatie op gemeentelijke taken leidde in 1997 tot het afstoten 
van het natuureducatie-werk. Het park dreigde toen te verdwijnen. Een grote meerderheid van de stemmers in een referendum over de toekomst van het park vond dat er geen extra bebou-
wing in het gebied mocht plaatsvinden. 

1995-2007
Van 1995-2007 werd het park onderhouden door vrijwilligers van de Milieuraad.

2007-2018
Vanaf 2007 tot 2018 ging het park verder onder de naam Doepark Nooterhof. Het beheer viel toen onder de Landstede. Ook in die periode was de Milieuraad, samen met een groot aantal an-
dere organisaties betrokken bij activiteiten in en rond het park. 

2019-heden
Begin 2019 volgde een herstart als park De Nooterhof. Vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle, in samenwerking met andere Zwolse natuurorganisaties en de gemeente Zwolle, onderhouden het 
gebied en organiseren er activiteiten. De periode na 2019 is nog onzeker, maar er is goede hoop op een echte doorstart.

Vijftien jaar nadat het Milieucentrum Nooter Hof de deuren sloot opende Doepark Nooterhof op initiatief van Stichting Milieuraad Zwolle een tentoonstelling over de geschiedenis tot 1997 van 
Natuur en Milieu Educatie (NME) in en vanuit het voormalige Milieucentrum.

Realisatie van de tentoonstelling was mogelijk dankzij de samenwerking tussen Stichting Milieuraad Zwolle en Landstede. Onder grote belangstelling openden de kinderen van wijlen Arie Noo-
ter de tentoonstelling op 28 februari 2012. Arie Nooter was in de jaren zestig wethouder in de Gemeente Zwolle. Tijdens zijn wethouderschap, maar ook ver na die tijd heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de realisatie van het park en de NME-activiteiten in Zwolle.

De tentoonstelling bestaat uit een zevental drieluiken. Foto’s en teksten belichten de geschiedenis van het park, de organisatie van NME-werk, de biografie van de oprichters, een overzicht van 
de vele activiteiten door de jaren heen en het belang van het vrijwilligerswerk.
De tentoonstelling is te groot om op te bouwen in het Earthship. Vandaar dat we hem in het Earthship nu eerst als boek presenteren.

Dit boek bevat verkleinde kopieën van de drieluiken. Eerst een inleiding op het onderwerp. Daarna volgen de details.

Tenslotte is er een pagina toegevoegd over het huidige, voorlopig tijdelijke beheer, per 2019. 

Stichting Milieuraad Zwolle

Juni 2019



Opening tentoonstelling in de pers

In diverse kranten en op internet is volop aandacht besteed aan de opening van de ten-
toonstelling. Hieronder een weergave van het artikel in De Swollenaer.

Familie Nooter opent expositie
maandag, 30 januari 2012 10:30

ZWOLLE – De familie Nooter heeft in Doepark Nooterhof zaterdagmiddag de tentoonstelling
‘Doepark Nooterhof, een park met geschiedenis’ geopend. De tentoonstelling vertelt met 
foto’s en teksten op zeven uitklapbare panelen de geschiedenis van Doepark Nooterhof. 
Zo wordt er uitvoerig stilgestaan bij Arie Nooter als persoon, als wethouder en zijn in-
vloed op het ontstaan van de Commissie Jeugd en Natuur, de organisatie die aan de wieg 
stond van het latere Natuurvoorlichtingscentrum Wethouder Nooter Hof. Ook de invloed 
van Gerard Mostert, voormalig hoofd van de Afdeling Plantsoenen, op de stadsinrichting 
en natuur- en milieueducatie komt aan de orde. Een van de panelen gaat uitgebreid in 
op het jeugdtuinwerk in Zwolle, dat in de jaren zeventig, tachtig van de vorige eeuw zijn 
hoogtepunt kende met zo’n 1.300 kinderen die twee keer per week kwamen tuinieren. 
Een ander paneel geeft een opsomming van de tientallen activiteiten voor jeugd en vol-
wassenen die tot 1996 in en vanuit het park plaatsvonden. En er is tevens aandacht voor 
de activiteiten en de doelstelling van het huidige Doepark. De tentoonstelling is geza-
menlijk vervaardigd door de Milieuraad en Landstede. De expositie is mobiel en wordt 
onderdeel van het aanbod voor bezoekers van Doepark Nooterhof. Hij is de komende 
weken te bezichtigen op afspraak via info@milieuraadzwolle.nl op de dinsdag- tot en 
met vrijdagochtenden (kantoortijden Milieuraad) en voor groepen op aanvraag via info@
doeparknooterhof.nl.

Inhoud

Inleiding

Inhoud 

Opening tentoonstelling in de pers 

Spelender-wijs 

Arie Nooter
 • Arie Nooter, wethouder met hart voor de natuur
 • vervolg
 • Arie Nooter, wonen en werken
 • Arie Nooter, sociaal democraat, natuurliefhebber en wethouder
 • Arie Nooter, voorzitter Commissie Jeugd en Natuur 

Gerard Mostert
 • Gerard Mostert, drie pijlers voor de natuur in de stad
 • vervolg
 • Gerard Mostert
 • Zwolle, stad met groene vingers
 • Gerard Mostert, groene ambassadeur

Commissie Jeugd en Natuur 
 • Commissie Jeugd en Natuur speelde een centrale rol
 • vervolg
 • De start van Commissie Jeugd en Natuur
 • Commissie Jeugd en Natuur volop in beweging
 • Het einde van Commissie Jeugd en Natuur

Milieucentrum Nooter Hof
 • Milieucentrum Nooter Hof, middelpunt van natuur- en milieueducatie
 • vervolg
 • Boerderij Damman, daar begon het mee
 • Opening Natuurvoorlichtingscentrum en bouw de Kruidwisch
 • Van het Ecodrome, Referendum tot aan Doepark

Jeugdtuinen
 • Jeugdtuinen, een verhaal apart
 • vervolg
 • Vreugdenheim, de eerste tuinen
 • Jeugdtuinen en Commissie Jeugd en Natuur 
 • Jeugdtuinen na 1996

NME-activiteiten	
 • Altijd wat te doen
 • vervolg
 • Tentoonstellingen
 • voor elk wat wils
 • Een greep uit de vele activiteiten tot 1997

Doepark Nooterhof 
 • Doepark Nooterhof
 • Bron van educatieve mogelijkheden
 •  Deze tentoonstelling is een initiatief van Stichting Milieuraad Zwolle. Lands-

tede heeft het initiatief op vele manieren ondersteund.
 • 2019: De Nooterhof weer open + foto-impressie



Gedicht	geschreven	ter	gelegenheid
van	de	opening	van	de	tentoonstelling

Spelender – wijs

Een waterspeeltuin met een bootje 
van een kastanje maak je een spin 
natuurbelevenis poot je in een mens 
vanaf het begin.

Een kind dat nog heel onbevangen
genietend de schepping ontdekt in 
het spel zich verbaast en nieuwsgie-
rig wil weten over bomen en bloe-
men en dieren.

Vertel!

En zo wordt het spelen tot leren door 
het groen dat je spelender-wijs wijs 
geworden, nog meer leert waarderen 
met dit kind in het doeparadijs.

   
      ©Alet Boukes

Oud-medewerkers van de Noo-
terhof kunnen zich Arie Nooter 
(1908 - 1999) goed herinneren. 
In de tijd dat hij wethouder was, 
maar ook lang daarna toonde 
hij zich zeer betrokken bij de na-
tuureducatie. Hij zorgde voor 
het politieke draagvlak om het 
werk ten behoeve van natuur-
educatie te professionaliseren.
Als wethouder was hij voorzit-
ter van de Commissie Jeugd en 
Natuur. Na zijn wethouderschap 
bleef  hij voorzitter en penning-
meester van de commissie. Hij 
hielp de commissie omvormen 
tot de Stichting de Nooterhof 
(1983). Deze vrijwilligersorgani-
satie ondersteunde het
gemeentelijk Milieucentrum 
Nooter Hof.
––

Arie Nooter, wethouder
met hart voor jeugd en natuur 

Oud-wethouder Nooter bij de opening van het naar hem vernoemde park.

 Wethouder met hart voor jeugd en natuur.

Oud-wethouder Nooter met zijn vrouw in 1980 bij 
het planten van bomen in het nieuwe Spoolderbos.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.

Arie Nooter was geen voorzitter op afstand. Hoe druk hij het als 
wethouder ook had, hij maakte altijd tijd vrij om even bij de me-
dewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) langs te gaan als die 
bezig waren een grote klus te 
klaren. Zo kon je hem 
’s avonds laat, na afloop van 
lange raadsvergaderingen 
tegenkomen in de tentoon-
stellingszaal om de bouwers 
moed in te spreken en om een 
handje te helpen. “Zal ik de 
zaal even aanvegen?”

Iedereen vond het dan ook vanzelfspre-
kend dat toen in 1977 het natuurvoorlich-
tingscentrum werd opgericht het complex 
de naam Wethouder Nooter Hof kreeg. 
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Arie Nooter, wonen en werken
Arie Nooter werd op 21 februari 
1908 geboren uit een echte Zwolse 
familie. Zijn vader was timmerman. 
Hij woonde onder meer in Assen-
dorp en in Dieze.

Na het Lager Onderwijs volgde hij 
de vierjarige Gemeentelijke Han-
delsdagschool. Drie jaar later be-
haalde hij het Mercurius Diploma 
Boekhouden. 

Zijn kennis van financiën 
en financiële administratie 
kwam hem later goed van 
pas als wethouder en als 
bestuurder bij onder meer 
de Commissie Jeugd en 
Natuur.

Zijn eerste baan kreeg hij bij 
Houthandel en Houtzagerij Tobias 
& Hooft, in de Waterstraat. Hij ver-
zorgde daar de administratie en 
werd verder voor alle voorkomende 
klussen ingeschakeld. Daarbij was 
het een voordeel dat hij het tim-
mervak van huis uit kende.

Arie Nooter (rechts) woonde een aantal jaren in  de 
Gennestraat.

Voor de oorlog werkte hij nog bij de Gasmeterfabriek Kromos en de 
Bank van Doijer en Kalff op  de hoek van de Van Nagellstraat. 
Tot 1946 was hij in dienst bij accountantskantoor Gerzee op het Van 
Nahuysplein. In datzelfde  jaar startte hij 
aan huis een eigen accountantskantoor.

Voormalige Houthandel en Houtzagerij Tobias & Hooft aan de Waterstraat.

Bij Bank van Doijer & Kalff verdiende A.J. Nooter ruim 
€3,50 per week.
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stellingszaal om de bouwers 
moed in te spreken en om een 
handje te helpen. “Zal ik de 
zaal even aanvegen?”

Iedereen vond het dan ook vanzelfspre-
kend dat toen in 1977 het natuurvoorlich-
tingscentrum werd opgericht het complex 
de naam Wethouder Nooter Hof kreeg. 



Arie Nooter, 
sociaal democraat, natuurliefhebber en wethouder

Raadhuis Zwollerkerspel, Ter Pelkwijkpark Zwolle. Villa met koetshuis gebouwd in 1884 naar een ontwerp in 
neo-renaissancestijl van de Zwolse architect S.J.H. Trooster. Vanaf 1916 tot 1967 was dit het gemeentehuis 
van Zwollerkerspel.  Bron Flickr,  auteur FaceMePLS.

Wethouder Nooter (midden) en fractieleden van Zwolle en Zwollerkerspel.

In de Aa-landen wilde Wethouder Nooter  een betaalbaar en prettig 
woonmilieu realiseren met veel aandacht voor de groene inrichting. 
In deze opzet is hij voor een groot deel geslaagd.

Al op jonge leeftijd was Arie Nooter geïnte-
resseerd in politiek. In de jaren ‘30 was hij 

volop actief in de SDAP. 
Hij ontmoette toen ook regel-
matig  “de rode” dominee 
Gerardus Horreüs de Haas, die 
in Zwolle woonde en werkte. 
Leden van de socialistische  

beweging kwamen in die tijd samen in het 
Makkerhuis Palvu (Proletariërs Aller Landen 
Verenigt U) aan de Eekwal.” 

Oude prent van gebouw Palvu.

De AJC is vooral bekend om zijn kampen op en nabij De Paasheuvel in Vierhouten. Maar 
ook in Zwolle was de AJC actief. Foto uit 1929.

In Zwolle was Arie Nooter actief voor de 
AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale. Via de 
AJC ontwikkelde hij zijn belangstelling en 
liefde voor de natuur. 

Na de oorlog werd hij secretaris bij wo-
ningbouwvereniging Beter Wonen (later 
samengegaan in SWZ). Hij werkte bij de 
uitbreiding van Pierik onder meer samen 
met architect P.A. Lankhorst

In 1945 trad hij eerst toe tot de noodge-
meenteraad en later tot de gemeente-
raad. Arie Nooter werd in 1954 door zijn 
partij, de PvdA, voorgedragen als wet-
houder Openbare Werken. In die functie 
heeft hij tot 1970 de Zwolse belangen 
gediend. 

Tijdens zijn wethouderschap werden de 
eerste grote naoorlogse uitbreidingen van 
Zwolle gerealiseerd. Holtenbroek en Park de 
Weezenlanden waren al voorbereid door wet-
houder Alferink. Echt nieuw was de wijk 
Aa-landen waarvan de eerste woningen in 
1967 werden opgele-
verd. Deze wijk werd 
onder zijn bestuurlij-
ke verantwoordelijk-
heid ontwikkeld. 

In 1967 werd Zwollerkerspel met onder meer Itter-
sum, Berkum, Westenholte, Windesheim, Wijthmen 
opgeheven. Grote delen kwamen bij Zwolle. Zo 
kreeg Zwolle in de laatste termijn van zijn wethou-
derschap meer uitbreidingsmogelijkheden. 

P.A.Lankhorst (met hoed) in 1949 op de bouwplaats in Pierik.

Gerardus Horreüs de Haas. Deze vrijzinnig hervormd predikant, bij wie Albert 
Schweitzer ooit logeerde,  heeft in de tijd dat Jelle Troelstra nog de revolutie predikte, 
veel betekend voor de sociaal democratie in Nederland.

Arie Nooter, voorzitter van 
Commissie Jeugd en Natuur

Als wethouder kreeg hij te maken met “De Zwolsche Ge-
meenschap”. In deze organisatie waren onder andere de 
zorg, het onderwijs, politie, de toeristensector en de wo-
ningbouw vertegenwoordigd. Samen wilden zij de ontwik-
keling van Zwolle in al haar facetten positief beïnvloeden. 
Zwolsche Gemeenschap een platform waar initiatieven en ideeën van burgers, organisaties en 
gemeente bij elkaar kwamen. Een soort voorloper van “Samen Maken We De Stad”.

Een van de initiatieven was de oprichting van de Commissie Jeugd en Natuur. 
Wethouder Nooter was daarvan de eerste voorzitter.  De commissie zorgde 
onder meer voor het naoorlogse jeugdtuinwerk en ondersteunde de initiatie-
ven om Natuur- en Milieueducatie binnen de gemeente te professionaliseren.  

Arie Nooter was een gedreven 
voorzitter: hij wist hoe hij vrijwil-
ligers en kinderen kon motiveren.  
Maar bovenal wist hij zijn  invloed 
aan te wenden om natuuredu-
catie binnen de gemeente op de 
agenda te plaatsen. In dat kader 
was ook zijn advies om Gerard 
Mostert te benoemen tot hoofd 
van de Afdeling Plantsoenen van 
grote invloed.

Na zijn wethouderschap bleef 
Arie Nooter als bestuurslid ac-
tief bij de Commissie Jeugd en 
Natuur. Vanaf 1968 werden veel 
coördinerende  werkzaamheden 
overgenomen door beroepskrach-
ten in dienst bij de gemeente. 
De commissie veranderde van op-
zet en concentreerde zich op het 
inzetten van kennis, vrijwilligers 
en financiën. Zo ontstond in 1983 
Stichting de Nooterhof en werd 
de Commissie Jeugd en Natuur 
opgeheven . 

Arie Nooter nam na de oprichting van 
Stichting de Nooterhof met een gerust 
hart afscheid van de bestuurswerkzaam-
heden. Met tevredenheid zag hij dat het 
werk van de ruim 120 vrijwilligers en 
beroepskrachten op veel draagvlak in 
de Zwolse samenleving kon rekenen.

Oud wethouder Nooter, voorzitter van de Commissie Jeugd en Natuur 
reikt prijzen uit (Zwolse Courant oktober 1972).
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houder Alferink. Echt nieuw was de wijk 
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Gerard Mostert  is geboren in Maasland. Mede op advies van
Wethouder Nooter stelde de gemeente Zwolle hem in 1962 aan 

als hoofd van de Afde-
ling Plantsoenen. Zijn  
ideeën over de inrich-
ting van de stad en er-
varing met publieks-
acties overtuigde de 
wethouder ervan dat 
dit de juiste man op 
de juiste plaats zou 
zijn. Hij kon helpen van 
Zwolle een leefbare, 
groene stad te maken.

Hij kwam op 34-jarige 
leeftijd vol ideeën naar 
Zwolle. Het was zijn 
ideaal om de stedeling 
dichter bij de natuur 
te brengen. Dat is no-
dig, want volgens hem 
komt de moderne mens 
letterlijk en figuurlijk 
steeds verder van de 

natuur en natuurlijke processen te staan. Die vervreemding van de 
natuur kan leiden tot beslissingen die voor mens en natuur nade-
lig zijn. Als hoofd van de Afdeling Plantsoenen had hij veel invloed 
op de inrichting en het beheer van de stad. Dat waren twee waar-
devolle instrumenten om aan zijn ideaal te werken.
.

Gerard Mostert:  
drie pijlers voor natuur in de stad

Gerard Mostert leidde ook zelf met groot enthousiasme 
bezoekers rond op de Wethouder Nooter Hof.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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beroepskrachten op veel draagvlak in 
de Zwolse samenleving kon rekenen.

Oud wethouder Nooter, voorzitter van de Commissie Jeugd en Natuur 
reikt prijzen uit (Zwolse Courant oktober 1972).
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Gerard Mostert
Bomen over bomen dat 
kan Gerard Mostert als 
geen ander. Niet voor 
niets ging een van de 
vele natuurtentoon-
stellingen die in Zwolle 
vanaf de jaren zestig 
werden georganiseerd 
over bomen.

Ook tijdens zijn studententijd volop actief. 
1950:  Gerard  regisseert  en souffleert het 
studententoneel.

Deze monumentale  boom op Landgoed Zandhove speelt een belangrijke rol in het 
leven van Gerard Mostert.

Voor zijn verdiensten voor de stad ontving Gerard Mostert 
in 1985 een koninklijke onderscheiding. In 2001 kreeg hij de 
Groene Prijs van de Groenen en in 2006 werd hij benoemd tot 
ereburger van Zwolle.

Afscheid van het werk in Rotterdam.

Gerard kreeg zijn opleiding aan de G.A. van 
Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord. 
Net na de oorlog was deze gedegen oplei-
ding geen garantie voor werk in die richting. 
Hij kwam aanvankelijk in de houtbranche 
terecht. Als opkoper van bomen en verkoper 
van hout leerde hij de ziel van bomen en de 
waarde ervan kennen. In zijn latere werk had 
hij veel profijt van die opgedane liefde voor en kennis van bomen. 
Bij onderhandelingen met boomkwekers kon hij de juiste keuzes 
maken en zo het Zwolse bomenbestand een goede impuls geven. 
Zijn aandacht voor bomen is ook terug te vinden in het door zijn 
afdeling ontwikkelde bomenstructuurplan en de herplantplicht 
die de gemeente zichzelf heeft gesteld. Hiermee wordt voorkomen 
dat het bomenbestand inkrimpt.

Vóór zijn komst naar Zwolle was Gerard 
rayonchef  in Rotterdam. Hij was nauw 
betrokken bij de aanleg van de eerste 
Floriade in Nederland (1960). Hij deed 
daar veel (internationale) contacten op 
en raakte vertrouwd met het idee om 
kijkgroen in gebruiksgroen te veran-
deren. In zijn Rotterdamse tijd deed hij 

veel ervaring op met grootschalige activiteiten als Jeugdland en 
Opgeruimd Staat Netjes. 
In 1962 kreeg hij de tip in Zwolle te solliciteren. Zijn ontmoeting 
met Wethouder Nooter van Open-
bare Werken bleek beslissend voor 
zijn carrière en voor de groene in-
richting van Zwolle. Zijn vele con-
tacten op nationaal en interna-
tionaal niveau beïnvloedden ook 
elders het denken over de groene 
inrichting van de stad.

Gerard Mostert: soms letterlijk met de voeten in de klei.

Hij begreep dat hij zijn ideeën over inrichting en beheer van de 
stad alleen kon laten uitvoeren als er een breed draagvlak voor 
was. Daarom investeerde hij veel in communicatie en voorlichting. 
Met de leus: Zwolle, stad met groene vingers,  maakte hij zijn 
ideeën over het belang van een gezonde, natuurlijke omgeving 
duidelijk bij de politiek, gemeentelijke medewerkers en inwoners 
van Zwolle. Van Wethouder Nooter kreeg hij de bestuurlijke steun 
die nodig was om bij de gemeente Zwolle natuurvoorlichters aan 
stellen. En in 1977 kreeg Zwolle een eigen Natuurvoorlichtings-
centrum. De  Wethouder Nooter Hof werd geopend.

Inrichting, beheer en voorlichting 
waren de drie pijlers  waarop zijn 
werk om de natuur in de stad een 
goede kans te geven rustte. Ook 
nu, lang na zijn pensionering, is 
hij nog actief betrokken bij deze 
zaken. 
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Zwolle, Stad met Groene Vingers
In de visie van Gerard 
Mostert moet een stad 
geen barrière vormen 
voor de natuur. Niet al-
leen mensen, maar ook 
planten en dieren moeten 

er zich thuis kunnen voelen.
Daarvoor is het nodig dat de stad voldoet aan een aantal inrichtingscriteria. 
Het groen in een groenevingerstad is zo min mogelijk versnipperd en kent een ro-
buuste verbinding met het omringende landschap. De beplanting is in principe in-
heems (van oorsprong in ons land aanwezig) en wordt zo beheerd dat de soortenrijk-
dom van plant en dier toeneemt. Natuurlijk krijgen chemische bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest in zo’n stad geen kans.
Met zijn leus: Zwolle, Stad met Groene Vingers, maakte hij op eenvoudige manier 
het principe van de groene inrichting duidelijk. Zoals gespreide vingers aan een hand 
contact maken met de omgeving, zo staan groene verbindingszones vanuit het cen-
trum van Zwolle in contact met de stadsrand. Werden Zwollenaren al eeuwenlange 
tijd spottend Blauwvingers genoemd, vanaf nu kregen zij groene vingers. Iets om 
trots op te zijn! 

De Zwolse politiek liep warm voor deze vi-
sie. In de jaren ‘80 nam het Zwolse college 
van B&W uitdrukkelijk in haar programma 
op dat de stad plaats moest bieden aan 
mens, plant en dier en dat de aandacht 
voor natuur- en milieubesef moest worden 
vergroot. Door inrichting en beheer van de 
stad moest de barrière tussen stad en na-
tuur zoveel mogelijk worden geslecht. 
De visie werd verder uitgewerkt in onder 
meer het Groenbeleidsplan, Groenstruc-
tuurplan en het Bomenstructuurplan. Ook het ontwikkelen van de Groene Schil, de 
groene stadsrand van Zwolle, paste in dat verhaal. 

Natuur kan bedreigend overkomen voor mensen die haar niet kennen. 
Zij vinden beestjes vies of eng en zien natuur als een verzameling onkruid.

Met acties als “Zet de bloemetjes buiten” en 
“Versier uw straat” bezorgden Gerard Mostert 
en zijn team  Zwollenaren ook letterlijk groene 
vingers.

Het stadsgroen in de Aa-landen verbonden met het omliggende landschap.

Schema uit het Groenstructuurplan. Het plan vormde de schakel tussen beleid 
en praktijk.

Het in 1977 opgerichte Natuurvoorlichtingscen-
trum Wethouder Nooter Hof voerde tot 1997 
een uitgekiend voorlichtings- en educatiepro-
gramma uit om de bevolking te betrekken bij 
de natuur in eigen omgeving en het milieube-
sef te vergroten.

Gerard Mostert ging in 1993 met pensioen.
Jaren later leidden de resultaten van het groenbeleid tot Europese 
erkenning van Zwolle als Groenste Stad en in 2009 tot het ont-
staan van het Doepark Nooterhof.

Nutstuinen (biologische wijkvolkstuintjes), jeugdtuinen, wijkboerderijen en dierenweitjes maken 
deel uit van de groene vingers.

Uit een interview ter gelegenheid van het afscheid van 
Gerard Mostert in 1993.



Commissie Jeugd en Natuur 
speelde een centrale rol  

Vanaf de oprichting in de jaren vijftig speelde de Commissie 
Jeugd en Natuur een centrale rol in de natuureducatieve en later 
ook in de milieueducatieve activiteiten in Zwolle.

De Commissie Jeugd en 
Natuur ontstond uit de 
Zwolsche Gemeenschap. 
Als motto had de Zwolsche 
Gemeenschap:

 “In verscheidenheid samen”.

Vele vrijwilligers werkten mee.

Jeugdtuinen weer open in 1972.

In 1958 gingen de Zwolse jeugd-
tuinen en de Commissie Jeugd en 
Natuur samen verder.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.

Gerard Mostert,
 groene ambassadeur

Gerard Mostert was en is enthousiast 
pleitbezorger van een gezonde leef-
omgeving en aandacht voor de natuur. 
Zwolse successen zijn ook buiten de stad 
volop uitgedragen. Of het nu een zaal vol 
internationale gasten is of de leden van 
een personeelsvereniging, Gerard Mos-
tert weet iedereen te boeien met zijn
visie. 

In 1980 bestond Zwolle 750 jaar.  H.K.H. Kroonprinses Bea-
trix plantte tijdens de Nationale Boomfeestdag de eerste 
boom in het Spoolderbos. Duizenden kinderen en volwas-
senen hielpen in de dagen daarna bij het inplanten van 
deze groene vinger.

De lijst van organisaties waarmee hij contact had en vaak nog heeft is lang en geeft 
aan dat hij het belang van netwerken begreep om zo Zwolse belangen te behartigen 
en zijn visie breed uit te dragen. 
Hier een greep uit die lijst:
Zwolle – bestuurslid Stichting Milieuraad
Zwolle – bestuurslid Zwolle Groenstad
Gastdocent Groen Landschap en Recreatie MTuS Frederiksoord
Lid landelijke werkgroep (VCNP) Nationale Parken
Lid hoofdbestuur AVVN, keurmerk natuurlijk tuinieren
Lid landelijk bestuur Nationale Boomfeestdag
Bestuurslid en oprichter van Stichting Groen & Handicap
Lid hoofdbestuur KMTP, Floriade en Magazine Groei & Bloei
Vanaf 1960 betrokken bij ontwikkelingen Floriade
Ex-voorzitter Landschapscommissie van Het Oversticht

In 2009, meer dan 10 jaar na 
de sluiting van de Wethouder 
Nooter Hof, werd Doepark 
Nooterhof geopend. 
Gerard Mostert was uiteraard 
een van de eregasten.

Regelmatig kwamen ambtenaren, bestuurders en vakgenoten uit binnen- en buitenland op werk-
bezoek in Zwolle. Ze werden rondgeleid door Gerard Mostert en zijn medewerkers.

De Zwolse politiek 
communiceerde vol 
enthousiasme over het 
Zwolse groen. Zwolle wekte niet alleen  belangstelling met de groene inrichting. Ook de aandacht voor de relatie groen 

en handicap kreeg veel navolging.

Heel bijzonder is zijn aandacht voor gehandicapten. Hij ontdekte 
dat het voor deze groep vaak extra moeilijk is om met de natuur in 
aanraking te komen en dat juist dat contact hun veel plezier kan 
geven.

© Hans Smit 
www.hanssmit-fotografie.nl 

Door de jaren heen organiseerde de Commissie Jeugd en Na-
tuur diverse tentoonstellingen. Deze werden door vrijwilligers 
uitgedacht en ingericht. De Commissie zelf bestond ook uit 
vrijwilligers. Later nam de Sectie Natuur- en Milieueducatie 
van de Afdeling Plantsoenen steeds meer van de organisatie 
over en bood de Commissie Jeugd en Natuur hoofdzakelijk
financiële ondersteuning.

Een natuurtentoonstelling gehouden in 1970. Teun van Veen maakte in die jaren de affiches.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze 
tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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De start van Commissie
 Jeugd en Natuur

In 1947 werd de landelijke 
organisatie Jeugd-
natuurwacht Nederland 
opgericht. Zij gaven ook in 
Zwolle voorlichting over 
hun activiteiten. Zo wer-
den in 1955 aan duizend 
jeugdnatuurwachters in 
Zwolle insignes uitgereikt.

De Zwolsche Gemeen-
schap richtte in 1955 de 
Commissie Bescherming 
parken en plantsoenen op.

Blije natuurwachters nemen in 1955 hun insigne in ontvangst.

Het begin van de Commissie Bescherming parken en plant-
soenen in 1955.

In de jaren vijftig werden 
diverse activiteiten opge-
zet om de jeugd van de 
stad Zwolle vertrouwd te 
maken met de natuur. Dit 
werk werd gestart door de 
Zwolsche Gemeenschap 
en aan het eind van de vijf-
tiger jaren overgenomen 
door de Commissie Jeugd 
en Natuur.

In 1958 gingen de Commis-
sie Jeugd en Natuur en de 
Zwolse Jeugdtuinen samen 
verder.

Jeugd in 1969 aan het tuinieren 
op het complex aan de Hortensia-
straat waar nu de dierenweide is.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze 
tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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 Commissie Jeugd en Natuur volop in beweging
Al snel ontstond er een samenwerking tussen de Commissie Jeugd en Natuur 
en de Afdeling Plantsoenen. Zo organiseerden zij vele tentoonstellingen over 
allerlei natuur- en milieuonderwerpen zoals Wees Wijs met de Waddenzee, 
Winter, slaapt de natuur?, Een Zwolse boerensloot, Eten en gegeten worden, 
Langs de weg, Onderwaterfotografie, Energie natuurlijk.

De tentoonstelling “Eten en gegeten worden” werd in 1979 gehouden.

Uit het jaarverslag van 1970 en 1971.

Tentoonstellingsaffiche uit 1982.

Ook de Zwolse Jeugdtuinen waren een 
samenwerkingsproject van de Commis-
sie Jeugd en Natuur en de Afdeling Plant-
soenen. Eerst was er een complex aan de 
Hortensiastraat en de Ruusbroecstraat, in 
latere jaren werd er ook op andere plek-
ken door kinderen getuinierd.

Tot dan toe waren er bij de Afdeling Plant-
soenen parkwachters in dienst. Dit wa-
ren de traditionele parkwachters die in de 
stad moesten zorgen dat de mensen niks 
vernielden in de natuur. In 1968 werden 
twee parkwachters-nieuwe-stijl aange-
steld. Het werd hun taak mensen te infor-
meren over de natuur, zodat ze de natuur 
beter leerden begrijpen en waarderen. In 
de loop van de jaren groeide het werk uit 
naar een consulentschap voor natuur- en 
milieueducatie (NME).

Diersporendomino op Jeugdland in 1991. Voelen en proeven op Jeugdland in 1992.

Ieder jaar werd meegedaan 
aan Natuuractiviteiten op 
Jeugdland. Ook hierbij was 
er een nauwe samenwerking 
met de Afdeling Plantsoenen.

Het einde van Commissie
 Jeugd en Natuur 

Na 1970 kwam er steeds meer aan-
dacht voor natuur- en milieuedu-
catie. Het werk groeide enorm en 
steeds meer taken werden door de 
Sectie Natuur- en Milieueducatie van 
de Afdeling Plantsoenen overgeno-
men. Natuurvoorlichtingscentrum 
Wethouder Nooter Hof was intussen 
geopend. In 1983 werd de Commissie 
Jeugd en Natuur omgevormd tot de 
Stichting de Nooterhof. 
Arie Nooter stopte als voorzitter, se-
cretaris en penningmeester.

De financiën gingen over naar de nieuwe stichting. Stichting de 
Nooterhof was een vrijwilligersorganisatie voor natuur en milieu. 
Alle vrijwilligers die betrokken waren bij de NME-activiteiten van 
Milieucentrum Nooter Hof vielen onder de Stichting de Nooter-
hof. De Stichting behartigde de belangen van de ruim 120 vrijwilli-
gers bij de gemeente. Ook organiseerde zij de jaarlijkse studiedag 
annex uitje voor de vrijwilligers. Toen het Ecodrome in 1997 open 
ging, werd Stichting de Nooterhof opgeheven. De jeugtuinvrijwil-
ligers zijn zelfstandig als vereniging doorgegaan.

In 1983 werd na vele jaren afscheid genomen van 
Arie Nooter.

Jeugdtuinen in 1992 op het terrein van het 
huidige Doepark.

Vrijwilligers van Stichting de Nooterhof krij-
gen uitleg over de aanleg van het Ecodrome in 
maart 1997.

De jeugdtuinvrijwilligers op bezoek bij Het Nijen-
huis in Heino tijdens het jaarlijkse uitje.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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 Milieucentrum Nooter Hof, 
middelpunt van natuur- en milieueducatie 

Jarenlange voorbereiding resulteerde in 1977 in de opening van 
het Natuurvoorlichtingscentrum Wethouder Nooter Hof op de 
plaats van het huidige Doepark. In het centrum waren onder 
meer een tentoonstellingszaal, een landschappentuin, jeugdtui-
nen en relatiestroken te vinden. Bij de inrichting en activiteiten 
stonden de relaties tussen plant, dier en mens en de relatie tus-
sen plant, grond, licht en water centraal.

De tuinen werden in de jaren tachtig heringericht en de Kruid-
wisch verving het houten gebouw. 

Zo was het ook.

Zo was het eens.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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 Boerderij Damman, 
daar begon het mee 

In 1961 werd de boerderij van Damman aan de Hortensiastraat met 4 hec-
tare grond door de gemeente aangekocht om er een kinderboerderij op te 
vestigen. De Marsweg werd in 1971 aangelegd en in datzelfde jaar kocht 
de gemeente ook het gebouw de Mars aan.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.

Op de plaats van de Kruidwisch stond toen 
een houten gebouw waarin de afdeling 
Plantsoenen was gehuisvest. In dit gebouw 
en later in de Kruidwisch werden de ten-
toonstellingen van de Commissie Jeugd 
en Natuur gehouden. Het houten gebouw 
was eerder in gebruik geweest als kruidenwerkplaats van het Werkvoor-
zieningschap, om kruiden te drogen en te verwerken.

Het Natuurvoorlichtingscentrum Wethouder Nooter Hof werd op 2 sep-
tember 1977 officieel geopend. Een complex jeugdtuinen hebben altijd 
deel uitgemaakt van het centrum. Er waren stroken met wilde planten, 
oorsprongsgewassen van groente, cultuurgewassen, keuken- en genees-
kruiden, fruitgewassen. Twee terraria waar een Zwolse sloot was nage-
bootst en bijenobservatiekasten. In de landschappentuin was dijkflora van 
IJssel en Vecht te vinden, en ook weide, heide, bos en moeras.

Eerste schetstekening 
na aankoop boerderij 
Damman in 1961.

Uitnodiging overleg Commis-
sie Kinderboerderij in 1961

Het houten gebouw begin 
jaren zeventig.

Op dit weiland ligt nu het Doepark Nooterhof.

Eind 1996 sloot Milieucentrum Nooter Hof. Op het terrein van het 
Milieucentrum Nooter Hof had de gemeente bebouwing gepland. 
Een referendum met een bijzonder hoog aantal tegenstemmen 
gaf een duidelijk signaal dat men het gebied van de Nooter Hof 
groen wilde houden.

Van 1997 tot de opening van het Doepark hebben vrijwilligers het 
terrein onderhouden.

Het Eartship in het Doepark.                  © Hans Smit –www.hanssmit-fotografie.nl

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.



  Opening Natuurvoorlichtingscentrum en bouw de Kruidwisch  
De tuinen trokken individuele bezoekers en daarnaast brachten vele 
groepen een bezoek aan het centrum. 

Aan de hand van rondleidingen, bebording en spelactiviteiten leer-
den de bezoekers wilde planten kennen. De manier waarop ze, soms 

op vernuftige wijze, insecten, maar ook wind 
en water gebruiken om zich voort te plan-
ten. Ook konden bezoekers ervaren op welke 
manier planten zich kunnen verdedigen en 
hoe ze in de land- en tuinbouw gebruikt worden. Dat sommige dieren voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van specifieke planten werd duidelijk gemaakt 
aan de hand van waardplanten. 

In 1986 werd de tuin heringericht. De Floriade schonk een gebouw (’t Tuinhuis-
je). Dat gebouw werd het thuishonk voor een groep gehandicapten. Die groep 
onderhield de voorbeeldtuinen voor Aangepast Tuinieren. De Biologische Tui-
niersvereniging richtte voorbeeldtuinen in en de Bijenvereniging plaatste een 
bijenstal en onderhield de bijentuin. De Milieuraad richtte een locatie in waar 
informatie over composteren werd gegeven.

Onder leiding van de tuinman kweekte een groep vrijwilligers wilde planten. 
De zaden werden geoogst en gebruikt om het plantsoen in de stad een natuur-
lijker aanzien te geven. Daarnaast waren ze te koop voor particulieren.

Eveneens in 1986 werd de Kruidwisch geopend, met een tentoonstellingszaal, 
een mediatheek, de Groenwinkel waar onder meer uitgaven van natuurorga-
nisaties, zaden van wilde planten en folders waren te krijgen. Ook startte de 
Groentelefoon, een informatielijn met tips voor natuurvriendelijk tuinieren.

Uitnodiging opening in 1977.

Gerard Mostert geeft uitleg bij de opening.

Zo is het Natuurvoorlichtingscentrum in grote lijnen uitgevoerd.

Zaden die door  de wind worden verspreid.In de leskist over de pauw zat van alles wat je
in de dierenweide kon vinden.

Planten waarbij insecten het 
stuifmeel van de ene naar de 
andere plant overbrengen.



Jeugdtuinen, een verhaal apart
De jeugdtuinen in Zwolle hebben een lange geschiedenis. Bekend 
is een complex aan de Herenweg bij Urbana en van latere datum 
aan de Meppelerstraatweg.
Het waren de School- en werktuinen Vreugdenheim.

Na 1958 gingen de schooltuinen samen met de Commissie Jeugd 
en Natuur. Beide hadden tot doel om kinderen liefde voor de nat-
uur bij te brengen.

Via de scholen werden de kinderen 
geworven. Dat gebeurt nog steeds.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.

Van het Ecodrome, Referendum, 
tot aan het Doepark 

Eind 1996 sloot Milieucentrum Nooter Hof. Een aantal taken werd 
overgeheveld naar het Ecodrome. Een deel van de beroepskrach-
ten en vrijwillige medewerkers maakte een overstap naar het 
Ecodrome. Het jeugdtuinwerk ging niet mee.
 
In 1996 werd voor de eerste keer in Zwolle een raadgevend refe-
rendum gehouden en dat was tegen bebouwing van de Nooter 
Hof. De gemeente wilde bebouwing op het terrein. Een groep
tegenstanders van dat plan hebben een referendum georgani-
seerd. Men kon stemmen voor het behoud van het groene ka-
rakter van het terrein en dus tegen bebouwing. Het was een 
spannende gebeurtenis. Er moesten ruim 24.000 stemmen uitge-
bracht worden om het referendum geldig te laten zijn. Dat aantal 
werd net niet gehaald. Wel was duidelijk dat het overgrote deel 
van de stemmers tegen bebouwing was. 

Onderwijsinstelling Landstede raakte geïnteresseerd. Een klank-
bordgroep van gebruikers van de Nooter Hof en Landstede praat-
te mee met de gemeente om de vinger aan de pols te houden wat 
betreft de bebouwing. Intussen werd de tuin onderhouden door 
vrijwilligers van de Milieuraad. 

Zo zag het er toen uit.

Stembiljet om te stemmen tegen bebouwing 
op de Nooter Hof 23-10-1996.

Achterkant stembiljet om te stemmen tegen bebouwing 
op de Nooter Hof.

Kinderen aan het werk in hun tuinen in de Nooter Hof.

In 1972 verhuisden de jeugdtuinen van de Hortensiastraat 
naar het Natuurvoorlichtingscentrum in aanleg. Op de plek 
van de jeugdtuinen werd de huidige dierenweide aangelegd 
en de dahliatuinen bleven waar ze waren.

Er kwamen meerdere complexen jeugdtuinen in de stad: 
in Dieze aan de Ruusbroecstraat, in Zwolle-Zuid , tussen 
Holtenbroek en Aa-landen, in Westenholte en in Stadshagen.



Vreugdenheim, de eerste tuinen
Landelijk werden in verschillende plaatsen schooltuinen opgericht. 
Ze werden ook kinder- en later jeugdtuinen genoemd. 
De Haagse School- en Kindertuinen waren een van de eerste. 

In Zwolle werden in 1928 de 
eerste jeugdtuinen opgericht. 
Meindert Boss, beter bekend 
onder zijn schrijversnaam
J.K. van Eerbeek, was de eer-
ste schooltuinmeester. Hij 
werd in 1928 door het ge-
meentebestuur van Zwolle 
benoemd op het  complex 
Vreugdenheim  aan de
Herenweg bij Urbana.

Uit het familieboek, geschreven 
door de heer D.J. Ekkelenkamp, 
blijkt dat ze in zijn jeugd een 
paasbult mochten inrichten op 
het land van Dirk van der Kolk 
aan de Herenweg tegenover de 
ingang van de Schooltuintjes 
Vreugdenheim. Nu is dat nr. 136.

In die tijd kregen de kinderen ook al een diploma aan het eind van 
het seizoen.

Verzamelen op de brug over de Nieuwe Vecht om naar het jeugd-
tuinencomplex Vreugdenheim te gaan.

Het jeugdtuinencomplex Vreugdenheim aan de Herenweg bij Urbana.

Diploma uit 1937.

Kinderen aan het werk in hun tuinen in de Nooter Hof.

In 1972 verhuisden de jeugdtuinen van de Hortensiastraat 
naar het Natuurvoorlichtingscentrum in aanleg. Op de plek 
van de jeugdtuinen werd de huidige dierenweide aangelegd 
en de dahliatuinen bleven waar ze waren.

Er kwamen meerdere complexen jeugdtuinen in de stad: 
in Dieze aan de Ruusbroecstraat, in Zwolle-Zuid , tussen 
Holtenbroek en Aa-landen, in Westenholte en in Stadshagen.



 Jeugdtuinen en Commissie Jeugd en Natuur 
In 1958 gingen de Zwolse Jeugdtuinen en de Commissie 
Jeugd en Natuur samen verder. De gemeente stelde de grond 
beschikbaar en dat is nog altijd zo.

Tuinlieden van de Afdeling Plantsoenen, later Wijkbeheer
hebben de dagelijkse leiding over een complex jeugdtuinen. 
Vrijwilligers begeleiden de kinderen bij het tuinieren.

Nog steeds krijgen de kinderen een diploma.

Kinderen en hun tuin.

Van april tot oktober komen de kinderen twee keer per week na 
schooltijd naar de tuin. Bij het tuinklaar maken worden traditio-
neel paadjes getrapt in de kale grond. De kinderen lopen dan in 
een lange rij achter elkaar. Een bloeiend viooltje wordt als eerste 
geplant.
Bij de start zaaien de kinderen tuinkers of sterrenkers, vaak in de 
vorm van hun voorletter. Al snel staat de tuinkers boven de grond, 
zodat ze snel resultaat zien van hun werk.  Allerlei gewassen zo-
wel groente als bloemen worden verbouwd en wat geoogst 
wordt gaat mee naar huis. In de herfst is het rooien van de aard-
appels een heel festijn, hulptroepen van thuis worden dan mee-
genomen naar de tuin. Na het oogsten van de boerenkool is soms 
in de stad een heel spoor van verloren stukken te zien.

Paadjes trappen is ieder jaar de eerste activiteit.

Verslag van Merijn van een jaar op de jeugdtuin.

Kweekplan jeugdtuinen 1976. Instructie voor de jeugdtuinleiders.

Hoe groot kunnen ze worden?

Het eindresultaat van een middag bloemschikken.

Jeugdtuinleiders van de Nooter Hof.

Aan het eind van het 
seizoen was er ieder 
jaar een afsluitende 
activiteit zoals het 
gezamenlijk bloem-

stukjes maken met bloemen van de tuin of een 
pompoenwedstrijd met eigen gekweekte en 
versierde of uitgesneden pompoenen.

Jeugdtuinen na 1996
Eind 1996 sloot Milieucentrum 
Nooter Hof. Een aantal taken 
werden overgeheveld naar het 
Ecodrome. Het jeugdtuinwerk 
bleef bij de gemeente. Die 
zorgde voor de grond, de za-
den en de planten, de tuinlie-
den op ieder complex bleven 
in functie.

In datzelfde jaar zijn de vrijwilligers van de jeugdtuinen zelfstan-
dig doorgegaan als Vereniging van Jeugdtuinvrijwilligers. 

Jeugdtuinen bleven tot 2007 in de Nooterhof.

Zo groeien pompoenen.

Groot en klein door elkaar.

Leden van de Vereniging van Jeugdtuinvrijwilligers zorgden voor de 
werving van kinderen, door op de scholen een praatje te houden.
In het begin van de jaren tachtig tuinierden bijna 1300 kinderen 

tweemaal per week 
op een van de vijf 
complexen. In de 
loop van de tijd ging 
dat aantal achteruit. 
Er werden daarom 
complexen geslo-
ten, maar er kwamen 
ook nieuwe bij. Op 
dit moment kunnen 
kinderen voor tuinie-
ren terecht in Zwolle-
Zuid, Zwolle-Noord en 
in Stadshagen.



Altijd wat te doen

In 1977 werd het Natuurvoorlichtingscentrum
Wethouder Nooter Hof geopend. Beroepskrachten in 
dienst van de gemeente bouwden samen met vrijwil-
ligers voort op succesvolle activiteiten, die vóór die tijd 
door de Commissie Jeugd en Natuur waren gestart. 
Het aanbod aan activiteiten werd steeds breder. Het 
varieerde van leveren van educatief materiaal en rond-
leidingen tot het geven kadercursussen en ambtelijke 
ondersteuning in adviesraden.

Blauwe tekst betekent dat u over dat onderwerp op deze tentoonstelling meer informatie kunt vinden.
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Tentoonstellingen
Door de jaren heen hebben vele duizenden 
bezoekers hier tentoonstellingen  bezocht. In 
de beginjaren werden alle tentoonstellingen 
met veel enthousiasme door vrijwilligers zelf 
ontwikkeld en begeleid, vaak met ondersteu-
ning vanuit de Afdeling Plantsoenen. Vanaf 
de jaren tachtig kwamen steeds meer expo-
sities beschikbaar die via een landelijk roula-
tiesysteem ook het natuurvoorlichtingscentrum aandeden.

1966 – Plant en dier in de stad
1966 – Herfst
1967 – Natuur in de winter
1967 – Natuur in de lente
1968 – Wees wijs met de Waddenzee
1969 – Vogels in de winter
1970 – Natuurgebieden in Tsjechoslowakije
1970 – Winter, slaapt de natuur?
1970 – Kusten van Nederland
1970 – N-70 ganzenspel, de bedreigde mens
1971 – Van kiem tot mammoet
1971 – Natuur in nood
1972 – Een Zwolse boerensloot

1972 – Rotzooi
1973 – Vogels in tuin en park
1974 – Spoorzoeken
1975 – Kip ik heb je!
1975 – Als bomen zouden spreken
1976 – Vogelvrij
1977 – Leven en laten leven
1978 – Aquarellen van J. Landwehr
1979 – Eten en gegeten worden
1980 – Langs de weg
1982 – Avontuur in de natuur
1982 – Het Waddengebied
1982 – Dubbeltentoonstelling Marius en  
    Willem Kolvoort
1983 – Energie natuurlijk
1984 – Behoud het Veluws hert
1985 – Wat doe je in mijn hof?
1987 – Zure regen

1987 – Zoemen op bloemen
1987 – Water
1988 – Bewaar het land
1988 – Giftige planten?
1988 – Kom op landgoederen
1988 – Ikebana
1988 – Klein Chemisch Afval, weet er weg        
   mee 
1988 – Red het waterland
1988 – Marterachtigen in Nederland
1989 – Vanessa en andere vlinders
1989 – De muskusrat
1989 – Pelargoniums en Geraniums
1989 – Laat niet als dank
1989 – Ikebana, kunst in natura
1989 – Red de planten, red het leven
1990 – Bloemen achter glas… en aquarellen
1990 – Natuur bekeken
1990 – Dagroofvogels
1990 – Natuur verrast
1990 – Eten beter weten
1991 – Afval, weet er weg mee…
1991 – Ikebana
1992 – Op de fiets!
1993 – Reeën in Nederland
1993 – Aai eens een krokodil
1993 – Groeit daar kwik aan de bomen?
1994 – De ringslang
1994 – De bij en wij
1995 – Kunst en vliegwerk
1996 – Van Sprookje tot zoetzuur

Overzicht van tentoonstellingen tot 1997

Eind 1996 sloot de Wethouder Nooter Hof. Een aantal NME-
activiteiten verhuisde toen naar het Ecodrome. Tot aan de in-
richting van Doepark Nooterhof onderhielden vrijwilligers van 
Stichting Milieuraad Zwolle de tuinen en gebouwen in het 
gebied zo goed mogelijk. Stichting Milieuraad Zwolle was ook 
betrokken bij de planvorming rond het Doepark Nooterhof. 
De Werkgroep Tuinen van de stichting organiseert bovendien 
vanaf die tijd de succesvolle seizoensfeesten.

Scholen konden vanaf 1977 tot 1997 ieder jaar 
kiezen uit een activiteitenaanbod. 
In 1984 kregen organisaties buiten het onderwijs 
een eigen jaarprogramma.
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 Voor elk wat wils

Het natuurvoorlichtingscentrum richtte zich aanvankelijk vooral op de 
jeugd en hun begeleiders. Volwassenen werden vaak benaderd via pers, 
folders en beurzen. Maar ook via rondleidingen vertelden medewer-
kers over de natuur in de stad en over de manier waarop de gemeente 
daar zorg aan besteedde. Volwassenen werden bovendien uitgenodigd 
de eigen tuin natuurvriendelijk in te richten en zich als vrijwilliger in te 
zetten voor NME-werk.

De tuinen geven  inzicht in relaties tussen planten, 
dieren en mensen.

Opbouw beursstand om de Groentelefoon te promoten.

Boomfeestdag een jaarlijks terugkerend feest.

Door te kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen, 
vind je antwoorden op vragen over de natuur.

1500 bezoekers tijdens de feestdag van het WNF 
in het natuurvoorlichtingscentrum.

Voelen op Jeugdland.



Doepark Nooterhof

Doepark Nooterhof ligt in de groene vinger  die vanuit het  

buitengebied langs het Almeloos kanaal naar de het centrum 

van Zwolle loopt. Jong en oud kan hier volop genieten en  

kennis maken met allerlei aspecten van een groene 

leefomgeving. Ooit is het park opgericht om mensen de 

waarde te laten ervaren van inheemse planten en de relaties 

tussen plant, mens en dier.  Op deze plek  lag tot 1996 

Milieucentrum NooterHof.  Vanaf 1977 werden in en vanuit dat 

centrum  activiteiten op het gebied van natuur- en 

milieueducatie georganiseerd.

Landstede heeft dit bijzondere stukje groen nieuw leven 

ingeblazen. De onderwijsinstelling werkte en werkt daarbij 

samen met de gemeente Zwolle, Stichting Milieuraad Zwolle 

en AOC de Groene Welle. Het park dat bruist van de natuur-

activiteiten. Natuurliefhebbers, gezinnen, schoolkinderen, 

leerlingen en studenten, maar ook medewerkers van bedrijven 

en instellingen kunnen hier leren van en over natuur en milieu. 

En het is een geweldige plek voor onze en andere studenten 

om in de praktijk te leren.

Doepark Nooterhof

• Aangepast tuinieren, voor mensen met een 
handicap

• Advisering leerplan natuuronderwijs
• Bezoekerscentrum Het Nieuwe Werk
• Bij de bijen, lessen over bijen en bezoek aan de 

bijenstal
• Boomplantfeesten
• Biologisch tuinieren, cursus
• Dieren te gast in de klas, uitleen van dieren
• Groentelefoon, informatietelefoon voor      mi-

lieuvriendelijk tuinieren
• Groenwinkel, verkooppunt van onder meer 

Natuurmonumenten en IVN
• Tuinen rond scholen, advies en ontwerp t.b.v. 

natuuronderwijs
• Honingbijen op school, plaatsing observatie-

kast
• Informatiebijeenkomsten
• Jeugdtuinwerk
• Kaas en boter maken, boerderijles
• Kadercursussen voor leerkrachten 
• Keuringen van huisdieren
• Inheemse planten kweken en oogsten van za-

den
• Kweken van oorspronggewassen
• Lesadviezen NME
• Leskisten, materiaalpakketten met               les-

suggesties
• Lesmateriaal t.b.v. gebruik van de schoolomge-

ving
• Lespakketten, lesbrieven en natuurlijk materi-

aal
• Lezingen
• Mediatheek, uitleen van o.a. boeken, lesbrie-

ven, dia’s, video’s, geluidsopnamen, tijdschrif-
ten, geprepareerd natuurlijk materiaal, model-
len, schoolplaten en posters, tentoonstellingen

• Milieupoppenkast
• Milieuzorg op school, informeren, inventarise-

ren en begeleiden
• Natuurfietstochten uitzetten en begeleiden

• Natuurspel Nooter Hof, ontdektocht
• Natuurwachters
• NME-activiteiten op Jeugdland
• Ondersteuning Ander Jeugdwerk
• Ontdekdozen, individueel ontdekmateriaal 

voor in de klas
• Opruimacties
• Ouderavonden, kennismaking met natuuron-

derwijs
• Overlegorgaan Milieuzaken, ambtelijk secreta-

riaat
• Overlegorgaan dierenweiden
• Publieksacties als  “Versier uw straat”,  “Zet de 

bloemetjes buiten” en  “Help eens een handje”
• Puzzeltochten, o.a. in het Engelse Werk
• Rondleidingen, o.a. tuinen natuurvoorlich-

tingscentrum en tentoonstellingen
• Secretariële ondersteuning Stichting de  

Nooterhof
• Slootonderzoek, veldwerkles
• Stands op beurzen, markten en congressen
• Te gast bij de dieren, begeleid bezoek aan die-

renweiden
• Tentoonstellingen
• Themabijeenkomsten en themaweken
• Thuispakketten
• Uitgaven van Nooter Hof Nieuws, folders, pos-

ters, boekjes
• Vertonen natuurfilms
• Vlinderproject
• Voorbeeld biologische moestuinen
• Voorbeeld natuurvriendelijke stadstuinen
• Wintervoederactie “Vogels in de winter”
• Workshops
• Zaalverhuur voor natuur- en milieuorganisa-

ties

Een greep uit de vele activiteiten tot 1997

De mediatheek voor advies, informatie, educatief materiaal en natu-
urlijk materiaal.

Doepark Nooterhof

Bron van educatieve 
mogelijkheden

Doepark Nooterhof heeft een educatief karakter. Enerzijds voor 

de bezoekers: zij komen door de verschillende activiteiten die  

aangeboden worden in aanraking met natuur, milieu en  

duurzaamheid. Er zijn waterpartijen en er is een groot aantal  

gevarieerde tuinen aangelegd voor jong en oud, met allerlei  

bijzondere soorten flora en fauna. 

Anderzijds biedt het park voor studenten in opleiding een bron 

van mogelijkheden om praktijkervaring op te doen. Milieu- en 

groene opleidingen zijn gevestigd in De Ateliers, het multi-

functionele gebouw met klaslokalen, ateliers, instructieruimten, 

vergaderzalen en een restaurant. Horecastudenten doen 

praktijkervaring op in het theehuis dat is gevestigd in het 

Earthship. Studenten Kinderopvang begeleiden de kinderen die 

regelmatig Doepark Nooterhof bezoeken vanuit de verschillende 

Landstede Kinderopvanglocaties, om de natuur te beleven. 

Studenten Sport & Bewegen organiseren activiteiten voor 

kinderen van de BSO’s. En gedurende de vele activiteiten die op 

Doepark Nooterhof voor bezoekers uit de gehele regio worden 

georganiseerd, zetten studenten van uiteenlopende opleidingen 

zich in om het publiek zoveel mogelijk te laten genieten van de 

mogelijkheden van Doepark Nooterhof.

Doepark Nooterhof

Doepark Nooterhof ligt in de groene vinger  die vanuit het  

buitengebied langs het Almeloos kanaal naar de het centrum 

van Zwolle loopt. Jong en oud kan hier volop genieten en  

kennis maken met allerlei aspecten van een groene 

leefomgeving. Ooit is het park opgericht om mensen de 

waarde te laten ervaren van inheemse planten en de relaties 

tussen plant, mens en dier.  Op deze plek  lag tot 1996 

Milieucentrum NooterHof.  Vanaf 1977 werden in en vanuit dat 

centrum  activiteiten op het gebied van natuur- en 

milieueducatie georganiseerd.

Landstede heeft dit bijzondere stukje groen nieuw leven 

ingeblazen. De onderwijsinstelling werkte en werkt daarbij 

samen met de gemeente Zwolle, Stichting Milieuraad Zwolle 

en AOC de Groene Welle. Het park dat bruist van de natuur-

activiteiten. Natuurliefhebbers, gezinnen, schoolkinderen, 

leerlingen en studenten, maar ook medewerkers van bedrijven 

en instellingen kunnen hier leren van en over natuur en milieu. 

En het is een geweldige plek voor onze en andere studenten 

om in de praktijk te leren.
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Deze	tentoonstelling	is	een	initiatief	van	
Stichting	Milieuraad	Zwolle.	Landstede	heeft	
het	initiatief	op	vele	manieren	ondersteund.

De samenstelling was onmogelijk geweest zonder de bijdragen van een groot aantal per-
sonen en organisaties. Zonder de anderen te kort te willen doen noemen wij:

Historisch Centrum Overijssel
Wil Bredewold, voormalig begeleidster jeugdtuinen
Truus Goos
Janneke Groeneweg, oud medewerkster Milieucentrum Nooter Hof
Jaap Hagedoorn
Michiel van Harten, stafmedewerker Stichting Milieuraad Zwolle 
Coleta en Dick Hogenkamp 
Tjerk Jelsma, Gemeente Zwolle
Rita Kamphuis, SWZ woningbouw
Gerard Mostert, oud hoofd Afdeling Plantsoenen 
Aart Nooter, zoon van oud-wethouder Nooter 
Math Otten, secretaris Stichting Milieuraad 
Diana Rietveld, Koru fotografie
Ineke Saalbrink, voormalig begeleidster jeugdtuinen
Gerlinde Schrijver, Gerlinde Schrijver Fotografie
Hans Smit, Hans Smit Fotografie
M.K.J. Weijkamp

Zwolle, december 2011,

Jack Delmaar, Bert van der Stelt, Ton Venselaar en Fenna Westers
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2019: De Nooterhof weer open

Samen met andere groene vrijwilligersorganisaties neemt de Milieuraad het beheer en de openstelling van de Nooterhof op zich. Het park is van mei tot en met oktober 2019 vier dagen 
per week open. 

Aan de Milieuraad, samen met andere Zwolse natuurorganisaties, is  begin 2019 door de gemeente Zwolle gevraagd om in 2019 de Nooterhof, inclusief het Earthship, met vrijwilligers 
open te stellen. Zo kunnen Zwollenaren weer genieten van het mooie park, van natuur en milieuactiviteiten, en kan ook de juiste zorg besteed worden aan de natuur ter plekke. Intussen 
krijgt de gemeente zelf de tijd verder te zoeken naar een nieuwe exploitant die meewerkt aan een blijvende groene invulling na 2019. Eind 2018 is Landstede, de vorige eigenaar gestopt 
met het beheer van het park.

Een oproep van de Milieuraad  om mee te helpen leidde tot heel veel enthousiaste bijval, en meer dan 80 reacties. Mensen willen meehelpen met koffie en thee schenken, tuin onder-
houd, begeleiding van activiteiten, of incidentele klussen. Daarmee is er voldoende hulp om het park te openen. Vanaf maart zijn er met behulp van Vrijwllig Landschapsonderhoud Zwol-
le (VLO), en een grote groep nieuwe vrijwilligers allerlei opknap- en opruimwerkzaamheden verricht.  De bestaande tuingroep is , aangevuld met nieuwe vrijwilligers i ook weer gestart. 
Eerste openingsdag was op 12 mei 2019, het Voorzomerfeest. Dit trok liefst 1000 bezoekers. Er zijn meer educatieve activiteiten in ontwikkeling. Intussen blijft het (ecologische) onder-
houd / opknappen van hetpark veel aandacht vragen. 

Openingstijden de Nooterhof vanaf de openingsdatum: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11.00-17.00 uur. 

Op www.nooterhof.nl  vindt je meer informatie over de stand van zaken, ook over activiteiten die worden georganiseerd.


