
 
 
Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde 
 
 
Aan:  College van B&W 
Van:  GroenLinks Zwolle, Eildert Noorda / ChristenUnie Zwolle, Jacob Raap 
Datum:  29 september 2018 
Onderwerp: Toekomst Nooterhof 
 
 
Geacht College, 
 
Onlangs brachten ondergetekenden een bezoek aan Doepark de Nooterhof en spraken wij de 
huidige, zeer betrokken beheerder van het Earthship. Na jaren een bruisende, groene hotspot te zijn 
geweest kwam nu het beeld naar voren dat, door beëindiging van activiteiten van Landstede, de 
zaken worden afgebouwd en afscheid werd genomen van (moes)tuin vrijwilligers. Bovendien is er bij 
deze betrokkenen nog grote onduidelijkheid over de toekomst van de Nooterhof. We begrepen via 
de ambtelijke lijn dat de gemeente Zwolle op korte termijn het beheer over het Doepark overneemt. 
Dat brengt ons op de volgende vragen: 
 
1. Op welke termijn verwacht het college te komen met een toekomstvisie/nieuwe invulling voor het 
Doepark en wanneer zullen deze plannen met de raad gedeeld worden? 
 
2. Is het college van plan om het groene, speelse en laagdrempelige karakter van het park te 
behouden? 
 
3. Is het college bereid de kennis en inzet van vrijwillige (moes-)tuiniers en de op het terrein 
 aanwezige imker voor de toekomst te behouden? 
 
4. Ziet het college kans om hen in de tussentijd ook te betrekken bij het beheersplan zoals  dat 
door ROVA momenteel wordt opgesteld? 
 
5. Is het college bereid om samen met partners te onderzoeken welke rol de Nooterhof kan hebben 
in het aanbod van natuureducatie? 
 
6. Zwolse Natuurclubs hebben aangegeven graag een rol te willen spelen bij de toekomstige invulling 
van het Doepark. Is het college bereid dat aanbod serieus te onderzoeken? 
 
7. Utrecht heeft een aansprekende vorm gevonden in www.Utrechtnatuurlijk.nl. Natuur, milieu en 
duurzaamheid worden dichtbij de stadsbewoner gebracht. Kan ook voor Zwolle zo’n ‘het geheel is 
meer dan de som der delen’ worden gerealiseerd?  
 
  
 
 
Namens de fractie van GroenLinks,                 Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Eildert Noorda     Jacob Raap 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/

