
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bericht 

Aan 

 

Gemeenteraad  

Kopie aan 

 

 

Van 

 

Wethouder Dogger 

Datum 14 mei 2020 

Onderwerp Stand van zaken Nooterhof 

Memo Project Ontwikkeling 

 

Telefoon (038) 498 2154 

 

Achtergrond 

Bij het Najaarsmoment is toegezegd de Raad in het voorjaar te informeren over de 

stand van zaken en toekomst van de Nooterhof.  

 

 

 

De Nooterhof (groenomlijnd) vormt de voortzetting van park De Wezenlanden in de 

stedelijk hoofdgroenstructuur. Daarbinnen ligt een aantal particuliere kavels (paars) en 

de Nooterhoftuin met Earthship (roodomlijnd). Over met name dit laatste  gebied gaat 

deze notitie (aangezien voor de overige delen het groenbeheer geregeld is, dan wel 

particulier eigendom is).  

 

Begin 2019 is na gesprekken met betrokkenen, potentiele initiatiefnemers en 

vastgoedeigenaren geconcludeerd dat een alternatieve invulling op korte termijn niet 

realistisch was.  In 2019 is er daarom van een tijdelijke invulling sprake geweest en 

heeft de Milieuraad in combinatie met vrijwilligers er voor gezorgd dat het park op 

gezette tijden open was, hetgeen in de stad positief ontvangen is. Verder is er gezorgd 

voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van beheer en onderhoud van deze 

ecologisch bijzondere plek. De afgelopen periode is de invulling van het jaar 2019 

geëvalueerd en een aantal scenario’s verkend voor de toekomstige invulling. 

 

De afgelopen periode zijn ook met de partners in het gebied principeafspraken gemaakt 

over onder andere het Earthship, deze worden momenteel geformaliseerd en 

vervolgens ter besluitvorming voorgelegd. Dit biedt een basis om te kijken naar een 

toekomstige invulling. 
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Tijdelijke invulling  

In 2019 is er gekozen voor een tijdelijke invulling van de Nooterhof waarbij openstelling 

van het park en het laten uitvoeren van beheer op ecologisch verantwoorde wijze de 

basis waren. De Milieuraad heeft dit in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers 

ten uitvoer gebracht. Het klein onderhoud en de openstelling van het park heeft door 

hun inzet plaats kunnen vinden. De ROVA heeft aanvullend hierop gezorgd voor het 

groot onderhoud in het park. De invulling op deze manier is in de stad enthousiast 

ontvangen, mede gezien het grote aantal mensen dat zich op vrijwillige basis heeft 

ingezet om het park open te kunnen laten zijn. Daarnaast zijn er een behoorlijk aantal 

activiteiten gehouden gedurende het jaar. De Nooterhof heeft daardoor ook in 2019 een 

gewaardeerde plek voor de inwoners van Zwolle kunnen zijn.  

 

Bij de evaluatie van deze invulling is onder andere geconcludeerd dat deze tijdelijke 

variant goed bevallen is en met goede facilitering vanuit de gemeente ook meerjarig zou 

kunnen plaatsvinden. Een dergelijke invulling geeft de kans om het gebied zijn huidige 

karakter te laten behouden zodat het door de inwoners van de stad gebruikt kan 

worden. In het afgelopen jaar heeft deze tijdelijke invulling met minimale middelen 

plaatsgevonden, voor 2020 zijn daarvoor wel extra middelen nodig. Voor beheer en 

onderhoud van de Nooterhof is € 40.000,-- begroot, dit is onderdeel van de niet uit te 

stellen begrotingswijzigingen bij het Voorjaarsmoment 2020.  

 

Structurele invulling 

Uit de verkenning naar een structurele nieuwe invulling is gebleken dat behoud van het 

karakter van het gebied, bijzondere ecologie in de hoofdgroenstructuur, spanning 

oplevert met het komen tot een financieel rendabele invulling. Verdere verkenning van 

de mogelijkheden hiervoor met onder andere de Milieuraad wijst uit dat een rendabele 

invulling van het gebied zonder toevoeging van een economische drager (incl. 

bebouwing) niet realistisch is. Ook door initiatiefnemers uit de markt wordt dit signaal 

afgegeven. Alleen het beheer en onderhoud van een dergelijk park kost in principe geld, 

geinteresseerde partijen geven aan dat voor een dergelijke invulling geen animo is 

wanneer er geen aanvullende ontwikkeling of invulling mogelijk is.  

 

Voor het toevoegen van een economische drager (incl. bebouwing) zal nader 

onderzoek moeten plaatsvinden. Momenteel is er qua bestemming in het gebied geen 

extra bebouwing mogelijk met uitzondering van de locatie van de tijdelijke huisvesting 

die er tot en met 2022 gerealiseerd is. Uitgangspunt bij het komen tot een nieuwe 

invulling is vooralsnog dat het gebied zijn groene karakter behoudt en de openbare 

toegankelijkheid en huidige waarde voor de stad van het park behouden blijft.  

 

Er zijn op hoofdlijn drie scenario’s denkbaar: 

 

1
e
 – toevoegen economische drager (is per definitie meer bebouwing + intensivering), 

meeropbrengst vergoed het intensieve onderhoud; er is veel te doen en te zien voor 

bezoekers op het vlak van natuur en groen. Wellicht ook de mogelijkheid om niet 

economisch-rendabele functies toe te voegen.  
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2
e
 – continuering huidig intensief gebruik zonder toevoeging economische drager,  maar 

dan gedekt uit het ophogen beheersbudget vanuit algemene middelen gemeente. 

 

3
e
 – extensivering groengebruik naar normaal parkniveau (geen waterspeeltuin, geen 

(thema)tuinen (wellicht wel nutstuin), geen vlonders en speelatributen e.d.). Dan kan 

volstaan worden met een marginale verhoging van het beheerbudget en houden we 

opties open.  

 

Deze verschillende hoofdlijnen zullen voor een structurele invulling verder uitgewerkt 

moeten worden zodat er een keuze in gemaakt kan worden. Een combinatie van 

bijvoorbeeld scenario 1 en 2 zou op voorhand ook denkbaar kunnen zijn.  

 

Vervolg 

De afgelopen periode hebben er meerdere gesprekken met de Milieuraad plaats 

gevonden over de Nooterhof. Uitgangspunt hierbij was zowel tijdelijke invulling op de 

korte termijn als ideeen voor structurele invulling. Deze gesprekken krijgen binnenkort  

een vervolg. Voor de periode na 2020 zal bij de begrotingsbehandeling een besluit 

moeten worden genomen. Daarbij wordt ook gekeken op welke manier partijen en 

initiatieven uit de stad bij de toekomstige invulling een rol zouden kunnen krijgen.  

 

Momenteel worden door Milieuraad en gemeente voorbereidingen getroffen om 

openstelling van de  Nooterhof ook in 2020 mogelijk te maken. Hierbij zorgen de 

maatregelen rondom het coronavirus op dit moment nog wel voor onzekerheid en is nog 

niet aan te geven wanneer en op welke manier dit exact zal zijn.  

 

 
 


