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Ontwikkeling van het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie (CNME)

Kwaliteitsslag
Wethouder Gerda Eerdmans onthult de
kwaliteitsnormering voor een leskist.

Voor de gemeente Amersfoort is de zorg voor natuur en
milieu altijd belangrijk geweest. Op 25 juni 1985 besloot de
Raad een CNME op te richten. En op 22 mei 1987 werd het
CNME geopend. Het CNME kreeg als opdracht om natuuren milieubewust gedrag van Amersfoorters te bevorderen
door hun betrokkenheid bij, kennis van en vaardigheden
over natuur en milieu te vergroten.
Om dat te bereiken verzorgde het CNME een educatief
aanbod voor scholen, veldpractica voor natuurliefhebbers
en -kenners, tentoonstellingen voor jong en oud en een
documentatiecentrum over de natuur in en om Amersfoort.
Ook droeg het CNME bij aan het beheer en de ontwikkeling
van het landgoed. De manier waarop het CNME dat deed, is
door de jaren heen veranderd.
De eerste jaren stonden in het teken van pionieren. Er
waren geen blauwdrukken en voorbeelden dus werd er
geëxperimenteerd en ontwikkeld. In de activiteiten stonden
de natuur en veldbiologie centraal. Op het landgoed
maakten ‘strak gemaaide gazonnen’ plaats voor een meer
natuurlijke inrichting.
Na een aantal jaar verstevigde het CNME haar aanpak.
Er kwam een kwaliteitsnorm voor de leskisten en
de zelfgemaakte tentoonstellingen zagen er steeds
professioneler uit. De begeleiding van de vrijwilligers
werd beter geregeld en de samenwerking met groene
verenigingen werd sterker.
De laatste jaren richtte het CNME zich ook op activiteiten
in de rest van Amersfoort. Daarbij werden de thema’s
natuur en groen gekoppeld aan duurzaamheid, gezondheid,
sociale verbinding en bewonersbetrokkenheid. Daardoor
ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden met andere
organisaties en partijen
in de stad.

Het pionieren
De medewerkers van het eerste
uur overleggen.

De verbreding
De Groene Dag,
een inmiddels
jaarlijkse marktdag
met diverse groene
organisaties.

EXPOSITIE 30 JAAR CNME
Door de brand 5 jaar geleden is het oude CNME
archief verloren gegaan. Deze expositie is
samengesteld met input van vele (oud-)ambtenaren,
vrijwilligers en andere medewerkers. Ook hebben
inwoners van Amersfoort, na oproep in de media,
oude foto’s, fotoboeken, archieven, al dan niet in oude
schoenendozen, hier afgeleverd. Wij willen iedereen
daarvoor hartelijk danken!
Onze speciale dank gaat uit naar:
Renée van Assema, Ko Dieleman, Jan van Drie,
Rob Hemmelder, Theo Hotke, Leo van Kessel,
Marijke van Keulen, Heidi Piso, Bert Weggelaar,
Willem Oxener en naar Susan Coen die alle input
heeft gebundeld.
Vormgeving: Sonja Kamer van DsignKamer
Foto’s: Bert Weggelaar, Wil Groenhuijsen, Foto Bell,
Henri Smid, Archief Eemland, archief CNME, en
diverse foto’s zijn afkomstig uit privé collecties.
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Het CNME op Landgoed Schothorst, in het Stadspark
in Amersfoort Noord. Inmiddels zijn de wijken
Nieuwland en Vathorst ook bijgebouwd.

Pre-CNME
Het landgoed was door de eeuwen heen voornamelijk
voor landbouw gebruikt: van diverse kleine boerderijen tot
uiteindelijk een grote proefboerderij.
In 1974 kocht de gemeente het Landgoed Schothorst, de
gronden en de opstallen, omdat een deel van de grond voor
woningbouw bestemd was. In het Structuurplan Amersfoort
Noord 1977 stond voor het eerst de visie voor ‘het groene
hart’: geen kleine plukjes groen verspreidt door de wijk,
maar een groot Stadspark met ruimte voor ecologie,
landschap, sport, recreatie en groen. Dat was destijds
vooruitstrevend en vernieuwend.
Begin jaren ‘80 wees het Rijk Amersfoort aan als
groeistad. Dat betekende dat er in 10 jaar tijd 10.000
huizen bijgebouwd moest worden. De plannen voor de
Stadsuitbreiding Amersfoort Noord omvatten de wijken
Hoogland (geannexeerd), Schothorst Noord, Zielhorst en
Kattenbroek. Ook kwam er een basisplan voor het park.
In het groene hart van Amersfoort Noord, het Stadspark,
moest men terecht kunnen voor sport, recreatie en
educatie. Het CNME op Landgoed Schothorst was daar een
onderdeel van.

Uitzicht op Hoogland,
voordat de wijk
Kattenbroek gebouwd
werd.
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De varkensstal zoals
deze was opgekocht.

Van proefboerderij tot CNME

In het oude CNME gebouw stonden diverse aquaria
met de belangrijkste waterbiotopen uit de omgeving.

Begin jaren ’80 stonden hier diverse gebouwen en schuren
van de (proef-)boerderij Instituut voor moderne Veevoeding
omringd door strakke gazons en voedselrijke weilanden.
Veel gebouwen zijn gesloopt. De gebouwen die bleven
staan, kregen een nieuwe functie. Het CNME kreeg een plek
in de voormalige varkensstal, de handboogschietvereniging
in de kalkoenschuur, en de Sterrenwacht en het bijenhuis
in de kuikenschuur. De paardenstal werd opslagruimte voor
buitengereedschap.
In plaats van de strakke gazons, kwamen er educatieve
tuinen. Er kwamen een bloemen - insectentuin, een
zonnewijzer en kleurenspectrumtuin, vegetatietuin, klein
fruittuin, schooltuin en gehandicaptentuin.

Het voormalig labgebouw van de
proefboerderij is gesloopt.

In het oostelijk deel kwamen bloemrijke graslanden, bos
en het openwater waar natuurbeheer voorop stond. Het
doel was om begroeiing te krijgen die past bij zandgronden.
Hiervoor moest de bodem van de weilanden verschralen. De
bloemrijke graslanden die ontstonden en de open plekken
in het bos trokken al snel allerlei soorten vlinders. Ook
kwamen er houtwallen, knotbomen, natuurlijke heggen
en bosjes die juist vogels voedsel en veiligheid boden, en
voor amfibieën kwamen er poelen, vijvers en een moerasje.
Door dode bomen te laten staan, ontstonden schuil- en
nestelplekken voor vogels en vleermuizen.
De natuurontwikkeling op het terrein hield rekening met
het behoud van het landgoedkarakter dat nog voor een deel
in tact was.
Op 22 mei 1987 opende dhr. Beelaerts van Blokland,
Commissaris van de Koningin, officieel het CNME. Dat was
ook de start van de bouw van de Middeleeuwse boerderij.

Onthulling van de zonnewijzer bij de
officiële opening door de Commissaris van
de Koningin, dhr. Beelaerts van Blokland.
Foto: foto Bell, BDU
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De bouwtekeningen van de oude varkensstal tot CNME.

Sfeerbeeld van een tentoonstelling in
het oude CNME gebouw.

Middeleeuws erf De Bergkamp

Bouw van het
Sibbehuis in 2001.

Ooit vonden archeologen bij Wijk bij Duurstede de restanten
van een middeleeuwse boerderij. Zou het mogelijk zijn die
ergens in Nederland weer op te bouwen? Ja!
De Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek
herbouwde in 1987 een vroegmiddeleeuws boerderij op
Landgoed Schothorst. De boerderij kwam tot stand door
de samenwerking van archeologische en historische
instellingen. En mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers
en sponsoren. Voor de herbouw gebruikten ze de
gereedschappen, technische hulpmiddelen en methoden
van de vroege middeleeuwen.
De experimentele bouw van de middeleeuwse boerderij
paste bij de doelstelling van het CNME en de tijdgeest. Het
leven op een boerderij, de draagkracht van de bodem in
combinatie met dieren en de menselijke afhankelijkheid van
de directe omgeving kon inzichtelijk gemaakt worden.
De boerderij doet dienst als onderkomen voor het vee en als
educatieve werkplaats voor kinderen.

Bouw van de Middeleeuwse boerderij
startte in 1987.

Eind jaren ’90 stelde de Raad extra geld ter beschikking
voor uitbreiding van het middeleeuws erf.
In 2001 start de bouw van het Sibbehuis; Sibbe is een
oude naam voor familie. Ook werd er een herdershut half
in de grond gebouwd, een hutkom, en een spieker: een
opslagruimte op palen.
Na 2 jaar is het terrein om de Dorestad boerderij
uitgegroeid tot een prachtig middeleeuws erf: De
Bergkamp. Sindsdien wordt het erf in de weekenden
regelmatig bewoond door een groep Vikingen of de
middeleeuwse Sibbe groep. Ook kunnen Amersfoortse
schoolklassen er een ochtend leven als in de middeleeuwen.

Les op de
middeleeuwse
boerderij, graan
malen voor je
broodje.
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Levende historie op het Middeleeuws erf.

Educatie
Les in de schooltuin van CNME

De eerste jaren gaan CNME-medewerkers zelf het veld
in met kinderen om de natuur te beleven en er meer
over te leren. Om de lessen beter aan te laten sluiten
bij het schoolprogramma, ontwikkelen het CNME en de
Onderwijsbegeleidingsdienst een natuur-leerlijn met
themalessen voor groep 1 tot en met groep 8. Leerkrachten
konden deze lessen zelf begeleiden na een instructie door
het CNME. Tegenwoordig hebben veel basisscholen een
vaste NME-contactpersoon voor collega’s en het CNME.
In de eerste jaren maakte het CNME steeds nieuwe
tentoonstellingen over een natuur- of milieuonderwerp
dat voor Amersfoort actueel was. Bijvoorbeeld een
tentoonstelling over Veranderend Landschap. Hierdoor
bleven de Amersfoorters met regelmaat het CNME
bezoeken. Later werden ook landelijk beschikbare
tentoonstellingen ingehuurd die door het CNME aangepast
en aangevuld werden voor de Amersfoortse situatie. Ook
de aquaria met de belangrijkste waterbiotopen uit de
omgeving trokken veel bekijks.
In 2010 startten de KNNV, het IVN en het CNME met de
natuuracademie: een reeks van minicursussen over de
natuur voor volwassen. Ook organiseerden steeds meer
andere natuurgroepen bijeenkomsten en cursussen voor
volwassenen in het CNME.
Rond 2012 kwam er vanuit de rijksoverheid geld
beschikbaar om Natuur- en Milieueducatie in een breder
perspectief te plaatsen. In Amersfoort gaat het CNME
samenwerken met nieuwe partners om ook buitenschoolse
activiteiten te ontwikkelen, jongeren te bereiken en de
schoolomgeving en de wijken te vergroenen met de inzet
van tuinmakelaars. Het CNME trekt Amersfoort in.
Natuureducatie
voor
volwassenen.
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Aanleg van groene
schoolplein met ouders
en kinderen.

Veldwerk en onderzoek
Al jaren onderzoeken landelijke en lokale kenners de
natuur van Amersfoort. Zij zorgden en zorgen voor
duizenden waarnemingen uit diverse gebieden voor de
natuurdatabase. Het CNME en de stadsecoloog faciliteren
hen met ruimte, kennis en de mogelijkheid om te
publiceren in onze serie Natuur, landschap en milieu van
Amersfoort. Het laatste nummer tot nu toe is nummer 36:
Natuuronderzoek paardenwed, KNVV Amersfoort e.o.
De kennis over de biodiversiteit in Amersfoort die zij
ontwikkelen, gebruiken de gemeente en anderen bij
(gemeentelijke) projecten om de natuur te beschermen.
Zo is er wateronderzoek gedaan in stadsvijver Emiclaer en
tellen vrijwilligers de padden en hazen op het landgoed.

Om de padden en
salamanders een
“ontmoetingsruimte” te
bieden werd als proef
het moerasje ingericht.

Dit laboratorium werd gebruikt door scholen en
verenigingen.

In het begin registreerde het CNME alle rapporten en
werden ze opgeslagen in de voormalig bibliotheek.
Die bibliotheek functioneerde als biologisch archief en
uitleenpunt. Naast rapporten waren er ook een (streek-)
herbarium en een uitgebreide collectie met opgezette
dieren. Inmiddels zijn veel rapporten ook gedigitaliseerd.

Jaarlijks wordt ter ondersteuning van de paddentrek de padden de
weg overgezet, geteld en
gecategoriseerd met vele
vrijwilligers.

Oud-medewerker van CNME bibliotheek bundelt
vakbladen.

Ook worden
jaarlijks de
hazen geteld.

Aan het werk op het
laboratorium in het CNME.
Na de brand was de gehele collectie opgezette
dieren verloren gegaan. In de krant werd een oproep
gedaan om opgezette dieren aan te leveren voor
educatieve doeleinden. Inmiddels is de collectie aardig
opgebouwd dankzij donaties van allerlei organisaties
en bewoners.
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Vele handen maken licht werk
Veel Amersfoorters dragen het CNME een warm hart toe
en leveren ook werkelijk daadkracht. Vrijwilligers, leden
van sociale activering, verenigingen en bedrijven hielpen
en helpen het CNME. Hun werkzaamheden zijn het beheer
van het terrein en de gebouwen, het ontwikkelen en
onderhouden van educatief materiaal en het doen van
veldonderzoek.

Zomaar een greep van de vele
vrijwilligers en leden van de sociale
activering die allerlei werk voor
het CNME verzetten. Niet iedereen
staat er op!

In het begin waren er, naast de vaste medewerkers,
alleen reguliere vrijwilligers bij het CNME actief. Daarvoor
ontwikkelde het CNME stap voor stap een eigen werkwijze
waarbij goede begeleiding, budget en werkkleding
belangrijke elementen waren. Andere organisaties volgden
de ontwikkelingen met belangstelling want de manier van
werken was echt vernieuwend voor die tijd.
Het aantal vrijwilligers groeide gestaag en er kwamen ook
nieuwe groepen vrijwilligers bij.
Zo startte vanaf 1997 een project in samenwerking met
de Sociale Dienst. Cliënten van de Sociale Dienst met
psychosociale problemen kwamen een jaar lang een aantal
ochtenden werken op het landgoed en het middeleeuws erf.
Zij kregen daarbij ook professionele begeleiding zodat zij
aan het eind van het traject klaar waren voor een volgende
stap richting een vrijwillige of betaalde baan.

Een ‘vaste’ groep
verzorgt buiten het
groen rondom Het
Groene Huis.

Dankzij de inzet van vrijwilligers en deelnemers sociale
activering kon de gemeente Amersfoort het landgoed
op een ecologische en intensieve manier beheren die
het gemaakt heeft tot en rijk natuurgebied in de stad en
een divers buitenlokaal voor scholen. De vrijwilligers en
deelnemers vonden op hun beurt een gezellige werkplek,
zinvolle dagbesteding en regelmatig ook een op stap naar
betaald werk.
Groepen, bezoekers en
scholen worden hartelijk
ontvangen door een
gastvrouw of een gastheer.
Zij bemensen de balie en
doen allerlei hand- en
spandiensten.
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Bedrijven
komen ook
graag een
handje helpen
bijvoorbeeld
via NLdoet of
Matchpoint.

Beheer

Vrijwilligers aan het
wilgenknotten.

Het beheer en onderhoud van het landgoed was vanaf
het begin een samenwerking van de afdeling Stedelijk
Beheer met het CNME. Een deel van het beheer werd
later uitbesteed aan aannemers. Ook het CNME voert
met vrijwilligers en deelnemers sociale activering een
deel van de werkzaamheden uit. Dat gaat vooral om
intensief onderhoud zoals bomen knotten, onderhoud
moestuin, akkers, insectentuin en andere thematuinen en
werkzaamheden op het middeleeuws erf.
In 1983 werd een beheerplan opgesteld met daarin beheermaatregelen om de biodiversiteit te vergroten en bezoekers
in aanraking te brengen met de natuur. Dat was nodig
om het terrein geschikt te maken voor natuureducatie
en natuurgerichte recreatie. De recreatiemogelijkheden
werden later nog uitgebreid met de aanleg van de
natuurspeelplaats en het uitbreiden van het middeleeuws
erf.
Een in het oogspringende maatregel was het realiseren
van bloemrijke weilanden. Daarvoor moest de bodem, die
jaren was bemest, allereerst verschralen. Dat gebeurde door
graslanden te maaien en het maaisel af te voeren, en door
de weilanden te begrazen met een lage veebezetting. Laag
betekende: niet meer dan 1 koe per hectare. Men koos voor
een bijzonder rund: de Schotse Galloway.
Sinds 2013 is er een nieuw beheerplan voor het hele
Stadspark. Veel van de uitgangspunten uit 1983 zijn in het
nieuwe plan overgenomen. De nieuwe maatregelen beogen
het park vitaal te houden. In Het Groene Huis komen
betrokken burgers en de beheerders bij elkaar om hier
samen invulling aan te geven..

De thematuintjes voor
Het Groene Huis worden
aangelegd door leden
van de sociale activering
en vrijwilligers.
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Moestuin bij middeleeuws erf
wordt geschoffeld.

Op de foto staan Galloways: een stier,
koe en kalf. Zij hebben hun dienst
als “grasmaaiers” bewezen. Ze zijn
inmiddels vervangen door schapen.

Verbouw, brand en wederopbouw
In 2009 startte de tweede verbouwing van het CNME en die
was in januari 2010 gereed. De voormalige varkensschuur
was grondig aangepakt, voldeed weer aan de moderne
eisen en was geschikt gemaakt voor meerdere doelgroepen.

De bouw van Het
Groene Huis.

In de vroege ochtend van 7 september 2010 verwoestte een
brand dit vernieuwde CNME. De lesmaterialen, de aquaria,
de bibliotheek en de collectie opgezette dieren gingen in
vlammen op. De verslagenheid was groot. Het CNME vond
veel steun in de vele hartverwarmende reacties.
Met man en macht werd er gewerkt aan de wederopbouw.
Er kwamen noodlokalen op het terrein zodat het CNME
6 weken na de brand weer op volle toeren kon draaien.
Daarna begon het denken over de toekomst. Gelukkig kon
het CNME rekenen op veel steun en draagvlak bij bewoners.
De Raad besluit snel en unaniem om een nieuw gebouw te
laten bouwen.
Dat nieuwe gebouw is Het Groene Huis. Een gebouw dat
laat zien hoe je een gebouw duurzaam kunt bouwen en
circulair kunt inrichten. In de semipermanente expositie
wordt dat verhaal verder uitgelegd, samen met het verhaal
van de vier landschappen in en om Amersfoort en natuurlijk
het verhaal van Landgoed Schothorst.

De ochtend na de brand, het
verwoeste CNME gebouw.

Het Groene Huis is daarmee niet alleen het nieuwe
onderkomen van het CNME maar ook een bezoekerscentrum
over natuur en duurzaamheid in Amersfoort. Bovendien
kwamen de verenigingen en groepen die waren uitgeweken
naar verschillende plekken in de stad, weer terug op het
landgoed en in Het Groene Huis.

Alle medewerkers en
vrijwilligers kwamen bij
elkaar na de brand.
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Toekomst
In de afgelopen 30 jaar heeft het voortbestaan van het
CNME regelmatig onder druk gestaan door onder andere
bezuinigingen en kerntakendiscussie. Steeds kon het CNME
rekenen op veel draagvlak bij bewoners, organisaties en
politiek.
Met Het Groene Huis gaat het CNME weer een volgende fase
tegemoet. We doen dat samen met oude bekenden zoals de
groene groepen en verenigingen en met nieuwe vrienden die
Amersfoort ook een groen en duurzaam hart toe dragen.
Onze kerntaak blijft het ondersteunen van natuur- en
milieueducatie voor jong en oud: van natuurbeleving,
ecologische basisvorming tot leren voor duurzame
ontwikkeling. Nog steeds helpen vrijwilligers en deelnemers
sociale activering ons het terrein en Het Groene Huis zo te
beheren dat daarvoor alle ruimte is. Bovendien verzorgen
groene en duurzame groepen en organisaties jaarlijks
honderden bijeenkomsten over natuur en duurzaamheid
voor uiteenlopende doelgroepen in Het Groene Huis.
Het CNME en die organisaties vormen samen een nieuw
kenniscentrum en met elkaar hebben we een fijn vertakt
netwerk in Amersfoort.
In de Groenvisie voor Amersfoort staat dat Het Groene Huis
de spin in het web moet zijn als het gaat om groen, natuur en
landschap. Als vanuit Het Groene Huis veel Amersfoorters hun
liefde, kennis en vakmanschap voor natuur en groen delen, als
hoofd, hart en handen samen gaan, brengt dat mooie dingen
tot stand! Het CNME werkt daar graag aan mee.

Het CNME,
in Het Groene Huis,
het groene en duurzame hart
van Amersfoort
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Hoe ziet u de toekomst voor het CNME?
Wat wenst u het CNME toe?
U kunt uw gedachten op een blaadje
van deze wensboom schrijven.

Het CNME,
in Het Groene Huis,
het groene en duurzame hart
van Amersfoort

