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De  

Natuurtuin 
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Waar stonden we op  

22 januari 2014? 

Waar staan we op  

11 november 2014? 

Waar gaan we naar toe?  
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Een terugblik: 

22 januari 2014:  

eerste grote bijeenkomst. 

  

Initiator: gemeente Zoetermeer 

 

- Natuurtuingidsen  

- Leden natuur- en milieu-organisaties 

- Ambtenaren en wethouder gemeente 
Zoetermeer  
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Aanleiding: 

Brief van verontruste Natuurtuingidsen: 

 

 

1. Achterstallig (groot) onderhoud - 
dreigende nivellering 

 

2. Kwetsbaarheid in beheer 
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Vraag aan de gemeente: 
 

- Visie op de toekomst Natuurtuin 

 

- Concreet meerjarenplan voor onderhoud en 
beheer 

 

- Betrokkenheid bij besluitvorming 
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Antwoord van de gemeente: 
 

 

- Er is nu geen visie op de Natuurtuin 

 

- Gezamenlijke opgave: nadenken over 

de toekomst van de tuin 
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Het doel van de bijeenkomst 

op 22 januari: 
 

- Discussie op gang brengen over toekomst 
Natuurtuin 

 

- Inventariseren sterke en zwakke kanten 

 

- Inventariseren kansen en bedreigingen 

 

- Vervolgafspraken maken 
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Sterkte - Zwakte-analyse en benoemen 

kansen en bedreigingen op onderwerpen: 

 
a. Biodiversiteit, beheer en onderhoud 

b. Educatie 

c. Organisatie 

d. Financiën 

e. Communicatie 

f. Beleid 
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Uitkomst: 

Overtuiging dat Natuurtuin moet blijven bestaan 

 

Toekomstvisie is noodzakelijk 

 

Vorming voorbereidingsgroep aanzet visie   

 

Organisatie volgende grote bijeenkomst 
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Voorbereidingsgroep 

  

 Diverse leden natuur- en milieu-

organisaties, natuurtuingidsen en 

ambtenaren gemeente Zoetermeer 

bereiden - op persoonlijke titel - een 

aanzet toekomstvisie voor. 
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Procesafspraken om te komen 

tot een toekomstvisie: 
 

• Waarom is nieuwe visie nodig? 

• Uit welke onderdelen moet visie bestaan? 

• Welke stappen moeten gezet worden? 

• Is ondersteuning door derden nodig? 

• Hoe gaan we om met tegengestelde 
opvattingen? 
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(vervolg) 

 

• Vormgeven kernboodschap 

• Inhoudsopgave visie bepalen 

• Taken verdelen; wie neemt welk onderwerp 
ter hand? 
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Uit alle bijdragen/onderwerpen is een document 

ontstaan: 

 

“ BOUWSTENEN TOEKOMST NATUURTUIN” 
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Onderwerpen uit ‘Bouwstenen 

toekomst Natuurtuin”: 

 

 

• Veranderde rol gemeente versus burger 

• Waarden en functies van de Natuurtuin 

• Doelgroepen  

• Uitgangspunten voor nieuwe visie 

 



15 

Strategie; 

hoe komen we verder? 
• Beheer 

• Positionering t.o.v. Westerpark 

• Positionering m.b.t. organisatie en beleid 

• Marketing 

• Communicatie 

• Organisatie korte en lange termijn 

• Financieel beleid: 

 uitgangspunten, kansen en mogelijkheden 
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Vragen die hebben geleid tot 

7 discussiepunten voor 

vanavond: 
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Discussiepunten: 

1. Bestaansrecht: over bekendheid en 
toegankelijkheid van de Natuurtuin 

 

2. Wisselwerking: eigen Natuurtuinvisie versus 
meer integratie Westerpark (beheer, 
biodiversiteit) 

 

3. Onderhoud en beheer op korte en lange 
termijn 
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4. Meer bezoekers en meer vrijwilligers; hoe 
pakken we dat aan? 

 

5. Educatie: meerwaarde Natuurtuin door 
samenwerking? 

  

6. Inspelen politiek-bestuurlijke ontwikkelingen; 
oprichting eigen stichting?  

 

7. Aanvullende financiering; 
fondsenwerving/sponsoring/samenwerking?  
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Alleen met een sterke boodschap 

kunnen we draagvlak creëren!! 


