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TROUWE LEZER, 
 
Een stralend koude ochtend onder een bijna strakblauwe hemel. 
Een enkel verdwaalde roze wolkensliert. 
En bijna windstil eindelijk eens. 
De zon is net op, geeft de boomstammen in een gouden waas. 
De ongelooflijke frisheid om me heen, 
Alsof het net geregend heeft. 
Ik merk dat mijn neusgaten wijd openstaan, 
Om zoveel mogelijk binnen te laten. 
 
Ik geniet eigenlijk volop van de rust in de wereld om me heen in deze vreemde tijd, 
Maar tegelijk is het vervreemdend; de tuin had nu moeten bruisen van activiteit, planten, 
zaaien en vooral enthousiaste schoolkinderen die tuin vullen met blije energie. 
 
Ik zit achter mijn computer en zie de lente doorheen mijn vensters. 
De afgelopen dagen omkadert dat een dagelijks strijdtoneel: 
Linksboven in een grote hazelaar, heeft een eksterpaar een nest gebouwd. 
Helaas net in een van de doorgangsroutes van een paar eekhoorns. 
Elke ochtend proberen die hardnekkig hun gewone pad te volgen, maar zo gauw ze een 
paar meter boven de grond zijn geklommen, duiken de eksters erop en drijven ze terug. 
Verstandig – eekhoorns zijn niet vies van een vogeleitje. 
 
De kersen bloeien uitbundig en de tuin kleurt weer groen, 
de kikkervisjes zijn al zichtbaar gegroeid in hun gelatinewiegje, 
de zanglijster zingt, begeleid door de specht, 
Als je een frisse neus wil halen, is dit een perfecte locatie, 
Met kans op een kopje koffie (weggooibekertje en op gepaste afstand) 
 
Louis 
 

                                        
 
 
 



 

 

BEREGENEN DEEL 2 
 
Zoals we vorige keer in de nieuwsbrief schreven willen we in verband met de steeds 
groter wordende droogte het beregenen van de planten en bomen in de Natuurtuin deels 
verplaatsen naar de avond en nachturen zodat er zo min mogelijk water verloren gaat 
door verdamping. Verder wilden we rondom de jongere bomen en struiken gietranden 
toe passen zodat het water geven gerichter kan gebeuren en de bomen en struiken er 
langer profijt van hebben. 
Daarom hadden we bij de provincie Gelderland een subsidie aangevraagd en gekregen. 
Dat plan is inmiddels grotendeels uitgevoerd en de verantwoording is intussen 
goedgekeurd. 
Ø De beregening van de akkers en van het moeras gebeurt bij droog weer voortaan in 

de nacht en is uitgevoerd door de firma van de Akker. Zij hebben in het verleden ook 
de grondwaterpomp bij de Natuurtuin geïnstalleerd. 

Ø Er is een extra grondwaterpunt gekomen in de buurt van de Rododendrons. 
Ø De gietranden zouden tijdens NL doet geplaatst worden maar omdat dit niet 

doorgegaan is voeren we dat nu op een laag pitje zelf uit. 
 
Marja 
Coördinator Onderhoud 
 

                                 
 
                                         
 

    
 
 
 



 

 

BIJENHOTEL 
 
Sinds vorige week beschikt onze natuurtuin over een heus 4**** hotel. Solitaire bijen, 
dat wil zeggen wilde bijen kunnen hier hun nest bouwen in kleine holletjes en gaatjes. Ze 
doen alles alleen: het maken van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van 
eitjes. 
De aanschaf van het materiaal is financieel mogelijk gemaakt door het Nestfestival zoals 
dit vorig jaar is georganiseerd door Doornroosje in het Goffertpark.  
 
Marja 
Coördinator Onderhoud 
 

            
 
 
KRUIDEN- EN BLOEMENTUIN 
 
Nu de lente losbarst, is de kruidentuin een lust voor het oog.  
Op te beginnen staat bij de ingang een prachtig info bord waarop de plattegrond van de 
kruidentuin terug te vinden is. Het bord is ontworpen door Tijn Oosterbaan en uitgevoerd 
door meubelmakerij Van Mameren. Het bord is gefinancierd door het Nestfestival van 
Doornroosje, een gul gebaar! 
                                              

                        



 

 

In de tuin zelf is er volop werk. Eerst worden de verschillende bedden geïnspecteerd op 
wat er wel en wat er niet in hoort. Zo genieten we nu volop van de slanke sleutelbloem in 
het schaduwbed en van het gevlekt longkruid in het apotheekbed. In het gifbed komen 
de lelietjes van dalen al met hun kopjes boven de grond. Het tastbed wordt overspoeld 
met ossentong. Minder blij worden we van het zevenblad dat van alle kanten in het 
theebed tevoorschijn komt. Daar kun je dan wel weer pesto van maken, maar dat is niet 
de bedoeling van een theebed.  
Maar er was wel meer niet de bedoeling….. Corona komt van alle kanten zich ermee 
bemoeien. Een van onze vrijwilligers zit ziek thuis en wij de andere vrijwilligers moeten 
zien te voorkomen dat we besmet raken. Dat gaat zeker lukken. We werken in duo’s om 
de beurt in de kruidentuin en de bloementuin. Een roostertje houdt de structuur erin en 
een lijstje van voorwaarden maakt dat we ons gedrag keurig aanpassen: 

- 1,5 m uit elkaar werken.  
- Buiten koffie drinken  
- Om de beurt gereedschap uit de schuur halen 
- Hoesten in de elleboog.  

Op deze manier gaan we het zeker redden.  
 
In de bloementuin op het terrein van de kinderboerderij zijn we druk doende met het 
aanleggen van nieuwe bloemenborders met vaste planten. De grond ontdoen van niet 
gewenste planten vooral gras en brandnetel en ander ‘onkruid’ vergt veel 
krachtsinspanning. Met het uitzetten van de paden en de grens van de bloemenborders 
komt er structuur in het geheel. Dit alles om de boeketten straks meer variatie en kleur 
te kunnen geven. Vaste planten zoals siergras, duizendblad, alsem, duifkruid en 
kokardebloem vullen straks de borders naast de eenjarige cosmea, lavatera, zinnia en 
goudsbloem. 
Dat wordt straks een prachtige bloemenzee hopen wij. Laat nu eerst maar corona 
ophoepelen en laat de regen dan komen. Dan beginnen we met een schone lei. 
 

  
 
Miek Schellekens 
Coördinator Kruiden-bloementuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTAGRAM  
 
Volg ons op Instagram natuurtuinGoffert en je ziet dan bijna dagelijks mooie foto’s die 
gemaakt zijn in onze tuin. Zowel onze eigen vrijwilligers als bezoekers plaatsen mooie 
foto’s. Onze beheerder van Instagram Petra Kanters omlijst de foto’s vaak met leerzame 
teksten. 
Hieronder 2 voorbeelden. 
 
 

                                  
  
 
 
AGENDA 
 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn is onze activiteiten-kalender leeg. Jammer 
genoeg kan Kip Kakel op 26 april niet doorgaan. Ook is nu al bekend dat de 
vogelexcursie van 10 mei is afgelast. 
Wanneer scholen ons weer kunnen bezoeken is niet bekend.  
 
 
Wij informeren u over onze geplande activiteiten zodra dit weer mogelijk is. 
 
 
 
Contact 
 
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar. 
 
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert 
 
Goffertweg 19 
 
6232 AA Nijmegen 
 
T 0243541729  / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert. 


