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Trouwe lezer,  

En dan is het serieus herfst. 
Stevige wind, flinke regenbuien, dwarrelende bladeren. 
En dan die overheerlijke aardse geuren die door het bos kringelen. 
De tuin veranderd in een mozaïek van okertinten, rood en bruin. 
Met soms zo'n zacht zonnetje, laag strijklicht en alles bladstil, ideaal voor een weemoedig 

wandelingetje. 
 

Er wordt stevig gewerkt om de akkers winterklaar te maken, schonen, spitten, bemesten - en 

dan natuurlijk de wintergranen zaaien - hoop voor volgend jaar tussen al dat vervallende 

groen. 
Tijdelijk even oppassen hier - midden op het pad langs de dijk staat een geheimzinnige grijze 

pvc-buis in de grond: mensen van de gemeente zijn een oude riolering aan het afsluiten die 

deels ook onder onze tuin loopt. 
Verrassing als ik de dijk oversteek: er ligt een sneeuwhoop op het pad???? 
Van dichtbij blijkt het hardschuim dat door deze  buis naar buiten geperst is - maar geen  

angst, het is maar tijdelijk , alles wordt weer keurig opgeruimd en ook de buis gaat weer  

verdwijnen. 
 

Maar dan paddenstoelen: 
superveel dit jaar, en ook nog eens veel verschillende soorten, naast vliegenzwam,               

melkzwammen, russula''s en diverse soorten boleten, nog vele andere soorten. 
Een lust voor het oog. 
Met speciale aandacht voor een dodelijke schone: 
Amanita phalloides, de groene knolamaniet - geen onsmakelijke paddenstoel volgens de en-

keling die de maaltijd overleefd heeft. De Engelse benaming Death Angel  spreekt voor zich. 
De overlevingskansen zijn tegenwoordig iets beter, als je tenminste op korte termijn een   

donor-lever kunt krijgen.... 
Dus alleen kijken en genieten, 
 

Louis 

 
 

 



 

 

Kruidentuin. 

Het wordt steeds mooier in de kruidentuin. De 

verschillende bedden staan er fleurig bij. Het 

schaduwbed dat in het voorjaar verplaatst is naar 

een échte schaduwplek begint zich aardig te vul-

len. De primula’s  en de aronskelken leken eerst 

helemaal verdwenen, maar met dit heerlijke nat-

te weer komen ze helemaal bij en laten hun 

blaadjes al weer zien. Dat belooft wat in  het 

voorjaar. Ook het waterbed heeft een gedaante-

verwisseling ondergaan. Het bed was jaren  gele-

den voorzien van een plastic onderlaag, maar in 

de loop van de tijd is deze laag een gatenkaas 

geworden. Het waterbed verdiende het niet om 

waterbed te heten. Daar is nu verandering in ge-

komen. Een voorbeeldig samenwerkingsproces tussen de verschillende vrijwilligers: Eerst alle 

planten zorgvuldig eruit halen en in potten zetten. Daarna met een sterk ploegje het bed uitgra-

ven om vervolgens op een diepte van 50 cm er een stevig zeil in te leggen. Tenslotte alle planten 

weer in hun bed terug. De moerasspirea, valeriaan, waterviooltje, moeraswederik, heemst, gele lis 

en engelwortel hebben weer een fris bed. Gelukkig heeft het weer de afgelopen tijd goed meege-

werkt en hebben ze nog steeds natte voeten. Het geurbed heeft de oude plek van het schaduwbed 

ingenomen. Intussen komt daar volop zon wat de planten uit dit bed goed doet. Sommigen stin-

ken zoals het Roberts kruid en bosandoorn en andere geuren heerlijk zoals de lavendel, absint en 

geurerwt. Als klap op de vuurpijl krijgen we bij de ingang van de kruidentuin een informatiepaneel 

met plattegrond en bij elk bed informatie’stenen’ waarop de specifieke kenmerken van het bed            

worden aangeduid. Het helpt de bezoeker om de planten te duiden zodat de educatieve natuurtuin 

zijn naam eer aan doet.                    

Miek Schellekens 

Nest festival 

Op 7 september vond het Nest festival plaatst rondom het Open Lucht Theater in de Goffert. 

We werden benaderd door mensen vanuit Doornroosje die ook wel eens in de Natuurtuin had-

den meegeholpen bij bijvoorbeeld het leeghalen van het moeras. Voor het dancefestival Het 

Nest (een subcultuur voor jongeren) was het belangrijk om zuinig om te gaan met zowel de 

natuur als de mensen in de omgeving van Het Goffertpark. Daarom waren ze voordat het  

festival plaats vond op zoek naar duurzame samenwerkingen en kwamen ze in de Natuurtuin 

uit. Wij van de Natuurtuin hadden nog nooit van dit festival gehoord maar vonden het wel 

sympathiek dat ze contact met ons zochten met twee redenen: 

* Ze wilden met de opbrengsten van het festival ons steunen met een donatie  

* Ze wilden twee vrijwilligers die tijdens het festival, samen met anderen, het zwerfvuil wil-

den opruimen. 

Ton en Crista waren bereid om het zwerfvuil op te ruimen en zijn dus naar het festival ge-

weest wat voor hen ook erg lawaaierig bleek. Als donatie hadden we het volgende gevraagd: 

nestkasten, bijen stimuleren, infobord kruidentuin, planten en bomen, in totaal 1.165 euro. 

En dat hele bedrag werd na het festival op onze rekening gestort. Cool he! 

Dat infobord zal binnenkort in de kruidentuin           

staan met het bijgaande ontwerp gemaakt door   

Tijn Oosterbaan en met het Nestfestival als                   

belangrijkste schenker. 

Nou Maurice en Sebastiaan, heel erg bedankt    

daarvoor. En natuurlijk ook Christa en Ton heel           

erg bedankt. 

 

Marja, onderhoud 

 

                                        foto info bord 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/dansen-op-elektronische-muziek-bij-het-nest-in-nijmegen~a2012bb2/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/dansen-op-elektronische-muziek-bij-het-nest-in-nijmegen~a2012bb2/


De beursvloer 

Ieder jaar maken we als Natuurtuin gebruik van het aanbod van ondernemers uit de regio om 

maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De beursvloer vond dit keer plaats op              

4 november in de kantine van de middelbare school NSG. Marja en ondergetekende                 

vertegenwoordigde de Natuurtuin.  

Dit keer hebben we 3 aanvragen gedaan, te weten: 

- vervanging van de oude computers in kantoor door vier snelle computers; 

- graag hulp bij het installeren hiervan;  

- een stalen ladekast met legplanken voor in de werkruimte van onderhoud.  

Het was een gezellig gebeuren met broodjes, thee en  koffie. De adviseurs in gele hesjes hiel-

pen ons en verwezen ons naar mogelijke aanbieders.   

Het resultaat is dat we een optie hebben voor nieuwe of redelijk nieuwe computers. Dat we 

zeer waarschijnlijk  geholpen worden bij het installeren hier-

van en dat we  zeker een stalen ladekast krijgen van het In-

stallatiebureau Giesberts.  

Deze “match” werd vereeuwigd op de foto.     

 

Lieke Honée 

Op 30 oktober vond de eerste natuurwerkdag dag plaats.  

Instagram 

Vanaf volgende week kun je ons vinden op Instagram onder de naam: NatuurtuinGoffert. Op deze ma-

nier kunnen we mooie, lieve, spannende beelden en gebeurtenissen uit onze natuurtuin delen met de 

buitenwereld.  Petra Kanters is onze nieuwe vrijwilligster die Instagram gaan beheren. Doe mee stuur 

ons foto’s en berichtjes uit de tuin. Dit kan via mijn telefoon: 0646134874. Ik kan je ook toevoegen 

aan de whatsapp-groep.  Lieke Honée 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19      6232 AA  Nijmegen  

T  0243541729  /  www.natuurtuingoffert.nl  /  info@natuurtuingoffert.nl   

           

     


