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Trouwe lezer,  

 Eindelijk herfst zoal het moet zijn, nevelige koude ochtenden,  gouden ochtendlicht en op-
gloeiende warme bladkleuren in de eerste zonnestralen. 
En het heeft eindelijk een paar keer behoorlijk geregend, - te laat waarschijnlijk om dit jaar 

nog veel paddenstoelen tevoorschijn te roepen, maar een zegen voor onze winterakkers: ho-
pelijk heeft het zaaisel nu nog tijd genoeg om te kiemen en uit te stoelen voor de winter. 
Verstild weer is het nu, grijs met oplichtende gele okers van de esdoorns en honderden zilve-

rig glanzende webben. 
Een eenzame vliegenzwam staat rood te glanzen tussen een tapijt van berkenblad. 

 
In de kruidentuin zijn Arend en Wilma de bedden winterklaar aan het maken tussen een wolk 
van lila herfstasters. Een paar 'helicopters' dwarrelen voorbij en een roodborst zingt z'n me-

lancholieke liedje. 
En kijk, tussen de oude houtsnippers een vlucht tere hazen-

pootzwammetjes. 
 
- en dan is het afgelopen met de rust, van alle kanten om de 

tuin barst het geweld van bladblazers los, tja - ik stel me voor 
hoe het is, ingekeerd in je eigen herrie, oorbeschermers op , 
het lijkt me een eenzaam beroep, laat die mensen toch weer 

gewoon bezemen en gezellig met elkaar kletsen tegelijk... 
Nu,  volop genieten van al het moois, en pel een beuken-

nootje, er zijn er veel dit jaar. 
 
 Louis 

  

 
 

EDUCATIEVE NATUURTUIN GOFFERT 

Je kunt je de educatieve natuurtuin Goffert volgen op Facebook. Je blijft zo op de hoogte van 
avonturen in de tuin. Medewerkers vertellen hun wederwaardigheden en activiteiten worden aan-
gekondigd. Graag plaatsen we jouw natuurbeleving op deze pagina. Stuur een kort stukje of foto 

naar: django_d@hotmail.com of lhonee@me.com. 

En……… nodig je vrienden uit om de Facebookpagina te volgen.  

mailto:django_d@hotmail.com


 

 
Rondleiding voor leden SWON ( Seniorennetwerk Nijmegen)  
 

  
Op dinsdag 4 en vrijdag 7 oktober 2016 was het een drukte van jewelste in de Natuurtuin. Gemiddeld zo’n 25 
senioren per keer kwamen af op de excursie in de Natuurtuin. Natuurgidsen van het IVN begeleidden ieder een 

groepje van 5 à 6 personen. Vele deelnemers stonden versteld van dit stukje puur natuur in de uithoek van het 
Goffertpark. Sommigen bekenden ( met een beetje schaamrood op de kaken) dat zij hiervan niet op de hoogte 
waren. Was bij de start iedereen nog een en al oor, eenmaal in de kruidentuin kwamen de verhalen over vroe-

ger los. Dat is het leuke om met ouderen op stap te gaan…zij hebben allen wel een kruidig verhaal gebaseerd 
op hun levenservaring.  De bijenstal en de akkertjes( gelukkig stond er nog wat boekweit), de appelboom met 
de vogellijm,de vleermuizenkast en kasten voor de holenbroeders oogstte veel bewondering. Uitleg over de 

fascinerende levenscyclus van de galwesp kwam op de proppen bij het zien van de verschillende galappels aan 
de zomereik, waarin de larven huizen. 
 

. satijnen knoopjesgal eiken galappel 

 
Een bijzondere waarneming tenslotte maakte de wandeling ‘af’: een kadaver van een duif waarbij we aan de 
beetranden van de veerpennen konden afleiden dat die door een vos was verschalkt.  

Al met al een geslaagde excursie die met koffie en koek werd afgesloten. 
 

Miek Schellekens IVN gids Coördinator kruiden/bloementuin NT 

 

Theekruiden in de Natuurtuin 

Het groeit en bloeit in de kruidentuin/bloementuin van de NT.  

In een vorige Nieuwsbrief is er verslag gedaan van het maken van een kruidenspiraal. Het project kruidenspi-
raal “hufterproof” is afgerond: de kruiden uit het keukenkruidenbed zijn overgeplaatst en de kruidenspiraal 
staat nog steeds in volle glorie.   

Wat te doen met het vrijgekomen themabed? Met een echte theedeskundige Koen in ons midden is het idee om 
een theebed te maken en ‘er iets mee te doen’ snel geboren. Geïnspireerd door een workshop in de kruidentuin 
van Maartje Gruter aan de Javastraat in Nijmegen concentreren we ons op een vijftal theekruiden: citroenmelis-

se, goudsbloem, munt, salie en tijm. Het mooie weer maakt dat we een mooie oogst hebben,maar er komt 
meer kijken bij het maken van thee voor de consumptie. Al de blaadjes moeten goed drogen zonder dat er 
schimmel in komt. Hiervoor heeft Koen een heuse droogkast gemaakt uit een oude tv kast. Lang leve het her-

gebruik. De kast ligt nu vol met te drogen  theeblaadjes van de genoemde planten. Onze eerste proeverij vindt 
plaats bij de afsluiting van het zomerseizoen op 1 november as. We kijken dan terug hoe het is gegaan en hoe 
we in het komende seizoen invulling geven aan het ‘theeproject’. Misschien kunnen we in het voorjaar op het 

Fête de la Nature de bezoekers wel een ‘eigen’ kopje thee aanbieden en misschien wel een paar zakjes voor de 

verkoop. Wie weet…we gaan het zien.       Miek Schellekens Coördinator kruiden/ bloementuin. 

 Miek SchelekensMMiek 

 



 
Landelijke Natuurwerkdag  
 

Op zaterdag 5 november 2016 vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Op honderden locaties in heel 
Nederland gaan meer dan 16.000 mensen aan de slag in het landschap. 
 
In onze natuurtuin komen die dag vrijwilligers van IVN helpen bij het winterklaar maken. De werkzaamhe-
den zijn als volgt ingedeeld: 
Het schonen van het Moeras 
Het keren van de nieuwe fruit boomgaarden, deze voorzien van compost en biologische  Krokusbolletjes 
inplanten 
Het vrij maken van het kronkelpad in de nieuwe strook: gras schoffelen, groenafval opharken en afvoeren. 
Het keren van 3 akkers en deze bemesten 
Het inboren van de bodem bij de oude fruitbomen en toevoegen van compost tot ruim een meter diep en 4 
per boom. En het verspreiden van de compost op de jonge boomgaarden. 
 
In totaal werken die ochtend 33 vrijwilligers in de tuin. Het programma duurt van half 10 tot 13.30 uur. 
 

 

Externe opdracht voor educatiemateriaal. 
 
De ziekte van Louis heeft ons als natuurtuin natuurlijk wel voor problemen geplaatst. In de eerste plaats 
wordt het educatiemateriaal (de lessen) nu niet meer vernieuwd. Intussen moest wel bezien worden welk 
educatiemateriaal geschikt is voor de plaatsing in ons aanbod bij NME De Bastei. Hiervoor zijn Corien en 
een aantal vrijwilligers ingesprongen om de belangrijkste aanvullingen alvast te maken. 
Tegelijk constateerden we echter ook dat een goed overzicht over ons materiaal ontbrak: wordt het wel 
overzichtelijk opgeslagen en welk materiaal is helemaal bijgewerkt?  Het bestuur heeft besloten een exter-
ne kracht die hier ervaring in heeft te vragen om ons hierover te adviseren. We hebben hiervoor Marjon 
van der Steen gevraagd en die heeft al een eerste advies gegeven. We gaan dit nu bespreken met de 
eerst verantwoordelijken voor materiaal en verzending: met Louis en Corien. En zij bespreken eventuele 
veranderingen met de vrijwilligers. Dit zal op een of andere manier zeker nog een vervolg krijgen.  
 
Nico van der Poel. 
 

Agenda en nieuwsflitsen 

     *  Zaterdag 5 nov. Vanaf 9:30 uur Natuurwerk dag  

     * 9- 16 december, is het kantoor gesloten, ivm. vernieuwen vd. vloer . 

     * Kerstvakantiesluiting 19 december tot 2 januari 

     *  Nieuwjaarsborrel vrijdag 6 januari  

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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


