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Medewerkers per 31 december 2011 

Louis van der Heyden (materiaalontwikkeling en educatie) 
Saskia Verschuren (educatie) 

 Ceciel Geerards (administratie en kruidentuin) 
Marion de Bont (tuinbeheer) 
 
 
 

Voorwoord : 
Allereerst meld ik een wijziging in de samenstelling van het bestuur: Marie-José Paes-
Schulkes maakt geen deel meer uit van het bestuur. Zij heeft zich jarenlang met liefde en 
enthousiasme van haar bestuurstaak gekweten. Het was daarom vanzelfsprekend dat zij 
haar bestuurstaken eens neer zou leggen. Op passende wijze is aandacht besteed aan haar 
afscheid.  
Als nieuwe bestuursleden zijn te melden: Bert Klarenbeek en Koby van der Knaap. Het 
secretariaat wordt nu bemand door Peter Engelhard. 
 
Aan het einde van 2010 zag het ernaar uit dat de activiteiten van de Natuurtuin uitgebreid 
zouden kunnen worden met het bieden van huisvesting aan BSO ‘Struin’. Voorjaar 2011 
bleek dat deze activiteiten niet zouden stroken met het bestemmingsplan, terwijl het gebouw 
ook niet was aangepast op de BSO-activiteiten. Het bestuur heeft daarom besloten deze 
activiteiten voorlopig op een laag pitje te zetten. Het bestuur blijft er echter enthousiast over 
en zal zich blijven beraden of hier toch gestalte aan gegeven kan worden. geven. De 
uitbreiding strookt niet alleen met het voornemen van het bestuur om meer naar buiten te 
treden: uitbreiding kan bovendien voor de financiële behoeften van de Natuurtuin interessant 
zijn. 
Het jaar 2011 wordt gekenmerkt door één grote tegenvaller: het wegvallen van drie van de 
vier gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Zoals het er nu naar uitziet zal er met ingang van het 
jaar 2013 nog één subsidiebaan bij de Natuurtuin behouden blijven.. Het bestuur heeft 
daarom in 2011 besloten tot een reorganisatie, waarbij de handhaving van de doelstelling 
van de Natuurtuin voorop staat: een bijdrage leveren aan het aanbod van natuureducatie in 
het basisonderwijs. Daarbij zal de organisatie van de stichting veranderd moeten worden in 
een nagenoeg 100% vrijwilligersorganisatie. Dit moet o.a. leiden tot een grotere 
betrokkenheid van vrijwilligers bij het beleid en een kleinere afstand van het bestuur tot de 
werkvloer. In het jaarverslag van 2012 komen we daarop terug.   
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Het jaar 2011 wordt dus gekenmerkt door de start van grote veranderingen. Er zal afscheid 
genomen moeten worden van medewerkers die jarenlang met hart en ziel aan de Natuurtuin 
zijn verknocht. Naast deze treurigheid is het bestuur ervan overtuigd dat met een (wellicht 
uitgebreider) enthousiast team van vrijwilligers de doelstellingen van de Natuurtuin  kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Tenslotte: in het afgelopen jaar heeft het bestuur zich gebogen over de vraag of en op welke 
wijze de Natuurtuin meer kan worden geïntegreerd in het Goffertpark en/of de 
Kinderboerderij. Een start tot denken in deze richting is gegeven en zal in 2012 z’n verdere 
beloop hebben.    
Met 4 beroepskrachten was het team dit jaar nog op sterkte. Door de aangekondigde 
beëindiging van de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in Nijmegen zal helaas volgend jaar een 
afvloeiingsregeling van kracht worden voor 3  van de 4 teamleden.  
 
                                                                                                      Paul Eskens, voorzitter 
 
Vrijwilligers 
 
Ons vrijwilligersbestand  (28) blijft constant. Over de aantallen zijn we, zeker bij de 
onderhoudsgroep, zeer tevreden. De vrouwen zijn in de meerderheid (18). Enkele 
vrijwilligers werken in meerdere groepen mee. 
De vrijwilligers waren tot de zomer nog onder te verdelen in de volgende groepen: 
Tuinonderhoud (11), kruidentuin (8), educatie (6), moestuinonderhoud (2) en 
moestuineducatie (3). Elke groep werkt een dag of dagdeel, verspreid in de week. 
  
Voor de bijenstand werkt als vrijwilliger onze imker Paul Schoenmakers. Hij draagt zorg voor 
de bijenvolken, de honing en de verwerking ervan. Dit jaar zijn een paar volken gestorven en 
we hadden minder honing dan vorig jaar: 14 potten konden we verkopen in 2011. 
 
Marion de Bont coördineerde de vrijwillig(st)ers in tuinonderhoud, Ceciel Geerards die van 
de kruidentuingroep; bij de educatie- en moestuingroep was dat Saskia Verschuren. 
Zij voerden met de vrijwilligers aanname- en evaluatiegesprekken en trachtten het aanbod 
van werk gevarieerd en inspirerend te presenteren. Over het geheel ervaren de 
vrijwillig(st)ers hun werk bij ons als erg prettig. 
 
Na de zomer zijn moestuineducatie en moestuinonderhoud weggevallen i.v.m. de 
onzekerheid over de coördinatie  Tjamara en Liesbeth namen afscheid ; Bas Bo. ging ons op 
het gebied van informatica assisteren,en Arie en Tim werden oproep-vrijwilliger. 
 
Bij de educatiegroep hebben Annet en Anita na een jaar afscheid genomen. 
 
Dit jaar werd de tuinonderhoudgroep versterkt met twee enthousiaste mannelijke vrijwilligers, 
Piet-Hein en Rob en één vrouwelijke, Maaike. Bas kwam weer terug na een jaar afwezigheid  
en we namen afscheid van twee krachtige tuin-mannen: Matthijs (ook kruidentuin-vrijwilliger) 
en Leo. 
 In de kruidentuin zijn in de loop van het jaar helaas 5 vrijwilligers weer gestopt, waarvan 4 
wegens gezondheidsredenen: Marjan, Jacqueline, Ester en Marike. We hebben een beroep 
gedaan op de Vrijwilligerscentrale om ons bestand weer aan te vullen. Gelukkig hebben we 
ondersteuning gekregen van 2 vrijwilligsters, die in een ver verleden ook al in onze 
educatieve natuurtuin gewerkt hebben: Mary en Maaike  We zijn blij met het feit dat 
vrijwilligers na zoveel jaar weer terugkomen! 
 
 
 
 



 

 

Tuinonderhoud 
 
2011 werd het jaar waarin een langgekoesterde wens in 
vervulling ging: de aanleg van een natte-heide-gebied naast het 
arm ven. We hadden de klus aangemeld bij NL-DOET en 
kregen voor de aanschaf van vijverfolie en veenmosveen een 
donatie via het Oranje Fonds. Met hulp van 6 vrijwilligers die 
zich via NL-DOET hadden aangemeld (waaronder drie zeer 
sterke vrouwen), een bestuurslid en twee eigen vrijwilligers 
werd een lange ei-vormige kuil uitgegraven en  werden een 
nieuwe wal en heuvelgebiedje gecreëerd. Vervolgens werd folie 
in de kuil gelegd en bedekt met een laag uitgegraven zand. Het 
weer was prachtig, de sfeer uitstekend en de werkkracht hoog.  
Een aantal weken later brachten we met eigen mensen het 
veenmosveen aan op de onderlaag, en met een donatie van 
iemand die de tuin ter harte gaat kunnen we daar nu planten 
voor gaan aanschaffen.  
 
De zomer was met zeer wisselende temperaturen heel slecht 
voor onze graanoogst: alleen de boekweit kwam (na drie keer 
inzaaien i.v.m. konijnenvraat...) echt goed op. De myxomatose 
sloeg overigens ook in onze tuin toe, wat de overlast behoorlijk 
verminderde. 
 
 
 

Kruidentuingroep 
 
In het voorjaar heeft Ceciel de coördinatie van de 
kruidentuin overgenomen. Samen met 8 
vrijwilligers is gestart in het voorjaar. De nadruk 
lag dit jaar voornamelijk op het inwerken van 
nieuwe vrijwilligers en op kennisoverdracht.  
We hopen in het voorjaar van 2012 weer op volle  
sterkte te zijn en een nieuwe impuls te geven aan 
deze belangrijke biotoop. 
 
 
 

 
Educatie 
 
Er hebben in totaal 4475 kinderen les gekregen in de tuin, iets boven het gemiddelde. Met 6 
vrijwilligers hebben we het hele jaarrooster redelijk kunnen invullen. 
Ons aanbod in natuurlessen is in 2011 hetzelfde gebleven en het enthousiasme van de 
kinderen en de leerkrachten is onverminderd. 
We  zijn kritisch gaan kijken naar ons aanbod in natuurlessen. Een begin is gemaakt  met het 
nalopen van alle lesbrieven. Ook worden alle educatiehandelingen doorgenomen en 
uitgeschreven. 
 



 Het groene klaslokaal 
 
 
 
Het moestuinproject 
De kinderen van SBO de Windroos (groep 7) hebben dit voorjaar voor het laatst les 
gekregen in de moestuin op de locatie van de Kinderboerderij. Er is besloten dat na de 
zomervakantie niet opnieuw gestart wordt met een nieuwe groep. Dit vanwege het 
verdwijnen van de gesubsidieerde banen in de natuurtuin. Het hele moestuinproject is te veel 
omvattend voor de vrijwilligers. We hebben het terrein ontmanteld en weer overgedragen 
aan de Kinderboerderij. 
 

Nog volop werken en leren in het voorjaar. 
 
 
De bloementuin  
Dit jaar is Ceciel op kleine schaal begonnen met het telen van snijbloemen op het terrein van 
de moestuin. Op de eerste plaats wilden we hiermee de moestuin opvrolijken en op de 
tweede plaats wilden we boeketten te koop aanbieden. De bloemen werden in de 
zomermaanden vroeg in de morgen geplukt en fleurden menigmaal ons kantoor op. De 



 

bezoekende ouders van de Kinderboerderij waren heel enthousiast over de mooie 
boeketten.  
 
Bijscholing 
Marion volgde een herhalingscursus Bedrijfshulpverlening.. 
Voor de vrijwilligers van het tuinonderhoud  waren er weer verschillende snoeicursussen: 
bomen snoeien o.l.v. Freek, struiken snoeien o.l.v. Ceciel. 
 
Vrienden van de natuurtuin 
Voor donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden verscheen elke maand de 
Nieuwsbrief (digitaal of per post). 
Ons voornemen om dit jaar twee keer een thema-Tuinpraat uit te geven heeft nog geen 
gestalte gekregen  
 
Open Meditatie in de Natuurtuin 
In de periode van april tot juli verzorgde Marion op vrijdagochtenden van 8.30 tot 9.00 op de 
heide ‘Meditatie in Beweging’. Deelname vrij per keer. 
 
Open Dag/ Parkendag  
Ook dit jaar hebben we de keuze gemaakt om onze jaarlijkse Open Dag samen te laten 
vallen met de Nijmeegse Parkendag, met als thema “Avontuur”. 
De Gemeente Nijmegen heeft gezorgd voor tentenmateriaal en stoelen en heeft een sterk 
touw ter beschikking gesteld, dat we hebben gebruikt voor de klimboom. Restaurant ‘de 
Goffertboerderij’ heeft ons gesteund door koffie- en theekannen  te lenen. 
In het kader van het thema hebben we verschillende activiteiten georganiseerd waaronder 
het befaamde ‘Blote-voeten-pad’, avontuurlijk knutselen o.l.v.één van onze vrijwilligsters, 
hutten bouwen in het bos met takken en stammetjes. De sfeer werd muzikaal omlijst met 
gitaarspel op wisselende plekken in de tuin.  
Vanuit onze Educatieve Natuurtuin Goffert startte de IVN bomenexcursies . 
De opkomst was goed: 93 volwassenen en 59 kinderen! We wierven op deze dag 4 nieuwe 
donateurs. 
 
Giften, fondsen en sponsoren  

• Op de beursvloer van de St. Maatschappelijke Meerwaarde hebben we Peer van 
Bakel, directeur van accountantsburo BGH te Nijmegen bereid gevonden om ons te 
ondersteunen bij het samenstellen van ons financieel jaarverslag.  

• Freek Snel heeft kosteloos zoals in voorgaande jaren samen met de vrijwilligers 
snoeiwerk in onze natuurtuin verricht. 

• NL-DOET (Oranje Fonds): zie bij Tuinonderhoud. 
• Mevrouw Ans Verplak, zeer betrokken oud-vrijwilligster, stelde een geldbedrag 

beschikbaar om hiermee het natte heideven van specifieke vegetatie te voorzien. 
• Bas van Delft, vriend van onze tuin, heeft voor ons de evenwichtsbalk in de tuin 

vervangen als een gift aan onze tuin. 
 
 
 
Het vrijwilligersuitstapje 
Dit jaar werden we onder leiding van Freek Snel 
meegenomen op een 1 ½ uur durende rondleiding 
over Heumensoord. Hij vertelde boeiend en met 
veel kennis van zaken over de geschiedenis van het 
gebied. 
Het weer was prima, en de sfeer uitstekend. 
 



Na afloop van de rondleiding vertrokken we naar de Hortus Arcadië in Brakkenstein waar we 
een lekkere lunch serveerden voor iedereen. Als gastheer zorgde de Hortus voor de 
sfeervolle ambiance. 
 
 
 

 
 


