Jaarverslag 2014 Natuurtuin Goffert

Voorwoord

Ook in het jaar 2014 is gebleken dat de Natuurtuin wel tegen een stootje kan. Ondanks het wegvallen
van de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in 2013, hebben wij ons goed kunnen handhaven. In 2014 is
ook de subsidie aan MEC stopgezet, zodat het MEC voor ons de zogenaamde makelaarsfunctie (voor
de contacten met scholen, onze klanten uiteindelijk) niet meer kan vervullen. Gelukkig heeft de
stichting ‘De Bastei’ die functie kunnen overnemen.
Afscheid hebben we moeten nemen van onze gewaardeerde medewerkster Marion; vrijwilliger Bart
heeft zich bereid verklaard haar administratieve taken over te nemen. Het bestuur heeft helaas
afscheid moeten nemen van Koby en van de financiële vrouw in ons bestuur, Moniek. Sinds kort wordt
de financiële scepter in het bestuur gezwaaid door ons nieuwste bestuurslid Django. Het bestuur is
met zijn komst zeer ingenomen. We hebben ook Nico in ons bestuur mogen verwelkomen.
De nieuwe penningmeester heeft na zijn komst en na de afronding van de cijfers over 2014 kunnen
constateren, dat de stichting financieel gezond is. Dit is uiteraard niet mogelijk zonder hulp van
buitenaf, waaronder de jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Het jaar begon pas echt goed door een
donatie vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank, met een bedrag van € 3500,-. Met het oog op
de aanschaf van nieuwe computers kwam dit wel zeer gelegen.
Zonder het karakter van de Natuurtuin aan te tasten, hebben wij een verdere stap gezet in de richting
van de Kinderboerderij. De nieuwe strook grond tussen de Kinderboerderij en de Natuurtuin is een
succes; er is een beukenhaag aangeplant langs het nieuwe pad met een poortje tegenover de poort
van de Kinderboerderij. Er zijn plannen voor een spannend pad met ‘struikhuizen’ en voor het planten
van een aantal fruitbomen. De bloementuin op het terrein van de Kinderboerderij (in het jaar 2014
weer enthousiast opgepakt door Mary) is uitgebreid
Het ‘Fêtes de la nature’ op 15 mei was een succes. De burendag op 17 augustus 2014 eveneens,
ondanks het feit dat de opkomst van de buren wat mager was. We blijven er mee door gaan om de
buurt te betrekken bij het wel en wee van de Natuurtuin.
Al met al constateer ik elke keer weer dat onze Natuurtuin voor de stad Nijmegen heel belangrijk is.
Daarop kunnen wij trots zijn. Dichter Bloem verzuchtte ooit:

‘Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: Wat is natuur nog in het land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen...’
Bloem had een wat merkwaardige visie op de
natuur en heeft jammer genoeg nimmer onze
Natuurtuin kunnen bezoeken, anders had hij het
wel anders geschreven.
Paul Eskens, voorzitter

Bestuur per 31 dec. 2014
Paul Eskens (voorzitter)
Django Draaisma (penningmeester)
Peter Engelhard (secretaris)
Bert Klarenbeek (bestuurslid)
Nico v.d. Poel (bestuurslid)
Koby v.d. Knaap en Moniek Lenders hebben in 2014 het bestuur verlaten.
Coördinatieteam per 31 december 2014
Corien Baars (coördinator educatie)
Marja Luyben (coördinator onderhoud)
Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)
Louis van der Heyden (medewerker productontwikkeling)
Bart Reijbroek (administratie)
Marion de Bont heeft haar werkzaamheden per 1 jan. 2015 als gesubsidieerde kracht beëindigd;
Maaike Aarts heeft het coördinatorschap van de kruidentuin opgegeven. Corien Baars was bereid om
tijdelijk in te vallen totdat Miek Schellekens en Ameliet Mulder zich meldden.

De Natuurtuin in getallen:
3353 kinderen, afkomstig van ongeveer 30 scholen,
bezochten met hun klas de Natuurtuin.
We hebben 44 actieve vrijwilligers:
12 educatie-vrijwilligers: 11 vrouwen en 1 man,
12 onderhoudsvrijwilligers: 6 vrouwen en 6 mannen
6 kruidentuinvrijwilligers: 4 vrouwen en 2 mannen
3 vrijwilligers voor de bloementuin, 3 vrouwen
3 vrijwilligers algemene taken (PR, website, Nieuwsbrief): 1 vrouw en 2 mannen
3 vrijwilligers bij productontwikkeling,2 vrouwen en 1 man.
5 vrijwilliger-bestuursleden (mannen)
Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten verrichten.
Het bestuur vergaderde gemiddeld eens per 7 weken. Er was een bijeenkomst van het
coördinatieteam met het bestuur.
9 maal boden we ruimte aan de Imkervereniging voor cursus of vergadering, 15 maal voor een pilot
voor Kinderyoga en 6 maal voor een familie- of buurtbijeenkomst.
10 maal kwam een Nieuwsbrief uit voor vrijwilligers en belangstellenden.

Jeugdeducatie
Het streven voor 2014 was een groep vrijwilligers te hebben van minstens 10 personen en dat is
gelukt. We hebben een begin gemaakt met het gezamenlijk naar de lesinhoud te kijken; naar
aanleiding van evaluaties over de seizoenslessen voor de middenbouwkwam kwam naar voren dat
deze lessen te moeilijk zijn. Productontwikkeling heeft een nieuwe les samengesteld, die we op proef
hebben gedaan. Deze manier is prettig voor beide partijen en zal in de planning voor 2015 een plaats
krijgen.
Een grote wens, het aanschaffen van een bolderkar om educatieartikelen te vervoeren, is in vervulling
gegaan. De bamboestokken (lesmateriaal) hebben een nieuwe plek gekregen; verder is de kast waar
de leskisten in staan, rommelig; een klus voor 2015.
Dit jaar hebben we voor het eerst in samenwerking met Jacqueline van Koolwijk muzieklessen
uitgevoerd. Twee van onze vrijwilligers werken daaraan mee. De lessen zijn succesvol en er wordt
door leerlingen en begeleiders positief op gereageerd.
Er zijn in het voorjaar 1899 en het najaar 1454 leerlingen geweest; totaal 3353.

Productontwikkeling
Voor productontwikkeling is van de plannen van 2014 is een flink gedeelte gerealiseerd.
* het bijenrollenspel is omgezet in een actieve tuinles "zoemende vriendjes".
* de bijenles voor groep 5/6 is gereviseerd.
* er zijn insecten/ beestjeslessen ontwikkeld voor elk niveau klassen ( kriebelbeestjes (1-3), kleine
beestjes safari (3-5), de wereld draait op insecten (5-8); de insectenles oude stijl blijft gehandhaafd
voor Speciaal Onderwijs 5-8).
* er is een aanzet gemaakt met de ontwikkeling van lessen met hulp van digibord.
De verbeteringen die in het voorjaar zijn doorgevoerd voor de seizoenslessen groep 5/6
('kistjeslessen") hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na nogmaals doorlichten is besloten
om een nieuw format te ontwikkelen voor deze lessen.
De ontwikkeling van deze lessen zal het grootste deel van de winterplannen gaan uitmaken, temeer
omdat deze lessen dan ook van digitale voorbereiding en verwerking voorzien worden.
Dat houdt in dat de ontwikkeling van programma's die dit jaar gestart zouden worden vertraging gaat
oplopen. Het gaat hier om lessen voor de onderbouw met als thema 'kleur', "letters' en 'getallen'. Ook
een ervaringsles voor de bovenbouw heeft dit jaar moeten wijken.
Er is dit najaar een begin gemaakt met de ontwikkeling van try-out muzieklessen voor groep 5/6 in
samenwerking met Jacqueline.
Van de losse projecten maakt de speurtocht tussen de Kinderboerderij en de Natuurtuin goede
vorderingen. Het ontwikkelen van zelfstandige producten voor BSO / kinderfeestjes is niet van de
grond gekomen. De klankbordgroep heeft in 2014 nog onvoldoende gefunctioneerd.

Onderhoud:
Bereikte resultaten in 2014:
- Er is een team die het leuk vindt om op de onderhoudsdagen aan
de slag te gaan.
- Met alle vrijwilligers zijn korte evaluatiegesprekken gevoerd.
- Het onderhoudsplan 2014 - 2018 i.s.m. Werkontwikkeling
herschreven
- Een beter werkend werk hok waar de gereedschappen goed
zichtbaar zijn en makkelijk op te ruimen zijn is gerealiseerd.
- De financiering en een vak-deskundige voor de nieuwe poorten is geregeld.
Er is een nieuw plan ontwikkeld voor de nieuwe strook tussen Kinderboerderij en Natuurtuin en een
eerste aanzet is gegeven voor de realisering daarvan. Een werkgroep besprak 3 maal de plannen.
Kruidentuin:
Dit jaar is de groep vrijwilligers die de kruidentuin gaat vormgeven en onderhouden uitgebreid. Sinds
oktober is het coördinatorschap overgedragen aan twee vrijwilligers (een voor het organisatorisch deel
een voor het inhoudelijk deel).
Het takenpakket van de kruidentuin t.b.v. de educatielessen is duidelijk opgesteld en is richtinggevend
voor het beheerplan. De inhoud van de themabedden is geïnventariseerd, waardoor duidelijk is
geworden welke planten nog aangevuld/toegevoegd
moeten
worden.

Bloementuin:
Dit jaar is op het terrein van de Kinderboerderij opnieuw een bloementuin verwezenlijkend.
Na maanden van voorbereidend werk, zaaien, veel water geven, onkruid wieden, zijn o.l.v. Mary op 1
juli de eerste natuurboeketten gemaakt. De verkoop van de natuurboeketten verliep steeds beter: de
totale opbrengst van 4 maanden (juli -oktober) was €118,-. De opbrengst van de boeketten is bestemd
voor zaden en plantjes.
De bloementuin heeft voor veel plezier en bekendheid gezorgd. Er is een veel grotere tuin (5 bij 10
meter) in het vooruitzicht, daarom nu alle krachten bundelen om er in het voorjaar nog iets mooiers
van te maken samen met nieuwe vrijwilligers.
Bijenstal
De imker Martin Walraven van de Nijmeegse Bijenhoudersvereniging droeg weer zorg voor de bijen in
onze bijenstal. Op 20 juli is met cursisten de honing geslingerd in het gebouwtje van de Natuurtuin. Dit
jaar was het voor de Natuurtuin bijna 12 kilo, ongeveer 25 potjes van 450 gram. Al met al een
geslaagd jaar voor de bijenstal van de Natuurtuin. Er zijn nu weer een heel redelijk aantal bijenvolken.
Twee vrijwilligers van de Natuurtuin volgden de imkercursus en behaalden het diploma van de
basiscursus Bijenteelt. De Bijenhoudersvereniging maakt voor haar contactavonden en de
imkercursus gebruik van het gebouw in de Natuurtuin.

Het vrijwilligersuitstapje
Op een gelukkig (overwegend) zonnige dag werden
we ’s middags in de Natuurtuin verwelkomd door de
vier organisatoren : Noortje, Saskia , Gerard en
Bert. Na een koffie-met-koek-moment vertrokken
we per fiets naar een boot aan de Waalkade. Op
deze boot werd ons aan de hand van een grote
maquette uitleg gegeven over de plannen die
momenteel uitgevoerd worden rond de Waal –
gepresenteerd als “Nijmegen omarmt de Waal”.
Heel verrassend, en erg informatief!
Nog verrassender was dat we hierna op het bouwterrein zelf rondgeleid werden . Allemaal verplicht
beschermd door een helm, een lichtgevend oranje hes, en rubberlaarzen met stalen neuzen!
We zagen er ineens als een groep bouwvakkers uit.
Ondanks heel dreigende luchten bleef het vrijwel droog, en konden we van dichtbij een paar
indrukwekkende dingen in aanbouw zien.
Terug in de tuin wachtte ons een heerlijk en mooi versierd aperitief met een sfeervolle muzikale
omlijsting door Niek Edeling, op de Blue Point. Daarna was het tijd voor lekker eten en drinken en
bijpraten met deze en gene.
Organisatie en administratie
De Natuurtuin had ook in 2014 een betaalde kracht in loondienst (met het accent op
productontwikkeling) en er was een gesubsidieerde medewerker gedetacheerd. Alle andere taken
worden vervuld door vrijwilligers.
De onderhoudsgroep werkt het jaar rond 4 dagdelen per week, op woensdag en vrijdag. De
vrijwilligers van de kruidentuin en bloementuin werken in voor- en najaar op de dinsdag (de
bloementuin ook op andere dagen). Educatiemedewerkers begeleiden schoolklassen van april tot
oktober op 9 dagdelen.
Het coördinatieteam kwam elke donderdagochtend van 9.00 u – 10.00 u bij elkaar. De dagelijkse
organisatie werd doorgesproken, afspraken gemaakt en het bestuur geadviseerd.
Naast de vaste onderdelen (educatie, productontwikkeling, onderhoud, kruiden- en bloementuin),
kwamen daar ook de extra activiteiten aan bod.
De administratie, communicatie en organisatie werd ook in 2014 gecoördineerd door de
gesubsidieerde medewerker .Zij was contactpersoon voor de PR-, nieuwsbrief en websitebeheervrijwilligers. De website kreeg een opknapbeurt. Voor donateurs, vrijwilligers en andere
belangstellenden verscheen elke maand de Nieuwsbrief.
Scholing
Er waren 2 scholingsbijeenkomsten voor educatievrijwilligers, 3 maal was er een opfriscursus over
bestaande en nieuwe lessen. Voor onderhoudsvrijwilligers was er drie maal een extra
scholingsbijeenkomst. Voor de kruidentuinvrijwilligers werd een kruidenworkshop gehouden. Voor
een groot deel werden hiervoor financiën van “Groen en Doen” gebruikt.
Louis volgde een
herhalingscursus
Bedrijfshulpverlening.

Extra activiteiten
In het kader van NL-doet werd “een modderkuil” gegraven, de bekisting
van een regenton getimmerd, een dakgoot gemaakt bij de bijenstand
en werden verrijdbare stoeldragers gemaakt.
Op een zondag in juni werd voor ruim 30 bezoekers een interessante
dia-lezing met rondwandeling in de Tuin gegeven door Lucy Kurstjens over natuurlijk tuinieren.
Op de Landelijke Werkdag kwamen ongeveer 25 mensen van IVN, Praktisch natuurbeheer en uit de
(wijde) omgeving helpen met extra onderhoudstaken (in de nieuwe strook en bij het schonen van het
moeras.
Onder leiding van Freek Snel kreeg de Tuin een stevige snoeibeurt.
Fêtes de La Nature gaf ons de gelegenheid om via een Open dag aan bezoekers iets van onze Tuin
en activiteiten te laten zien. Het bestuur nodigde bewoners van de Leeuwstraat uit voor kennismaking
met de Natuuruin.
In een samenwerkingsproject van IVN aangevraagde wandelingen, Croy Goffertboerderij en de
Natuurtuin werd een arrangement opgezet: een rondwandeling door de Tuin, Kinderboerderij en over
de Goffert voor bezoekers van het restaurant.
Er was op bestuurs- en uitvoerend niveau contact met de Kinderboerderij o.a. over het gebruik van de
Bloementuin op het terrein van de Kinderboerderij, een gezamenlijke kinderspeurtocht en de extra
doorgang van Natuurtuin naar Kinderboerderij.
De Natuurtuin participeerde in een gemeentelijk overleg over (75 jaar) Goffertpark; daarin kwam ook
aan de orde de inrichting van het pad tussen Kinderboerderij en Natuurtuin, financiële middelen voor
de poorten en de beukenhaag e.d.
Op een zomeravond was er een nachtvlinderexcursie o.l.v. Harm Alberts, natuurgids van IVN en
KNNV. We hebben geleerd dat er ook bij plensregens nachtvlinders te zien zijn.
In de Tuin werd in de zomermaanden dagelijks een half uur “meditatie in beweging” begeleid door
Marion de Bont. Zij verzorgde dat ook op de Dag van de Stilte.
Er was een speurtocht van een wijkvereniging, de Weekendschool kreeg een excursie en een
kindergroep IVN en Natuurmuseum kwam op bezoek.
Giften, fondsen en sponsoren
Van het RABO- fonds kregen wij een groot bedrag voor de vernieuwing van de computers op kantoor
en de aanschaf van een beamer.
Op de beursvloer van de stichting Maatschappelijke Meerwaarde hebben we weer een goede match
kunnen maken: een bouwtekening voor een uitvalscherm bij slecht weer aan de voorzijde van het
gebouw (bedrijf de Markies)
Vanuit de Beursvloer van Maatschappelijke Meerwaarde werd door personeelsleden van Kiwanis de
buitenkant van het gebouw opgeknapt en geschilderd. Als tegenprestatie krijgen zij op een familiedag
een “aangeklede excursie in onze Tuin” aangeboden.
In december heeft de Natuurtuin gratis gebruik kunnen maken van een hoogwerker van
schildersbedrijf Jacobs. Deze hoogwerker hadden we nodig om in de overkapping van het gebouw
de openingen dicht te maken zodat de kauwen er geen nest meer zouden kunnen bouwen.

