JAARVERSLAG NATUURTUIN GOFFERT 2015
Voorwoord
Met genoegen presenteert het bestuur van de Stichting Educatieve Natuurtuin
Goffert het jaarverslag van 2015.
In ons bestuur hebben we welkom geheten aan Lieke Honée, inmiddels in de
Natuurtuin een bekend gezicht. Een gelukkige ontwikkeling, omdat het bestuur
door het afscheid van Coby en Moniek, een mannenclub dreigde te worden. Lieke
was ooit werkzaam als directielid van Kion en later hoofd personeelszaken bij
verschillende organisaties in de sector zorg en welzijn. De doelstelling van de
Natuurtuin, natuuronderwijs aan kinderen, spreekt haar aan en sluit aan op haar
werkervaring. Vorig jaar meldde ik al het afscheid van Marion per 1 januari 2015.
Haar functies zijn overgenomen door Bart.
Alhoewel het in het verslag wordt genoemd wijs ik er hier al op dat we nu kunnen
zeggen dat wij beschikken over een duidelijke organisatiestructuur en de daarbij
behorende enthousiaste vrijwilligers.
Het onderhoud: Marja; kruiden- en pluktuin: Miek; jeugdeducatie: Corien;
productontwikkeling: Louis; algemene taken; Bart. Op 11 december heeft het
bestuur met deze coördinatoren teruggekeken op het jaar 2015, waarbij
geconstateerd werd dat het werkplan 2015 uitstekend is uitgevoerd. De werkvloer
blijkt levendig te zijn: we zien nieuwe initiatieven ontstaan, zoals het voorstel om
tegenover de kinderboerderij halfstamfruit te gaan planten en de houtrillen te
bekleden met klimmend fruit zoals kruisbes en braam, en het voorstel tot
loopsluizen voor het nieuwe pad.
Ook in het jaar 2015 ging het zonder meer goed met de Natuurtuin. Het aantal
vrijwilligers is vrijwel constant, evenals hun de inzet. Het bezoekersaantal was
eveneens vergelijkbaar met de jaren ervoor. Uiteraard blijven wij streven naar
meer bezoekers en nieuw te ontwikkelen lesmaterialen. Na enige aanloopperikelen
verloopt het contact met de Bastei (die de functie van het MEC heeft overgenomen)
goed. De contacten met het bestuur verlopen via Nico. Op 2 oktober was er een
studiedag; er was veel belangstelling. We wachten nu nog op een zogenaamde
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digiplanner. Dit resultaat was niet mogelijk zonder het enthousiasme van al onze
vrijwilligers. Elk jaar weer ben ik daarvan onder de indruk.
Financieel gaat het eveneens voor de wind: wederom sluiten we het jaar af met een
positief resultaat. Uiteraard blijft het resultaat mede afhankelijk van subsidies,
waaronder de gebruikelijke gemeentelijke subsidie. Ook wil ik op deze plaats reeds
wijzen op de gift van basisschool ‘De Akker’ van 400,- , zijnde de opbrengst van
de door de school georganiseerde Fancy Fair, en op de gift van de Hertstraat van
200,-. Besloten is om een gedeelte van deze giften te gebruiken voor de aanschaf
van een nieuw imkerpak en educatief materiaal over bijen. School en Hertstraat:
Dank!
Wij blijven eveneens streven naar meer naamsbekendheid en betrokkenheid van de
buurt. Op 31 mei deed de Natuurtuin mee aan de nationale Parkendag: een groot
succes met ca. 200 bezoekers (en een positief financieel resultaat). In dat kader
moet ook het ommetje Goffert worden genoemd: ca. 100 bezoekers wandelden
door onze tuin. Vol optimisme zijn we het jaar 2016 ingegaan!
Paul Eskens, voorzitter
1.

DE WERKORGANISATIE

De educatieve natuurtuin is een vrijwilligersorganisatie en heeft de taken verdeeld
over het bestuur, het coördinatieteam en de uitvoerende krachten.
Bestuur per 31 dec. 2015
Paul Eskens (voorziter)

Django Draaisma (penningmeesteer)

Peter Engelhard (secretaris)

Bert Klarenbeek (bestuurslid)

Nico v.d. Poel (bestuurslid)

Lieke Honée (bestuurslid)
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Coördinatieteam per 31 december 2015
Corien Baars (coördinator educatie)
Marja Luyben (coördinator onderhoud)
Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)
Louis van der Heijden (medewerker productontwikkeling)
Bart Reijbroek (administratie)
Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen.
Onderdeel

totaal

man

vrouw

9

2

7

16

9

7

Kruiden- en bloemen

9

3

6

Algemene taken (o.a. website,

5

3

2

Productontwikkeling

1

1

-

Coördinatieteam

5

2

3

Bestuur

6

5

1

51

25

26

Educatie
Onderhoud

nieuwsbrief)

Totaal

Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten
verrichten.
Na het opschonen van verouderde bestanden staan 61 donateurs en Vrienden van
de Natuurtuin ingeschreven.
Het bestuur vergaderde 7 keer. Er was een gezamenlijke bijeenkomst met het
coördinatieteam.
De binnenruimte werd aangeboden aan Imkervereniging voor o.a. de imkercursus
(8x), voor yogalessen voor kinderen (10x), verhalencursus van IVN Nijmegen (3x),
Vereniging terminale zorg (1) en 3 keer aan Vrienden van de Natuurtuin.
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2.

DE ONDERDELEN

Jeugdeducatie.
Het aantal leerlingen dat deelnam aan de natuurlessen bedroeg: 3436. Dit is 10%
meer dan het aantal in 2014 (1454). De beoogde verhoging van 20% is echter niet
gehaald. Omtrent de taken van De Bastei zijn er nog zaken onduidelijk. Tijdens het
GEO-overleg is hier aandacht aan besteed en zijn verbeterpunten over met name
de communicatie onze organisatie en met de scholen afgesproken. Tevens is
gesproken over de rol over de ondersteuning door de Bastei aan onze vrijwilligers.
Wij hebben een groep vrijwilligers die zeer betrokken is bij zowel de uitvoering van
de lessen als het meedenken met het maken van lesmateriaal en de ontwikkeling
van nieuwe lessen. De opkomst bij de roostervergaderingen, opfrislessen en de
evaluaties is hoog. Het aantal vrijwilligers van dit onderdeel bedraagt aan het einde
van het jaar 9. Dit is te weinig. De werving is reeds opgestart.
De uitbreiding van het muziekbos is helaas veranderd in het herstellen van de
“instrumenten”. Deze zijn vernield. De twee grote stammen van de xylofoon liggen
er nog en medewerkers van het onderhoud zullen de instrumenten nieuw maken.
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Productontwikkeling.
Aanvankelijk lag het in de planning om ons afgelopen jaar te richten op
ontwikkeling van lessen voor de bovenbouw. De problemen die bleven spelen bij de
seizoenspaden van de middenbouw vroegen echter om voorrang.

De ontwikkeling van de seizoenspaden heeft flink tijd gekost.
Zowel de tuinopzet als de voorbereidingsles vroegen om een nieuw concept, wat
aanvankelijk maar langzaam vorm kreeg. Het zoeken naar ondersteunende
materialen en vormgeving, en ontwikkeling van digibordlessen als nieuwe manier
van werken - alles had daarin ook tijd nodig.
Inmiddels is er een degelijk product ontstaan voor de middenbouw. Uniek hierbij is
dat de les in de natuurtuin op digitale wijze voorbereid kan worden in de school.
Enkele scholen in de buurt zijn verzocht om deze voorbereidingslessen komend jaar
als try-out voor ons te draaien, vooral ook om te kijken in hoeverre de digitale
voorbereiding voordeel biedt.
Dit zal ongetwijfeld komend jaar nog tot aanpassingen leiden.
Vrijwilligers worden met regelmatig ondersteund met kennisoverdracht over de
seizoenspaden, vruchten en zaden, bloembouw en bestuiving, knoppen en kiemen.
Onderhoud.
Voor dit onderdeel is een 4 jaren beheerplan opgesteld waar wekelijks aan gewerkt
wordt op woensdag en op vrijdag het hele jaar door. Dit beheerplan regelt de
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instandhouding van de verschillende biotopen die van belang zijn voor de educatie.
Ook bij weer en wind is er een trouwe groep vrijwilligers aan het werk.

Naast reguliere werkzaamheden heeft er een “snoei dag”, NL doet 2015, de Dag
van het Park 2015 en twee “ alternatieve Natuurwerkmiddagen” plaatsgevonden.
De uitbreiding met nieuwe strook grond vroeg om een inrichtingsplan. Daarnaast is
er door medewerking van de gemeente een Rolstoel pad aangelegd.
Kruiden- en bloementuin

In het afgelopen jaar zijn de teams van de kruiden- en bloementuin
samengevoegd. Iedere dinsdagochtend wordt er gewerkt in de verschillende
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kruiden- en bloembedden. Dit aan de hand van een werkmap waarin per bed de
planten en benodigde verzorging staat beschreven.
Afgelopen jaar is een composthoop gerealiseerd.
In de zomer zijn boeketjes gemaakt die in de naastgelegen Kinderboerderij werden
verkocht.
De opzet van een Kruidenspiraal is gemaakt en deels uitgevoerd. Door vandalisme
is het reeds gebouwde deel vernield. De bouwwerkzaamheden zijn opnieuw gestart.
Eind december is een tweede poging ondernomen die minder gevoelig is voor
vandalisme en met succes afgerond.
Administratieve ondersteuning
De website is goed ingericht en voorziet in actuele informatie.
Het gebruik van Twitter is beperkt en vraagt om meer actie.
In nauwe samenwerking met de vrijwilligerscentrale vond de werving van nieuwe
vrijwilligers plaats. Dit naar tevredenheid van de coördinatoren.
Er is een “smoelenboek” gerealiseerd van alle vrijwilligers.

Vrijwilligersbijeenkomsten
-

Op de jaarlijkse vrijwilligersavond wisselden de onderdelen informatie uit.

-

Onze aanvraag bij Groen en Doen voor extra scholing van onze vrijwilligers werd
gehonoreerd.
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Het jaarlijks uitstapje op 28 augustus. Op zeer creatieve wijze hebben groepjes
vrijwilligers kunstwerken gemaakt van de in de tuin gevonden natuurlijke
materialen.
Bijzondere Activiteiten
-

Op 9 januari was onze Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en Vrienden.

-

OP 24 februari waren we aanwezig bij een speeddate met B. en W. voor de wijk in
de Klokkentoren.

-

In het kader van NLdoet (van Oranjefonds) werd dankzij enthousiaste inzet van
medewerkers op 21 maart een aantal bouwwerkzaamheden verricht (o.a. berging
kruiwagens, dak infobord, witten bijenstal).

-

Bestuur en coördinatoren waren op 27 maart aanwezig bij de feestelijke opening
van de vernieuwde bijenstal op de Goffertwei.

-

In het voorjaar werden ochtendmeditaties gegeven.

-

Er waren een aantal excursies door de Natuurtuin en wandelingen voor ouderen.

-

Er was op 23 mei een vogelexcursie in kader van Nationale Vogelweek.

-

We hielden open huis op de Dag van het Park op 31 mei en trokken een
noemenswaardig aantal bezoekers;

-

Op 13 juni hadden we een nachtvlinderexcursie.

-

De schilderclub van het Hobbycentrum streek neer in de Natuurtuin om zich te
laten inspireren door de prachtige omgeving. In november werden de werken in het
Hobbycentrum tentoongesteld.
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-

Het buurtfeest van de Hertstraat en de fancy fair van basisschool De Akker
bestemden hun opbrengst aan de Natuurtuin.

-

Het “Ommetje Goffert” liep dit jaar door de Natuurtuin in avondsfeer met ruim 100
deelnemers.

- Vrienden van de natuurtuin: In de loop der jaren was de lijst van contactpersonen
en vrijwilligers en ex-vrijwilligers wel heel lang geworden en er was niet meer
duidelijk of ook ieder echt bij de Natuurtuin betrokken wilde blijven. Inmiddels is de
lijst opgeschoond en beschikken we over een actuele lijst van vrienden van de tuin.
De opzet is nu om in het komend jaar minstens één keer een gezellige en
misschien ook educatieve ontmoeting in de tuin te organiseren.

-

De gemeente Nijmegen.
De samenwerking met de gemeente verloopt constructief. De afdeling stadsbeheer
heeft in 2015 bijgedragen in het volgende:
- pad gemaakt in de nieuwe strook
- rolstoel pad
- Het aanleveren van de beplanting voor die boomgaardjes- Het aanleveren van
wat bosplantsoen
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De bijenstal.
Nadat een aantal jaren geleden de bijenstal onderkomen was nam

daarna de

secretaris van de imkervereniging de zorg voor de bijenkasten over. Jaarlijks werd
een compleet verslagje gemaakt over de ontwikkeling en de kosten. Na enkele
jaren waren er begin 2015 weer vier bijenvolken. We probeerden zelf nieuwe
imkers op te laten leiden. In 2015 werden door de imkervereniging vier imkers uit
de laatste cursus bereid gevonden om de zorg voor de kasten over te nemen. Een
bestuurslid maakte kennis met de vier imkers en een van hen zal de
contactpersoon zijn. Zij wil ook graag meewerken aan actualisering van de bijenles
voor educatie. Helaas waren er eind 2015 nog slechts twee bijenvolken in leven.
We hopen weer uit te kunnen breiden

-

De Bastei en GEO-overleg.
Nadat in 2014 het MEC geen subsidie meer kreeg werden begin 2015 de taken
overgenomen door De Bastei. Zij moeten de afstemming tussen vraag en aanbod
verzorgen op het gebied van Natuur- en milieu-educatie verzorgen. Daartoe bieden
zij eventueel ook bijscholing aan voor vrijwilligers. Zij bezochten alle scholen en
hadden in het Geo overleg contact met alle aanbieders van natuurlessen. Ze
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werkten de digiplanner bij waarin lessen werden aangeboden en de scholen konden
inschrijven. Aanvankelijk was dit GEO-overleg vaker, maar in 2015 werd besloten
om nog twee maal per jaar te overleggen. Milieu-organisaties worden bijgepraat en
kunnen eventueel ook samen hun aanbod afstemmen.

Met de Kinderboerderij werd goed samengewerkt rond de aanleg en het gebruik
van de bloementuin. Boeketten worden verkocht bij de ingang van de
Kinderboerderij.
-

Beursvloer van Maatschappelijke Meerwaarde. Het verzoek om ondersteuning bij
ophanging van plafonddoeken en de beamer is gedeeltelijk gehonoreerd, dat wil
zeggen is beperkt gebleven tot een advies van hoe zelf te handelen.
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