JAARVERSLAG NATUURTUIN GOFFERT 2016
Voorwoord
Op vrijdag 13 januari 2017 hadden we onze traditionele Nieuwjaarsborrel. Altijd
weer een fijne bijeenkomst met een hoge opkomst, enthousiaste mensen, een
praatje en een liedje. Het laat ook dit jaar weer zien, dat de Natuurtuin bloeit als
een tierelier. Om dat te onderstrepen een paar woorden uit de Nieuwjaarstoespraak
van een bestuurslid:
“Wij zijn een klein, maar bloeiend bedrijf dat al 35 jaar bestaat. Onze firma wordt
gekenmerkt door een platte organisatie, heeft korte lijnen, is energiezuinig en
houdt rekening met natuur en milieu. Wij zijn zo plat dat we elkaar met de
voornaam aanspreken: meneer Paul, mevrouw Corien, meneer Bert enzovoorts. En
opmerkelijk: we hebben drie vrouwen in de leiding die door het glazen plafond zijn
gebroken.”
“Ons Educatief Bedrijf onder de bezielende leiding van mevrouw Corien heeft aan
2722 kinderen een educatiepakket ‘verkocht’, een prestatie om U tegen te zeggen.
Corien is de moeder van een 20 tal natuurpaden - van kriebelbeestjes tot
zoemende vriendjes - en geeft leiding aan een groepje mensen met veel
pedagogisch talent.”
“Ons bedrijfsonderdeel Onderhoud kent een grote verscheidenheid van
werkzaamheden: baggerwerk, oude vloeren verwijderen (en hoe, hulde aan al die
werkers), handel in struikfruit, kaasdoek en nestkastjes. Directeur daar is mevrouw
Marja, een kordate dame vol initiatieven, die de vaart er in houdt bij een werkploeg
van noeste arbeidskrachten.”
“Het onderdeel Bloemen en Kruiden is een bedrijf met veel potentie. Het staat
bekend om zijn (bloem)bedden, (kruiden)spiralen en droogkasten (maar is zeker
geen filiaal van Beter Bed). Het is vooral vermaard om zijn groot thee-experiment
en zijn goedlopende boeketterie (dit jaar 51 kunststukjes). Mevrouw Miek heeft
twee delen aaneengesmeed: een prima clubje mensen met groene vingers.”
“Onze afdeling onderzoek en ontwikkeling was gehandicapt door langdurige ziekte.
Omdat meneer Louis al jaren een stevig basis heeft gelegd, konden en kunnen we
daar op voortbouwen. We zijn heel blij met zijn terugkomst. Een geluk bij een
ongeluk was de vooruitziende blik van ons bestuur om een
ziekteverzuimregelingsverzekering af te sluiten. Dat gaf ons de mogelijkheid om
een extra kwaliteitsslag te maken voor onze educatieve producten.”
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“Onze CFO meneer Django heeft de wind er goed onder en dat levert een zekere
winst en een sluitende begroting op.” Een uitgekiend financieel beleid en het
gebruik maken van sponsoren geeft ons de gelegenheid om enkele langgekoesterde
wensen dichterbij te brengen, zoals een nieuw vloer en een luifel voor slecht weer.
“We hebben grote stappen gemaakt bij onze afdeling Public Relations en Externe
betrekkingen onder bezielende aanvoering van mevrouw Lieke en meneer Nico; zij
hebben een stevige push gegeven aan de bekendheid met onze Tuin. Via de
website, facebook, de bijeenkomst met de vrienden van de Natuurtuin, maar ook
door een vernieuwde PR bij Fêtes de la Nature en Vogelexcursie. We gaven ruimte
aan de toneelgroep Mies, er waren diverse contacten met o.a. Kinderboerderij, de
Bastei; de wethouder kwam op bezoek en we hadden een proef met een
zondagactiviteit voor kinderen.”
Bij de jaarwisseling hebben we afscheid genomen van voorzitter Paul Eskens en
bestuurslid Bert Klarenbeek. De voorzittershamer heeft Paul overdragen aan Stijn
Verbruggen, die we hartelijk welkom heten.
Als secretaris was het voor mij dit jaar een makkie om de verschillende lijnen in de
bedrijfsvoering tussen bestuur, coördinatoren en externe betrokkenen bij elkaar te
houden. En dat kon alleen door de geweldige inzet van alle betrokkenen en de
steun die we kregen van de gemeente en Vrienden.

Meneer Peter

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. 2016
Paul Eskens (voorzitter)

Django Draaisma (penningmeesteer)

Peter Engelhard (secretaris)

Bert Klarenbeek (bestuurslid)

Nico v.d. Poel (bestuurslid)

Lieke Honée (bestuurslid)

Coördinatieteam per 31 december 2016
Corien Baars (coördinator educatie)
Marja Luyben (coördinator onderhoud)
Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)
Louis van der Heijden (medewerker productontwikkeling)
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Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen.
Onderdeel

totaal

man

vrouw

9

3

6

17

9

8

Kruiden- en bloemen

6

3

3

Algemene taken (o.a. website,

5

3

2

Coördinatieteam

4

1

3

Bestuur

6

5

1

47

22

25

Educatie
Onderhoud

nieuwsbrief)

Totaal

Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten
verrichten.
Door een extra subsidie van “Groen en Doen” konden extra scholingsactiviteiten
voor de vrijwilligers worden uitgevoerd.
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Na het opschonen van verouderde bestanden staan 57 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,
als oefenruimte voor uitvoering “Marieken van Nimwegen, koffiedrinken na
rondwandeling voor 40 leden van Culturele club (was SWON), voor twee keer
honingslingeren, voor chocolademelk drinken na een activiteit van klas SSGN, bij
drie Zondagactiviteiten voor kinderen en voor een kinderfeestje.
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DE ONDERDELEN
Jeugdeducatie.
Het aantal leerlingen dat deelnam aan de natuurlessen bedroeg 2722. Dat wil
zeggen 1819 in het voorjaar en 903 in het najaar. Ten opzichte van het vorig jaar
(3436 leerlingen) is het aantal leerlingen gedaald. Een mogelijke oorzaak kan zijn
dat de scholen digitaal worden geïnformeerd en zich ook digitaal aanmelden. Dit
vraagt van ons dat onze informatie correct en wervend staat vermeld in de
zogenaamde Digiplanner. Dit hebben we onlangs verbeterd. Voor het nieuwe jaar
hebben we een actieplan opgesteld om het aantal deelnemende scholen te
verhogen.
De groep vrijwilligers die de educatie verzorgt is zeer actief en betrokken. Een van
de vrijwilligers kan nu zelf de bijenlessen geven.
Voor de muzieklessen is nog geen vrijwilliger gevonden
De vrijwilligers hebben scholing gevolgd waarbij zij zich verdiepten in de
verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. Dit om de didactische aanpak zo
goed mogelijk af te stemmen op de verschillende ontwikkelingsfasen.
De natuurlessen die gegeven kunnen worden
Onderbouw: Konijnensnuffelpad (lenteles)
Kauw leert vliegen (zomerles)
Eekhoornpad (herfstles)
Kriebelbeestjes (insecten en waterdiertjes)
Zoemende vriendjes (bijenles)
Middenbouw: De Groene Kracht (lenteles)
Lokken en Verleiden (zomerles)
Afbreken, Opruimen en Wegwezen (herfstles)
Kleine Beestjessafari (insectenles)
Bijenles
Waterdierensafari (waterles)
Weet wat je eet (akkerles)
Bovenbouw: Lentepad
Natuur dat ben je Zelf (zomerles)
Bodem en Compost (herfstles)
Insecten zijn de Baas
Wateronderzoek
Speciaal Onderwijs: Weet wat je Eet SO (akkerles)
Hoe komen dieren de winter door (herfstles)
Insectenpad
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Productontwikkeling.
Vanwege langdurige ziekte van onze medewerker heeft de ontwikkeling van nieuwe
natuurlessen nagenoeg stilgestaan. In overleg met de coördinator van educatie gaf
het bestuur in augustus aan een deskundige opdracht om ons educatieve aanbod
door te lichten. Daaruit kwamen conclusies die aanleiding gaven tot een aantal
acties. De naamgeving en de terminologie in de digiplanner werden aangepast
zodat scholen een specifiek aanbod sneller kunnen vinden.
Er werd opdracht gegeven om elk van de natuurpaden door te lichten op
organisatie van de les, de leerinhoud, de werkvormen en de bruikbaarheid van de
presentatie. Ook werd en externe opdracht gegeven voor een aantrekkelijke lay-out
en lettertype e.d. waardoor alle natuurpaden meer uniform worden in presentatie.
In het nieuwe jaar zal veel energie gaan naar het bijwerken van de natuurpaden
en de implementatie van de nieuwe stijl.
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Onderhoud.
Tijdens 2 dagen per week wordt het 4-jarig beheerplan uitgevoerd door 3 ploegen
vrijwilligers.
In het kader van NL doet zijn er door externe vrijwilligers 20 nestkasten verspreid
door de tuin opgehangen. De vrijwilligers hebben scholing gevolgd over het
onderhoud en de behuizing van deze nestkasten. Tevens zijn een xylofoon en een
evenwichtsbalk geplaats. Uiteraard zijn deze gemaakt van natuurlijke materialen.
In aansluiting op de Idylles in het Goffertpark zijn er bloemenweides geplant onder
de nieuwe fruitbomen. Hiermee is de nieuwe strook verder ingericht
Bij de ingang is een nieuw Informatiebord geplaatst.
Tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 5 november hebben wel 30 vrijwilligers
geholpen met de tuin winterklaar te maken.
In het gebouw zijn de vloeren van de keuken en het kantoor vernieuwd.
Kruiden- en bloementuin
De nieuwe Kruidenspiraal is ingericht met keukenkruiden en ziet er prachtig uit.
Ook nieuw was het afgelopen jaar de inrichting van het theebed met
citroenmelisse, tijm, salie, munt en goudsbloem.. De oogst van theebladeren is
gedroogd in de nieuwe droogkast die door een van de vrijwilligers is gemaakt van
restmateriaal. Op termijn wordt de thee in zakjes te koop aangeboden. De
vrijwilligers hebben hun deskundigheid vergroot middels het volgen van een
workshop bij de Stadskruidentuin Nijmegen
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Ook dit jaar zijn in de zomer boeketjes gemaakt die in de naastgelegen
Kinderboerderij zijn verkocht. Het resultaat is 51 boeketten.

Administratieve ondersteuning
In het voorjaar heeft de vrijwilliger voor de Administratie afscheid genomen. De
werving voor vervanging van deze medewerker heeft nog niets opgeleverd. De
taken zijn nu onderling verdeeld.
Het gebruik van Twitter is beperkt gebleven en uiteindelijk stilgelegd. Daarentegen
is FaceBook geïnstalleerd en regelmatig gebruikt als informatiekanaal.
De Nieuwsbrief komt een keer per 6 weken uit en wordt steeds actief van kopij
voorzien.
Vrijwilligersbijeenkomsten
Op de jaarlijkse vrijwilligersavond van 29 februari wisselden de onderdelen
informatie uit.
Het jaarlijks vrijwilligersuitje vond dit jaar op 9 september plaats in de eigen
natuurtuin. In verschillende workshops werden natuurproducten geprepareerd tot
heerlijke hapjes of drankjes.
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-‐
Bijzondere Activiteiten
Op 8 januari was onze Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en Vrienden.
Op 22 mei organiseerden we Fêtes de la nature. Dit evenement vindt plaats in mei
en sluit aan bij de landelijke open dag waarin bezoekers de natuur kunnen beleven
door middel van een aanbod aan speelse activiteiten. De gemeente faciliteert deze
dag met materiaal en publiciteit. Het voorbereiden en uitvoeren van deze dag
vraagt de nodige inzet van de vrijwilligers. Ondanks het wisselvallige weer was het
bezoekersaantal goed.
Wethouder Tiemens kwam op 8 april op werkbezoek.
Op 4 juli was er een Bijeenkomst voor Vrienden van de tuin. Om binding met de
vrienden en donateurs te onderhouden hebben we dit jaar een avondwandeling in
de tuin georganiseerd. Dit onder leiding van een eigen gids. De opkomst was
redelijk goed en de sfeer geanimeerd.
Bestuur en coördinatoren waren aanwezig bij de feestelijke opening van de Idylle
op de Goffertwei. Dit zijn 2 grote cirkelvormige bloemenweiden met in het midden
insectenhuizen.
Er was een aantal excursies door de Natuurtuin en wandelingen voor ouderen.
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Op zaterdag 14 mei was er een vogelexcursie in kader van Nationale Vogelweek.
Nadat gedurende drie jaar de secretaris van de bijenvereniging voor onze
bijenkasten zorgde hebben we nu drie eigen imkers die in 2015 de imkercursus
afrondden. Zij hebben gelijk een zeer roerig jaar: een heel warme winter en dan
een nat en lang voorjaar is niet ideaal. Een volk legde al snel het loodje en later
blijkt dat een volk geen koningin heeft en een volk heel zwak is. Doordat een van
de imkers zo nu en dan een zwerm mee neemt van elders eindigen we weer met
vier volken
-‐

In het voorjaar gebruikte de studententoneelvereniging MIES drie avonden een
mooie plek in de natuurtuin om haar versie van Mariken van Nimwegen op te
voeren
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Zondagsopenstelling voor kinderen. Al vaker was gevraagd of kinderen geen
activiteiten geboden konden krijgen buiten schooltijden. Door initiatief van twee
jeugdgidsen konden we realiseren dat op drie zondagmiddagen in de tuin
opdrachten werden uitgezet en kinderen, eventueel met ouders, op
ontdekkingstocht konden. Totaal zullen naar schatting zo’n 70 deelnemers
geprofiteerd hebben. We herhalen dit initiatief niet omdat het niet veel extra
bekendheid opleverde en wel veel inzet van vrijwilligers op andere tijden vraagt.
Contacten met Milieueducatie van de Bastei.
In 2016 werd twee maal deelgenomen aan een Gezamenlijk Overleg met educatie
biedende organisaties. Het derde overleg werd onaangekondigd tussendoor gedaan.
In die twee keer ging het op initiatief vanuit onze Educatieve Natuurtuin vooral over
mogelijkheden om de voorbereidingsles en verwerkingsles bij natuurprogramma’s
digitaal te maken, zodat de leerkracht ze meer gebruikt. Tussendoor waren er nog
een aantal extra contacten met de Bastei over de samenwerking met de scholen en
problemen met de digiplanner.
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