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Voorwoord 

Het jaar 2017 begon met een domper. Vandalen sloegen toe in de Natuurtuin. Er werd flink 

wat schade aangericht. De bijenstal en de bijen werden het hardst getroffen. Dat heeft 

iedereen die bij de Natuurtuin betrokken is geschokt. Er zijn wel eerder kleine vernielingen 

gepleegd of er werd  rommel gemaakt, maar dit keer was het echt van een andere orde. Zo 

jammer, blijf toch gewoon van andermans eigendom af!  

Uit deze tegenslag volgde gelukkig wel iets moois. Als het even tegenzit, dan leer je vaak je 

echte vrienden kennen. En de Natuurtuin bleek veel echte vrienden te hebben! 

Gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen kwamen helpen de schade te 

herstellen, de gemeente Nijmegen installeerde een extra stevig hek en er kwamen veel 

donaties en prijzen voor onze benefietloterij binnen. Op de lokale radio mocht ik een oproep 

doen voor onze inzameling en allerlei bedrijven en organisaties stelden leuke prijzen ter 

beschikking: voetbalclub NEC leverde zelfs een gesigneerde bal, Albert Heijn een paar 

dozen moestuinplantjes en kinderen uit de wijk verkochten tijdens Koningsdag popcorn en 

limonade om geld in te zamelen voor de Natuurtuin. Echt hartverwarmend allemaal. 

Na een valse start volgde dus veel positiviteit. En die hielden we de rest van het jaar vast. 

De provincie gaf een mooie subsidie voor de inrichting van de nieuwe strook aan de rand 

van de Natuurtuin. Ons pand werd flink verbeterd, met nieuwe vloeren, een tweede toilet 

en een stevig luifel. Er is hard gewerkt aan de vernieuwing van het lesaanbod. Er is veel 

werk verzet op allerlei terreinen: van de kruiden- en bloementuin tot het onderhoud, van 

het groeiende bereik van de Facebookpagina tot de terugkeer van de bijen en de imkers. Er 

was weer veel animo voor de publieksactiviteiten zoals Fête de la Nature, de vogelexcursie, 

de Nacht van de Nacht en alle andere leuke activiteiten. Ook als er hard gewerkt moet 

worden, zoals tijdens NL Doet en de Natuurwerkdag, is er steeds meer dan voldoende 

animo. 

De Natuurtuin leeft. En veel mensen en organisaties dragen ons een warm hart toe. Ik kijk 

uit naar alle mooie dingen die 2018 ons gaat brengen. Een jubileumjaar, want de 

Natuurtuin bestaat 30 jaar! 

Stijn Verbruggen 

Voorzitter 
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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 december 2017 

Stijn Verbruggen (voorzitter) Django Draaisma (penningmeesteer)                                                    

Peter Engelhard (secretaris)  Marjolijn Mijling (bestuurslid)                                                                        

Nico v.d. Poel (bestuurslid) Lieke Honée (bestuurslid 

 

Coördinatieteam per 31 december 2017 

Corien Baars (coördinator educatie)  

Marja Luyben (coördinator onderhoud)  

Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)  

Louis van der Heijden (medewerker productontwikkeling)  

 

Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen. 

Onderdeel totaal man vrouw 

Educatie 6 2 4 

Onderhoud 14 7 7 

Kruiden- en bloemen 5 2 3 

Algemene taken (o.a. website, 

nieuwsbrief) 

5 3 2 

Coördinatieteam 4 1 3 

Bestuur 6 4 2 

Totaal 40 19 21 

Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten verrichten.  

Het bestuur vergaderde 8 keer. Er was een gezamenlijke bijeenkomst met het 

coördinatieteam. 

De binnenruimte werd 18 x aangeboden aan Imkervereniging (voor o.a. de imkercursus), 

aan vergaderingen en bijeenkomsten van natuur- en kindergroepen. Er werden voor derden 

een aantal excursies in de tuin verzorgd. 
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Dankzij het vrijwilligersfonds van de gemeente konden onze vrijwilligers een extra 

deelnemen aan een workshop of excursie met een specifiek onderwerp.  

De Natuurtuin heeft een groep van 60 Vrienden. Zij worden regelmatig op de hoogte 

gesteld van het reilen en zeilen in de Tuin via de Nieuwsbrief en gerichte uitnodigingen voor 

extra activiteiten. 

 

Educatie 

Het aantal leerlingen dat deelnam aan de natuurlessen bedroeg 2632. Dat wil zeggen 1819 

in het voorjaar en 600 in het najaar. Ten opzichte van het jaar daarvoor (2722 leerlingen) is 

het aantal leerlingen met name in het najaar iets gedaald. Een mogelijke oorzaak kan zijn 

dat de scholen alleen digitaal worden geïnformeerd. Dit vraagt dat onze informatie correct 

en wervend staat vermeld in de zogenaamde Digiplanner.  

 

De educatievrijwilligers hebben scholing gevolgd bij Lieke Vullings. Hierin werden de bomen 

en struiken besproken die deel uitmaken van de seizoenslessen voor de middenbouw.  

Productontwikkeling.  

Met ondersteuning van een externe deskundige Marion van de Steen is er een opzet 

gemaakt waarbij het lesaanbod wordt vernieuwd en verder geprofessionaliseerd. Op deze 

manier worden de lessen compacter, overzichtelijker en qua lay-out verbeterd. De 
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voorbereidingsles in de klas wordt digitaal aangeboden. De nieuwe opzet wordt in 2018 

gerealiseerd.  

Onderhoud. 

In het voorjaar is de bijenstal voor een groot deel vernield door vandalisme. Voor de imkers 

die leefomgeving van de 3 bijenvolken zeer zorgvuldig onderhouden was dit een grote 

tegenslag. Maar ook voor iedereen die zich betrokken voelt bij de natuurtuin (en dat bleken 

er velen te zijn) kwam deze moedwillige vernieling als een schok. De vrijwilligersgroep 

onderhoud heeft in samenwerking met de gemeente de bijenstal weer opgeknapt en de 

afrastering sterk verbeterd. Ook de vrijwilligers van NL doet hebben meegewerkt aan de 

renovatie van de bijenstal. Een aantal gemeenteraadsleden is apart nog komen werken.  

De Provincie Gelderland heeft een substantiële  subsidie verleend waardoor de “nieuwe 

strook” verder kon worden ingericht. Er is een extra grondwaterpunt gekomen in de nieuwe 

boomgaard. Van daaruit kunnen we de nieuw ingeplante onderdelen van de strook 

beregenen. Met extra slangen hebben we een nieuw bewateringsysteem bedacht zodat het 

in droge tijden niet al te veel werk is om de boel te beregenen. Er zijn nieuwe bomen en 

struiken geplant. Ook is de afrastering verbeterd. 

In het kader van de landelijke Natuurwerkdag hebben naast de vaste vrijwilligers ook  

incidentele vrijwilligers zich volop ingezet om het moeras en de vijvers schoon te maken. 

Ook zijn de wilgen geknot. 

De onderhoudsvrijwilligers hebben in het kader van scholing een uitstapje gemaakt naar het 

Open luchtmuseum in Arnhem. Hier werd een rondleiding geboden. 

Het pand heeft ook de nodige verbeteringen gekregen. Zo zijn de vloeren opnieuw bekleed 

met tegels in keuken, hal en kantoor en vloerbedekking in de grote ruimte.  

Er is een tweede toilet geplaats in de sanitaire ruimte. De materialen hiervoor werden 

kosteloos geleverd door 2 aannemers die zich gemeld hadden op het jaarlijks 

ondernemersevenement De Uitdaging.  

Voor het buitenterras is een grote luifel op maat gemaakt. Dit konden we realiseren dankzij 

de subsidie van het RABO-fonds.  

Kruiden- en bloementuin 

De kruiden en bloementuin kent een klein maar sterk team van 5 vrijwilligers. Het is hard 

werken om de kruidenbedden op orde te houden en de bloemen in de zomer te verzorgen. 

Er wordt gewerkt via een beheerplan. Het zoeken naar uitbreiden van het team is constant 

aandachtspunt. 
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Afgelopen jaar heeft het team zich verdiept in het composteren. Het gebruik en onderhoud 

van een eigen composthoop gaat deel uit maken van onze natuurtuin. 

Ook is er een paddenstoelenproject gestart. Op eigen gezaagde stammetjes is broed 

geplaatst dat uiteindelijk moet leiden tot eetbare paddenstoelen.  

De bloemenverkoop was dit jaar een groot succes. In de zomermaanden werden 71 

boeketten via de Kinderboerderij verkocht. 

Administratieve ondersteuning 

Het is nog niet gelukt om een administratieve vrijwilliger aan te trekken; de nieuwe 

vrijwilligster viel na een paar maanden uit. De taken komen nu vooral op de secretaris van 

het bestuur neer. We blijven zoeken! 

De communicatie via Facebook werkt goed. We kunnen regelmatig actuele boeiende 

berichten plaatsen en krijgen steeds meer volgers.  

De Nieuwsbrief komt een keer per 6 weken uit en wordt steeds actief van kopij voorzien.   

Vrijwilligersbijeenkomsten  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie namen we afscheid van onze voorzitter Paul Eskens en 

bestuurslid Bert Klarenbeek. Wij verwelkomen Stijn Verbruggen als nieuwe voorzitter; 

-‐ Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond gaven de imkers op boeiende wijze uitleg over de 

bijen en hoe onze tuin bij kan dragen in hun levensonderhoud. 

-‐ Het vrijwilligersfeest in september was een en al klank! Geïnspireerd door de workshop 

klankschalen gingen we zingen, dichten en fluiten.  
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Bijzondere Activiteiten 

11 maart NL doet. Met vrijwilligers uit de wijk en een delegatie van D66 en Groen Links 

werden extra tuin- en timmerklussen gedaan.  

14 mei: vogelexcursie. Met een volgeboekte groep van 30 mensen werd in de stilte van de 

zondagochtend het Goffertpark en onze tuin bezocht op zoek naar vogels en hun geluiden.	   

Op de mooie zondag 21 mei ’17 vierden we Fête de la Nature met wel 198 bezoekers in 

onze tuin waarvan 124 volwassenen en 74 kinderen. De tuin was aangekleed als een heus 

festivalterrein met kraampjes, knutseltent, ingericht terras met levende muziek. Het 

programma was zeer divers voor zowel volwassenen als kinderen. De belangstelling voor 

onze loterij was hartverwarmend. We hebben 591 lootjes verkocht. De opbrengst was 

bestemd voor herstel van de vernielde bijenkasten.  

Het feest was dit jaar uitgebreid met onze buren. Ook de kinderboerderij en de 

Goffertboerderij Croy hebben meegedaan met een eigen programma. 

 

23 mei: nachtvlinders. Harm Alberts, expert op dit gebied, hield een boeiende inleiding met 

demonstatie in de tuin.  

 

 

28 oktober: Nacht van de Nacht. een presentatie over lichtvervuiling en  

over het leven in het heelal Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieu 

Federatie hield een duidelijke presentatie over licht vervuiling.  

 
 

Sterrenkundige Marijke Haverkorn legde uit met welke technieken in het heelal gekeken 

wordt en hoe de lichtvervuiling op aarde enigszins vermeden kan worden. 

 

Contact met de imkers. 

Het was een heel roerig jaar voor de bijen en de imkers. Net in de tijd dat de toegang tot 

het bijenverblijf werd vernieuwd kregen we te maken met wel 4 keer vandalisme en de 4e 



	   8	  

keer werden de kasten omver gegooid. De bijen werden tijdelijk verhuisd naar Wijchen  en 

de imkers reden voor verzorging steeds heen en weer. In juni kwamen de bijen weer terug 

in een vernieuwd bijenverblijf met ijzeren toegangshek 

  

Contacten met Milieueducatie van de Bastei. 

Er waren twee vergaderingen met de educatiebiedende organisaties en de medewerkers van 

de Bastei. We spraken o.a. over de door de gemeente gestelde en gehaalde doelen wat 

betreft aantal leerlingen die gebruik maken van natuureducatie. Ook kwam de 

declaratieregeling aan de orde, hoe gegevens aan te leveren en over de verbeteringen van 

de digiplanner voor de inschrijvingen door scholen. Ook brachten wij in dat vervoer van 

leerlingen naar de Natuurtuin en andere plekken misschien beter gefaciliteerd kan worden. 


