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VOORWOORD
Na het feestelijke jubileumjaar 2018, toen de Natuurtuin het 30-jarig bestaan vierde, leek
2019 een ‘gewoon’ jaar te worden. Maar dat werd het niet. In 2019 zijn namelijk heel veel
zaken opgepakt waar we nog lang plezier van zullen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de
aanleg van de glasvezelkabel voor sneller internet, maar er is nog veel meer in gang gezet
in 2019. En dat is mooi! Door al deze activiteiten zijn we wel stevig aan het interen op onze
reserves. Dat was in 2019 nodig en daarmee een bewuste keuze van het bestuur. In 2020
zullen we iets terughoudender moeten zijn. Althans: met het financieren van nieuwe
activiteiten uit onze eigen middelen. Maar we hebben inmiddels ook geleerd dat de
Natuurtuin veel sympathie heeft in de stad en dat we bij goede projecten ook externe
financiering of hulp in natura kunnen organiseren. Laten we dus ambitieus blijven en
partners zoeken bij de goede ideeën die we hebben of in 2020 ontwikkelen.
Ook alle ‘gewone’ activiteiten liepen in 2019 gewoon door. Er kwamen weer heel veel
schoolklassen op bezoek en we wisten ook allerlei andere bezoekers te verleiden tot een
bezoekje aan de tuin. De externe profilering kreeg een impuls door het breder inzetten van
sociale media en door de informatiebrochure die inmiddels op tal van plekken in de stad
(o.a. bibliotheek, Bastei, Lux) te vinden is. Komend jaar hopen we met een nieuwe website
de externe communicatie weer helemaal bij de tijd te maken. Maar in dit jaarverslag blikken
we eerst nog even terug op de belangrijkste gebeurtenissen en kengetallen over 2019. Veel
leesplezier!
Stijn Verbruggen
Voorzitter
DE WERKORGANISATIE
De educatieve natuurtuin is een vrijwilligersorganisatie en heeft de taken verdeeld over het
bestuur, het coördinatieteam en de uitvoerende krachten. Het werk is ondergebracht in 5
onderdelen: Educatie, Productontwikkeling, Kruiden- en bloemen, Onderhoud, Organisatie
en Administratie.
Bestuur per 31 december 2019
Stijn Verbruggen (voorzitter)
Pietie van de Berg (penningmeesteer)
Jos van Kuijk (secretaris)
Peter Engelhard (bestuurslid)
Nico v.d. Poel (bestuurslid)
Lieke Honée (bestuurslid

Coördinatieteam per 31 december
2019
Corien Baars (coördinator educatie)
Marja Luyben (coördinator onderhoud)
Miek Schellekens (coördinator kruiden- en
bloementuin)
Louis van der Heijden (medewerker
productontwikkeling)
Mari-José Jeuken (coördinator organisatie
en administratie]

Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen.
Onderdeel
Totaal
Man
Educatie

Vrouw

7

1

6

12

7

5

Kruiden- en bloemen

6

1

5

Algemene taken (o.a. website,
nieuwsbrief)

2

Coördinatieteam

4

1

3

Bestuur

6

4

2

37

14

23

Onderhoud

Totaal

2

2

Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten verrichten.
Het bestuur vergaderde 8 keer. In december werd het jaar geëvalueerd in een gezamenlijke
bijeenkomst van bestuur met het coördinatieteam.
De binnenruimte werd geregeld aangeboden aan de Imkervereniging (voor o.a. de
imkercursus) en aan vergaderingen en bijeenkomsten van natuur- en kindergroepen.
Er werden voor derden een aantal excursies in de tuin verzorgd.
Dankzij het vrijwilligersfonds van de gemeente konden onze vrijwilligers extra deelnemen
aan een workshop of excursie met een specifiek onderwerp.
De Natuurtuin heeft een groep van 70 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 van de basisscholen dat deelnam aan de natuurlessen bedroeg 2546.
Dat wil zeggen 1840 in het voorjaar en 706 in het najaar. Het betreft in totaal 91 groepen
uit vooral de onder- en middenbouw. Ten opzichte van het jaar daarvoor (3070 leerlingen,
111 groepen) is er sprake van een daling. De Natuurtuin bereidt acties voor om de
Natuurtuin meer onder de aandacht te brengen van scholen.

Dit jaar heeft ook een lesgroep “nieuwkomers” van het ROC-natuurlessen gevolgd. Dit in
het kader van praktische taalbeheersing.
De educatievrijwilligers hebben hun deskundigheid vergroot middels een bezoek aan
Warmoes in Lent. De collegiale uitwisseling bleek heel zinvol.
PRODUCTONTWIKKELING.
Naast het actualiseren van de huidige lessen en uitbreiding van de lessen naar nieuwe
leeftijdsgroepen is dit jaar een nieuwe les ontwikkeld, namelijk Biomimicri. In deze les gaat
het over wat kunnen we leren van de natuur (in plaats van over de natuur).
ONDERHOUD.
Op 3 dagdelen per week vinden reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats door drie
ploegen vrijwilligers. Daarnaast is er jaarlijks in januari een snoeidag gepland onder leiding
van een ervaren snoeier.
In maart werd NL-doet aangegrepen om extra onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
met vrijwilligers van buitenaf. Dit jaar hielpen er leerlingen en docenten van de Groenschool
mee. De grote klus van het opnieuw met folie en zand bekleden van het zandven kon
hiermee worden geklaard. Opnieuw inrichten was nodig omdat watercrassula het vorige ven
had overwoekerd.
Op 30 oktober en 6 november vonden de Natuurwerkdagen plaats. Met behulp van extra
inzet door IVN-medewerkers konden de vennen weer worden geschoond.
In december werd het gebouw, inclusief de vloerbedekking, onderworpen aan de grote
schoonmaakbeurt.
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Het trage internet levert al jaren moeizame computers op. Met behulp van externe partijen
is het gelukt om ook voor de natuurtuin glasvezelverbinding te realiseren. In eerste
aanvang melde Hoveniersbedrijf Overhaag zich op de jaarlijks beursvloer om ons
gedeeltelijk te helpen met het graven van een meterslange sleuf naar en onder de weg. De
gemeente Nijmegen gaf naast goedkeuring ook een mantelbuis. De Stichting de
Glazenkamp gaf tenslotte de middelen om de glasvezel aan te sluiten. Een en ander nam
niet weg dat een aantal vrijwilligers heel hard hebben moeten meewerken. Zij hebben de
klus echter tot volle tevredenheid geklaard.
Er zijn door het jaar heen meer externe partijen die ons werk concreet ondersteunen.
Zoals:
- De Gemeente Nijmegen die het door ons in de omgeving opgehaalde zwerfvuil en
groenstort ophaalt of ons voorziet van zand, compost en houtsnippers’
- De politie en bureau toezicht met wie we in nauwe verbinding staan als het gaat om
vandalisme binnen onze tuin;
- De jaarlijkse Beursvloer waar we dit jaar van een bedrijf gratis een stalen ladenblok
konden ophalen;
- De Provincie Gelderland waar we een subsidietoezegging kregen voor een nog aan te
leggen beregeningssysteem’
- NL bloeit die soms bomen en planten schenkt;
- Het Nestfestival dat plaatsvond in de Goffert gaf in ruil voor vrijwilligersinzet een
bedrag.
De onderhoudsvrijwilligers hebben in het kader van scholing de workshop Fruitbomen
snoeien gevolgd.
De werkgroep Natuurwaarde houdt oog op de ontwikkeling van de flora en fauna in onze
tuin. Afgelopen jaar heeft de werkgroep gebruik gemaakt van externe deskundigen van de
Universiteit en is de tuin opnieuw helemaal in kaart gebracht. Het reguliere onderhoud van
de tuin kan hierop afgestemd worden, door middel van het uitvoeren van het opgestelde
beheerplan.

KRUIDEN- EN BLOEMENTUIN
Het afgelopen jaar is het team nog verder geïntegreerd. Om de beurt informeerden de
teamleden elkaar over de planten in zijn/haar bed en werd samen gezocht naar
verbetermogelijkheden van meer kleur in de tuin en verwisselen van kruidenbedden. Ook
werd de tijd opgedeeld in zowel werken in de bloementuin (terrein Kinderboerderij) als in de
kruidentuin.
Het team is uitgebreid waardoor de taken beter konden worden verdeeld en de werkdruk
afnam.
Om de theeoogst te verbeteren zijn meer planten gezaaid. Voor de verkoop van thee
werden etiketten vernieuwd en een affiche gemaakt.
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 uitbreiding van het team is constant
aandachtspunt.
In het kader van deskundigheidsbevordering heeft het team een bezoek gebracht aan het
IVN-bezoekerscentrum in Rheden en de Bloemenpluktuin Ooijs Moois. Hier is plantenkennis
opgedaan evenals de inspiratie om de themabedden en de bloementuin her in te richten.
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ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
Voor de bijzondere activiteiten is een handzaam draaiboek gemaakt. Op deze manier
kunnen we voorbereiding en taakverdeling beter stroomlijnen.
De bestaande werkinstructies zijn opgeschoond en bijgesteld.
In het kader van nieuwe privacywetgeving (AVG) is het “smoelenboek” van de website
verwijderd. Ook zijn de lezers van de nieuwsbrief gevraagd opnieuw de wens voor
ontvangst te bevestigen.
De Sociale media doen meer en meer zijn intrede in onze communicatie naar buiten.
De respons op Facebook is in de afgelopen 2 jaren gestegen van 241 naar 312 volgers en
van 233 naar 301 likes.
Ons Twitteraccount heeft 328 volgers,
Op 5 november zijn we gestart met Instagram. Na 2 maanden zaten we al op 123 volgers.
De aandachtspunten uit de Risico-inventarisatie (RIE) zijn afgelopen jaar uitgevoerd
waardoor we over een actueel Arbobeleid beschikken.
SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN.
We hebben nauwe samenwerking met De Kinderboerderij. We organiseren samen met hen
het Oogstfeest en Kip Kakel. Ook onze bloemen en thee wordt door hen verkocht.
De imkers hebben de zorg voor de bijenvolken in onze bijenkast. Met hen wordt afstemming
gezocht als het gaat om de aanschaf van nieuw materiaal en uitbreiding met een bijenvolk.
Afgelopen jaar was het door krappe menskracht en een voor dit educatief doel ongeschikt
bijenvolk niet mogelijk de bijen te gebruiken in onze natuurlessen. Wel hebben de bijen
weer gezorgd voor heerlijke honing die we konden verkopen.
De Bastei is voor ons essentieel als het gaat om contact met scholen en aanmelding van
scholing. De gemeenteraad kondigde een bezuiniging aan op het onderdeel Natuur- en
Milieu-educatie (NME)van de Bastei. We hebben ons protest hiertegen laten horen in de
commissie van de gemeenteraad.
EXTRA ACTIVITEITEN
Ook afgelopen jaar organiseerden we gevarieerde en aantrekkelijke publieksactiviteiten.
Zoals
o Vogelexcursie
In het kader van de Nationale Vogelweek organiseerden we een vogelexcursie in het
Goffertpark en de Natuurtuin Goffert. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 30
deelnemers;
o Spinnenexcursie (2x)
Onder leiding van Mark Kirkels kregen ouders en kinderen op zondagochtend uitleg over
spinnen om vervolgens zelf spinnen te zoeken in te Natuurtuin;
o Vier de natuur/ Fete de la Nature
Samen met andere Nijmeegse natuurorganisaties vierden we de Lente in mei door middel
van een klein festival met muziek, terras, knutselen, vijver-safari, bijenstal, blote
voetenpad;
o Oogstfeest eind augustus
In samenwerking met de Kinderboerderij maakten kinderen in de Natuurtuin op speelse
wijze kennis met de oogst van aardappels, meel, mosterdzaad. Dit om vervolgens in de
Kinderboerderij pannenkoeken te eten;
o Concert Canisius Concertband
Al voor het tweede jaar spelen 30 muzikanten op een zomerse avond de sterren van de
hemel;
o Nachtvlinders
Harm Alberts ontving bezoekers in de avond als het donker wordt. Met zoete stof en licht op
doek werden de vlinders gelokt en bewonderd.
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Deze extra activiteiten gaven het publiek de gelegenheid om kennis te maken met de
Natuurtuin. De opkomst was goed en de activiteiten lenen zich voor herhaling. Om contact
op te bouwen met de bezoekers maakten we een nieuwe informatiefolder die we nu kunnen
uitreiken.
ONZE VASTE BEWONERS:
De eekhoorn, de wilde eend, de vuurwantsen, de zilverreiger

WAT BLOEIT EN GROEI
De witte oorzwam, het koraalzwam, de bloemen, judaspenning
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