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VOORWOORD  

Het vorige jaarverslag stond in het teken van de coronacrisis en we hadden gehoopt 

die in 2021 achter ons te laten, maar helaas… Ook het afgelopen jaar speelde corona een 

grote rol. In het voorjaar gingen alle natuurlessen voor schoolklassen niet door. In het najaar 

konden er gelukkig nog wel een aantal lessen doorgaan, maar we bereikten dit jaar veel 

minder kinderen dan andere jaren. Hopelijk kunnen we in 2022 weer het normale aantal 

lessen draaien of zelfs wat inhalen, maar dat blijft afwachten. We zijn er in ieder geval 

helemaal klaar voor! Want de schoolklassen bleven (noodgedwongen) weg, maar er gebeurde 

wel degelijk heel veel in en om de Natuurtuin.  

Het jaar 2021 begon met het in ontvangst 

nemen van een prachtige cheque van 200 euro van 

Pleun, Floor en Julia (8, 6 en 9 jaar oud) die met 

vogelvoer-knutselwerken langs de deuren gingen om 

geld in te zamelen voor de Natuurtuin!  

Er is hard gewerkt aan het onderhoud van de 

Natuurtuin en in de kruiden- en bloementuin. Er zijn 

weer lessen vernieuwd en op onze website zijn 

inmiddels ook ontdekopdrachten te downloaden die kinderen zelfstandig uit kunnen voeren in 

de tuin (https://natuurtuingoffert.nl/speuren/). Die website werd dit jaar overigens ook 

helemaal vernieuwd en we gingen actief aan de slag met het werven van donateurs. 

Afgelopen jaar hebben we ook stappen gezet om de afspraken rond het gebruik en 

beheer van de Natuurtuin en het pand met de gemeente Nijmegen te formaliseren. In de 

archieven was wel een oude opzet voor een ‘bruikleenovereenkomst’ te vinden, maar deze is 

nooit ondertekend. Ook de gemeente bleek geen ondertekende versie in bezit te hebben. Na 

enkele gesprekken en wat bijschaven aan de tekst is een nieuwe versie van deze 

‘bruikleenovereenkomst’ inmiddels door mij namens de Stichting Educatieve Natuurtuin 

Goffert ondertekend en zijn we nu in afwachting van ondertekening door de gemeente. 

Begin 2021 namen we afscheid van onze medewerker Louis, die met pensioen ging en 

per 1 januari 2021 is Niels begonnen als zijn opvolger. Ook hier hielpen de corona-perikelen 

natuurlijk niet echt mee en moest er regelmatig thuisgewerkt worden, maar gelukkig heeft 

Niels zijn draai helemaal gevonden en loopt de samenwerking met coördinatoren, vrijwilligers 

en bestuur goed. En Louis is in de loop van 2021 als vrijwilliger weer actief geworden voor de 

Natuurtuin. 

In dit jaarverslag wordt zoals ieder jaar verslag gedaan van de belangrijkste 

activiteiten en ontwikkelingen binnen de Natuurtuin. Ik wens u veel leesplezier. En we hopen 

natuurlijk vooral dat de schoolklassen in 2022 wel weer massaal kunnen komen en dat onze 

publieksactiviteiten ook weer door kunnen gaan. 

 

Stijn Verbruggen                                  

Voorzitter 

https://natuurtuingoffert.nl/speuren/
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DE WERKORGANISATIE EN UITVOERING 

 

De educatieve Natuurtuin is een vrijwilligersorganisatie met als doel natuureducatie voor 

leerlingen/scholieren en volwassenen. De taken van 50 vrijwilligers zijn verdeeld over het 

bestuur, het coördinatieteam en uitvoerende vrijwilligers. Er is één betaalde medewerker 

(natuureducatie). Deze is 1 januari 2021 in dienst getreden.  

Bestuur per 31 december 2021   

Stijn Verbruggen (voorzitter) 

Pietie van den Berg (penningmeester)         

Jos van Kuijk (secretaris)     

Peter Engelhard (bestuurslid) 

Lieke Honée (bestuurslid) 

Nico van der Poel (bestuurslid)  

 

Coördinatieteam per 31 december 2021  

Marleen de Kever, namens kernteam educatie met Saskia Verschuren, Marijke van Meekeren 

en Lianke Breekland 

Marja Luyben (coördinator onderhoud) 

Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)  

Niels Kerstes (medewerker natuureducatie) 

Mari-José Jeuken (coördinator organisatie en administratie) 
 

Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen.  

Onderdeel Totaal Man vrouw 

Educatie 9 3 6 

Onderhoud 16 10 6 

Kruiden- en bloemen 11  11 

Algemene taken (o.a. administratie, 

organisatie, website, nieuwsbrief) 

3 1 2 

Coördinatieteam 5 1 4 

Bestuur 6 4 2 

Totaal 50 19 31 

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

Het bestuur vergaderde dit jaar 8 keer. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en 

deze worden volgens voorschriften ondertekende exemplaren bewaard.  

Om de twee weken is er op woensdag coördinatorenoverleg (co). Ook al vanwege de nieuwe 

medewerker natuureducatie hecht het bestuur - zeker in coronatijd - zeer aan dit overleg. Dit 

jaar is er voornamelijk via zoom overlegd. Het coördinatorenoverleg wordt steeds bijgewoond 

door twee wisselende bestuursleden. Er worden uitgebreide notulen gemaakt van dit overleg. 
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Verder is er zowel voor het bestuur als voor het co een app waar veel gebruik van wordt 

gemaakt om af te stemmen en problemen op te lossen.  

De vrijwilligersgroepen onderhoud en kruiden- en bloementuin werken op vaste 

dagen/tijdstippen. De educatieve vrijwilligers verzorgen de excursies/lessen op afspraak. De 

Natuurtuin is alle dagen van de week open voor het publiek. Drie dagen per week is de 

medewerker natuureducatie in principe aanwezig in het gebouw. Er is veel aandacht besteed 

aan de introductie, de begeleiding en de afstemming van het takenpakket van de 

medewerker natuureducatie met de coördinatoren en vooral de educatief vrijwilligers. Ook 

zijn prioriteiten voor zijn taken vastgesteld. Vanwege corona heeft de medewerker educatie 

veel thuis gewerkt en is de Natuurtuin minder dan gewenst bemand geweest. Door thuiswerk 

is de aanwezigheid van een BHV-er komen te vervallen. We zullen dit na corona opnieuw 

inrichten.  

De binnenruimte van de Natuurtuin is ook gebruikt door de Imkervereniging voor de start 

van de imkercursus. Deze cursus loopt door in 2022. Er zijn dit jaar vanwege corona 

wederom minder excursies (vogels, nachtvlinders, spinnen, bijen, etc.) voor kinderen en 

volwassenen geweest.  

In 2021 is de vernieuwing en verbetering van de website gerealiseerd en is een intern 

smoelenboek samengesteld. Vooral de vernieuwing van de website heeft veel tijd en 

inspanning gekost. Verschillende vrijwilligers en externen zijn hierbij betrokken.   

De vrienden van de Natuurtuin, sponsoren en andere belangstellenden zijn via de digitale 

Nieuwsbrief (ook op website) die om de 6 tot 8 weken verschijnt, op de hoogte gebracht van 

de activiteiten en het reilen en zeilen (o.a. de agenda) van de Natuurtuin. De medewerker 

natuureducatie opent met een educatief verhaal. Om vrijwilligers die al lang in de Natuurtuin 

werken in het zonnetje te zetten, zijn er periodiek korte interviews met hen in de nieuwsbrief 

verschenen.  
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Facebook wordt steeds vaker gebruikt en er is een toename van volgers en 'vind ik leuk 

'reacties (Vind ik leuk: 517; Volgers: 556). Onze berichten worden ook gedeeld door o.a. de  

Kinderboerderij en het wijkblad Hart van Nijmegen. Ook hierdoor stijgt ons bereik. We 

gebruiken Instagram inmiddels twee jaar. Het wordt beheerd door Petra Kanters die foto's en 

teksten plaatst. Ook anderen leveren foto's aan in een aparte App-groep.    

Er zijn inmiddels 440 (2020: 240) volgers en op Twitter 370 volgers.  

 

Externe publiciteit is sowieso een aandachtpunt voor de Natuurtuin. In het afgelopen jaar is 

in Het Hart van Nijmegen en De Brug gepubliceerd over:  

- nieuwe zoekkaart (waterdieren) voor kinderen in de Natuurtuin 

- onze donateursactie 

- de geboorte van jonge bosuilen in de Natuurtuin 

- publieksactiviteiten: het Fête de la Nature/oogstfeest, de Nacht van de Nacht, 

paddenstoelenexcursie 

- de kunstexpositie van de Stichting KUS in de Natuurtuin 

De nieuwe folder van de Natuurtuin die vorig jaar is uitgebracht, is zoveel als mogelijk bij 

activiteiten en bijeenkomsten uitgereikt. Er is verder dit jaar een donateursactie opgestart 

met geautomatiseerde inning, inclusief duidelijke werkafspraken intern (afhandeling, privacy) 

hierover. Dit loopt voorspoedig.  

Ter gelegenheid van het afscheid van Louis van der Heijden (bereiken pensioengerechtigde 

leeftijd) is een boekje samengesteld met verhalen en waarnemingen in de Natuurtuin. Dit 

boekje wordt ook gebruikt als relatiegeschenk en voor nieuwe donateurs. Alle vrijwilligers 

hebben eveneens het boekje ontvangen.         

Ondanks corona zijn ook dit jaar de werkzaamheden in de Natuurtuin - onderhoud, kruiden- 

en bloementuin, coördinatoren en bestuur - onder gepaste maatregelen gewoon doorgegaan. 

Wat betreft de educatie aan leerlingen/scholieren zijn alle lessen in het voorjaar door de 

scholen afgemeld. In het najaar hebben we 434 leerlingen/scholieren uit het basisonderwijs 

en ruim 222 uit het voortgezet onderwijs mogen ontvangen.   

De brandveiligheid en de inbraakpreventie blijven punten van aandacht en verbetering van 

electrasystemen en de wijze van gebruik ervan zijn hiervan het resultaat. De melding van 

brand en inbraak verloopt via mobiele telefoon. Inspecties op beide terreinen door de 

gemeente Nijmegen vinden periodiek en in goed overleg plaats. De ICT-voorzieningen 

(computer, laptop) zijn gedeeltelijk vernieuwd. Er is steeds aandacht voor legale licenties en 

verantwoord gebruik van informatie/data. Stabiliteit, continuïteit en veiligheid (o.a. opslag en 

privacy) vormen de belangrijkste redenen hiervoor.   
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De kennismaking in 2020 met de gemeente Nijmegen (nieuwe asset-manager: Juliëtte Jorna) 

heeft dit jaar een vervolg gekregen in overleg over en ondertekening door de Natuurtuin van 

een beheersovereenkomst. Deze ligt nu bij de gemeente Nijmegen voor ondertekening. 

Tegelijkertijd is overleg gevoerd met een financieel deskundige van de gemeente Nijmegen 

(Henk van Boxtel, coördinator begroting/bedrijfsvoering milieu) om te overleggen over de 

gemeentelijke subsidie (indexering, hoogte, verdeling, tijdstip van indiening).Verder zijn 

afspraken gemaakt over de vele inspecties die in en om het gebouw plaatsvinden. Deze 

contacten met de gemeente Nijmegen zijn voor ons van groot belang en zullen zeker 

gecontinueerd worden. Ook is getracht om een contactpersoon binnen de gemeente te vinden 

voor afstemming van uitvoerende werkzaamheden. Dit is nog niet gelukt.     

Dit jaar zijn een aantal noodzakelijke investeringen gedaan: in beregening, ICT, naambordjes 

en vernieuwing van bankjes. Deze investeringen zijn met name mogelijk gemaakt door de 

flessenactie van de Coöp Wieleman, een donatie van kinderactiviteiten in de wijk, en concrete 

activiteiten om de vrienden en sponsoren ook financieel aan de Natuurtuin te binden.  

Daarnaast hebben de coronamaatregelen gezorgd voor iets lagere kantoor- en 

organisatiekosten. Voor enkele nieuwe investeringen is voor komend jaar een kleine reserve 

opgebouwd. 

In 2021 is op gepaste en verantwoorde wijze afscheid genomen van Louis van der Heijden, 

onze vaste medewerker productontwikkelaar/beheerder. Zijn opvolger - Niels Kerstes - is 

begin januari met zijn werkzaamheden natuureducatie begonnen. Zijn eenjarige aanstelling is 

na een uitgebreide evaluatie eind 2021 met wederzijdse tevredenheid omgezet in een vast 

contract.       
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EDUCATIE 

In het voorjaar zijn alle lessen vervallen. In 

het najaar startte de aanmeldingen traag op 

maar uiteindelijk zijn er 22 lessen gegeven 

voor basisschoolleerlingen. Daarnaast zijn voor 

twee scholen voor voortgezet onderwijs 

(Helicon/Yuverta en St Joris mavo) lessen 

verzorgd. In totaal bijna 700 leerlingen. In het 

vo zijn de lessen samen met de scholen 

voorbereid.  

De samenwerking van het kernteam (4 

personen) met de nieuwe medewerker 

natuureducatie is meteen in januari opgestart 

en wekelijks is er overleg ingepland. Het 

kernteam heeft de taken van de vaste 

coördinator educatie Corien  - waarvan in 

september tijdens een vrijwilligersbijeenkomst 

afscheid is genomen - overgenomen. Alle 

lessen (nieuwe en bestaande) zijn 

doorgenomen en binnen het kernteam zijn 

vaste afspraken gemaakt over een 

taakverdeling (o.a. de Digiplanner) en zijn de 

bijeenkomsten gestructureerd. Zo is de 

jaarplanning aangepast zodat het kernteam 

goed zicht heeft op komende activiteiten. 

Er zijn op dit moment 9 vrijwilligers educatie. Lessen worden gegeven in een team van 3 

vrijwilligers. Omdat het gebouw vanwege corona vaker gesloten is als er lessen zijn, zijn er 

afspraken over het sleutel- en telefoongebruik. Voor overleg tussen vrijwilligers is er een 

groepsapp en bel- en mailcontact (over bijvoorbeeld afzeggingen van scholen). Alle 

vrijwilligers hebben de gedragscode ondertekend. Gezocht wordt nog steeds naar een extra 

vrijwilliger educatie voor de bijenlessen.   

Er zijn 4 gezamenlijke bijeenkomsten van educatievrijwilligers geweest waarbij bestaande en 

nieuwe lessen besproken zijn en waarbij de Natuurtuin verkend (o.a. bijen) is. In september 

is een educatief uitje naar de Hatertse vennen georganiseerd. Een van de vrijwilligers heeft 

hierbij uitleg gegeven over het vennengebied.    

De samenwerking met het ROC over een project (taalaanbod en natuurbeleving) voor Nieuwe 

Nederlanders heeft helaas vanwege corona nog geen vervolg gehad.  



 8 

Het coronaprotocol is aangepast aan de algemene richtlijnen. Het afstand houden 

(waterlessen, kleine beestjeslessen) tot de leerlingen en ouders bleef lastig. Ook bij de 

bijenles, waarbij de bijenkoningin een grote tafel gebruikt, is afstand houden steeds een punt 

van aandacht. Kortom: zowel op het aantal leerlingen/lessen dat verzorgd is als op de 

uitvoering daarvan heeft corona grote invloed gehad.  

 

EDUCATIEVE ONTWIKKELING 

  

De nieuwe medewerker natuureducatie is gestart met een inventarisatie van natuureducatie 

in de Natuurtuin. Vragen waren daarbij: wat is de kern en waar zijn verbeteringen mogelijk. 

Daarnaast heeft hij kennis gemaakt met interne vrijwilligers en externe contacten (o.a. 

Bastei, Kinderboerderij, Heemtuin Malden, IVN).  

Om ook in coronatijd 

natuureducatie te verzorgen 

(vrijwel alle lessen van scholen 

zijn afgezegd) zijn activiteiten 

ontwikkeld die zelfstandig door 

kinderen (en hun ouders) 

ondernoemen konden worden: 

- de Natuurtuin-safarie voor 

kinderen van 5 tot 8 

- een GPS-tocht voor kinderen 

van 8 tot 12 

 

Verder is in samenwerking met de Kinderboerderij een activiteit ontwikkeld voor de Nacht 

van de Nacht: een nachtelijke speurtocht met als thema het effect van lichtvervuiling op 

planten en dieren.  

Het lessenaanbod is verder geheel in kaart gebracht en een overzicht hiervan zal worden 

verstuurd naar basisscholen en op de website worden gezet. Ook is bij een aantal vernieuwde 

lessen de huisstijl doorgevoerd, zijn inhoud en teksten gecontroleerd, zijn nog toevoegingen 

gedaan (o.a. bijenstand) en zijn de lessen op de website en in de Digiplanner van de Bastei 

geplaatst. Om beter aan te sluiten bij de vragen van scholen is contact gezocht met een 

aantal scholen en zijn thema's verkregen via de Bastei.  
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Nieuw ontwikkelde lesmaterialen zijn een nieuwe 

zoekkaart voor waterdieren een les voor een 

filmproject 

van de Bastei. 

 

  

 

 

 

 

 

Voor het voortgezet onderwijs is in overleg met een docent van de Jorismavo een drietal 

lessen ontwikkeld voor de leerlingen uit zijn tweede klassen (twee landschapslessen en een  

waterles). Zo’n 200 leerlingen van het Helicon (nu Yuverta, eerste en tweede klas) zijn naar 

de Natuurtuin gekomen voor een natuurdag. Ook dit is voorbereid in overleg met de 

docenten voor de invulling van het programma.  

 

Tenslotte heeft de medewerker natuureducatie bijgedragen aan: verbetering en verfrissing 

van de website (inhoud en uiterlijk), de externe communicatie, de Nieuwsbrief (columnist) en 

het opzetten van de donateursactie.     

 

ONDERHOUD 

Van de vele plannen is niet alles gerealiseerd.  Zo zijn bijvoorbeeld twee belangrijke 

onderhoudsactiviteiten (De Snoeidag en NL-Doet) om diverse redenen niet doorgegaan. Ook 

was het vanwege corona en het vertrek van twee vaste medewerkers (coördinator educatie 

en medewerker productontwikkeling/beheerder) medewerkers van de Natuurtuin vaak stil in 

de tuin als de onderhoudsploeg actief was. De vaste werkdagen voor de ploeg onderhoud zijn 

de woensdag en de vrijdag.  

De 16 vrijwilligers, waarvan 10 man en 6 vrouw, hebben deelgenomen aan een scholing over 

no-dig (niet spitten) door de voormalig medewerker productontwikkeling/beheerder. Het 

betreft een methode uit de moestuinwereld die streeft naar een verbetering van de 

grondstructuur door juist niet te spitten (wel bedekken met karton en daarop mest en 

compost). Spitten namelijk verstoort de grondstructuur en het microleven en verspreidt 

hardnekkige kruiden. Doel is om deze methode geleidelijk - voor educatie moeten immers 

kruiden steeds beschikbaar zijn - in te zetten bij alle akkers.    

Begin november (2 dagen) is de Natuurwerkdagvariant besteed aan het verwijderen van de 

Lisdodde en Holpijp uit het moeras, in samenwerking met het vrijwilligers van het IVN 

(werkgroep Practisch Natuurbeheer). Dit is een jaarlijks terugkerende langdurige en zware 

activiteit (vanwege de verlanding en de zuigende modder) die ook dit jaar weer enigszins 

verzacht is door gebruik te maken van twee vlotten voor de afvoer van de lisdodde. De 
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vlotten worden in de zomer gebruikt door de eenden als nestbakken. De twee dagen waren 

dan ook niet voldoende en met eigen vrijwilligers is de klus later afgemaakt. Gezien de 

zwaarte van het werk zijn er plannen gemaakt om de lisdodden in het moeras te verminderen 

en ook andere waterplanten (Gele plomp, Waterranonkel, Drijvend Fonteinkruid) in het 

moeras een kans te geven.   

 

 

Andere uitgevoerde activiteiten van de onderhoudsploeg zijn: 

- herplaatsing infobord bij de ingang (vernield in 2020) 

- reparatie uilenkast, met als gevolg in mei vier jonge uilen in de tuin. Een echte     

bezienswaardigheid.  

- vervanging zitgedeelte bankjes bij de grote eik 

- inplanten Stinzenhoek, vernieuwing van het pad plaatsing van een schapenhek  

- uitbreiding beregeningssysteem naar kruidentuin en nieuwe boomgaard (gefinancierd met 

flessenactie Coop Wieleman) 

- plaatsing herdenkingsboom in de Natuurtuin (voor overleden deelnemer aan de 

bomencursus)  

- plaatsing nieuwe naambordjes bij de akkers 

- diverse kluswerkzaamheden in (licht, veiligheid) en buiten (regengoten) het gebouw   

Verder is het beheerplan bijgewerkt met daadwerkelijk aangetroffen planten.  
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Er is een overzicht gemaakt van alle contacten van de onderhoudsploeg met de gemeente 

Nijmegen (eigenaar van pand en grond) en in overleg met de gemeente (asset-manager en 

financieel deskundige/milieu) is besproken waar dit goed loopt (groenstort, vuilstort 

externen, vandalisme, gevaarlijke bomen), en waar we tegenaan lopen dan wel waar het 

onduidelijk is (o.a verkrijgen compost, houtsnippers, groot onderhoud). Gestreefd wordt nu 

naar één contactpersoon binnen de gemeente Nijmegen die verantwoordelijk is voor de 

goede doorverwijzing.   

Overleg met de Veiligheidsgroep (Natuurtuin, Kinderboerderij, Mr Panda, Het Rijks, 

Goffertbad, Jeu de boule vereniging, politie, Bureau toezicht) heeft wederom vanwege corona 

niet kunnen plaatsvinden. Wel is er geregeld app-overleg en er wordt door politie en bureau 

toezicht goed gereageerd op meldingen.  

De onderhoudsploeg heeft met regelmaat teruggekeken op de eigen werkzaamheden. De 

meesten voelen zich er goed bij en vinden het fijn om samen in de tuin actief te zijn.   

                                                                               

KRUIDEN- EN BLOEMENTUIN 

In deze vrijwilligersgroep werken 11 vrouwen op de vaste werkdag dinsdagmorgen. De groep 

is fors uitgebreid t.o.v. vorig jaar. De reden hiervoor is dat het aantal mensen per keer erg 

fluctueert. Er is een vaste kerngroep van ongeveer 7 mensen de rest geeft allerlei 

verschillende redenen aan om niet te kunnen komen ( ziekte, vakantie, teveel stress)Uit 

evaluatie gesprekken komt naar voren dat de meesten zich prettig voelen in de groep en het 

doorwerken tijdens corona lucht en structuur heeft gegeven. Men ervaart geen werkdruk en 

de sfeer is relaxt. De communicatie verloopt via de WhatsApp groep.  

Er wordt steeds 1 uur in de bloementuin en 1 uur in de kruidentuin gewerkt. Dit ter 

voorkoming van te grote tijdsbesteding aan het wieden van onkruid in de bloementuin en om 

een goede verhouding bloementuin versus kruidentuin te bewerkstelligen.  

     

Elk van de vrijwilligers onderhoudt in de kruidentuin een eigen themabed. Zo is er bv een 

geurbed, schaduwbed en apothekerbed. Om van elkaar te leren en elkaars bed te leren 
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kennen zijn er presentaties gehouden voor elkaar. Jaarlijks vindt er ook een bezoek plaats 

aan een interessante tuin welke als een vorm van scholing kan worden beschouwd, Zo is dit 

jaar een bezoek aan de kruidentuin van het Openluchtmuseum in Arnhem gebracht. Vanwege 

corona en bezetting van het gebouw door andere vrijwilligers konden de kruiden en 

bloementuinvrijwilligers geen gebruik maken van de binnenruimte voor koffie drinken en 

samenspraak. In overleg is er nu een oplossing gevonden.  

Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden zijn er vaste roosters voor het sproeien, 

voor het snijden van bloemen en voor het schoonmaken van het gebouw. Deze roosters 

werken goed.  

Werkzaamheden in kruiden- en bloementuin zijn: 

- Op orde houden van de themabedden. Zorgdragen voor aanwezigheid van de vereiste 

planten en bloemen in samenspraak met de groep educatie 

-  Houtsnippers verspreiden op paden 

- Het op schrift stellen van overzichten van de themabedden en het aanschaffen van 

planten 

-  Het aanpassen van het “kleurbed” en het bestellen van planten hiervoor 

-  bijwerken van de werkmappen met overzicht van de inhoud van de kruiden per 

themabed 

-  continueren van plukken, knippen, mengen en verkopen van thee 

-  plukken van bloemen en samenstellen van boeketten 

-  grafheuvel' afgraven (verwijderen) 

Na rijp beraad en overleg met de afdelingen Educatie en Onderhoud is afgezien van het 

uitbreiden van de bloementuin op het terrein van de Kinderboerderij. Gekozen is voor 

uitbreiding in de Natuurtuin zelf, op het deel van de akkers.    

 

ORGANISATORISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING  

Door de aangescherpte coronamaatregelen is het coördinatorenoverleg (co) voornamelijk via 

zoom verlopen. Het co-overleg is om de twee weken. Het bestuur, dat het co bijwoont, vindt 

dat regelmatig contact tussen de cöordinatoren noodzakelijk is, zeker vanwege de start 

(januari 2021) van de nieuwe medewerker natuureducatie, Niels Kerstes. Niels heeft zich 

aangemeld als voorzitter van het co en de vrijwilliger organisatie en administratie, Mari-Jose 

Jeuken, maakt uitgebreide notulen.  

 

De vernieuwing van de website verliep al lange tijd stroef maar met de komst van de nieuwe 

medewerker natuureducatie kwam daar verandering in. Hij heeft onze website inhoudelijk en 

qua vormgeving vernieuwd. Anderen hebben bijdragen geleverd door teksten te lezen en te 

corrigeren. Ook een externe deskundige, Petra Kanters, heeft naar de website gekeken en 

heeft nog interessante aanvullingen en opmerkingen geplaatst. Het kopje “de tuin” moet nog 
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aangepast worden. Verder is het belangrijk dat de website up to date blijft. Door de website 

een vast terugkerend agendapunt te maken tijdens het CO en in het bestuur, hopen we de 

website actueel te houden.  

 

De vrijwilliger ICT, Gerard Trines, heeft er in 2020 al voor gezorgd dat de e-mail vanaf thuis 

door de vrijwilliger organisatie en administratie bekeken en beantwoord kon worden. Dat 

loopt en bevalt goed. Ook de medewerker natuureducatie heeft vanuit thuis toegang tot de e-

mail. E-mails worden daardoor sneller beantwoord en/of doorgestuurd naar de juiste 

persoon. Verder zijn later - vanwege de beperkte bezetting van de Natuurtuin - via de 

voicemail de verschillende bellers nog beter naar de juiste personen geleid.    

 

Betalingen en inkomsten worden maandelijks ingeboekt in GnuCash. Ingeboekte bestanden 

worden via Dropbox gedeeld met de penningmeester. Zij kan op basis hiervan 

kwartaaloverzichten maken die besproken worden in het bestuur.    

 

Waar nodig worden werkinstructies aangepast of vernieuwd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

over hoe om te gaan met sleutels, de beveiliging, maar ook hoe donateursaanmeldingen 

verwerkt (moeten) worden.  

Draaiboeken worden gebruikt bij de organisatie van publieksactiviteiten. Er vindt achteraf 

altijd een evaluatie plaats en indien nodig worden de draaiboeken bijgesteld. 

 

Algemene administratieve zaken zoals het bijhouden van de tijdsplanning, het muteren van 

de adressenlijst, beheren facebook worden indien nodig uitgevoerd.  

 
Qua organisatie startte 2021 minder goed, omdat door corona alle (publieks)activiteiten in 

het eerste half jaar zijn afgelast omdat het niet mogelijk was deze veilig uit te voeren. Begin 

2021 zouden we feestelijk afscheid nemen van de oude medewerker 

productontwikkeling/beheerder (pensioen), maar ook dat kon door de aangescherpte 

coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. Verder waren er verspreid over het jaar 

plannen voor verschillende publieksactiviteiten die eveneens 

niet door konden gaan: o.a. Kip Kakel, nachtvlinderexcursie, 

spinnenexcursie, de concertband van de Canisiusband en    

vogelexcursie.  Ook de geplande fotografieworkshop hebben 

we niet door laten gaan.   
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ACTIVITEITEN 

 

Gelukkig is een aantal activiteiten wel uitgevoerd. Voornamelijk in het najaar.  

Na de zomervakantie is samen met de Kinderboerderij op zondag 5 september Fête de la 

Nature/Oogstfeest georganiseerd met 

verschillende activiteiten rond het oogsten. 36 

gezinnen hadden digitaal ingetekend 

(voorinschrijving) voor deze activiteit. Een klein 

deel kwam helaas niet opdagen. Een zonnige en 

leuke dag voor ouders en kinderen.  

 

Half september is een vrijwilligersbijeenkomst 

georganiseerd, waar we ook afscheid hebben 

kunnen nemen van de coördinator educatie.  

 

Eind oktober organiseerden we wederom samen 

met de Kinderboerderij de Nacht van de Nacht. De 

medewerker natuureducatie heeft hiervoor een 

spannende tocht in het donker met leuke 

opdrachten door de tuin en de Kinderboerderij 

ontwikkeld, met als thema effect van 

kunstlicht/lichtvervuiling op planten en dieren. De oplossingen van de opdrachten leverden 

een onbegrijpelijk woord op, wat bij de kinderboerderij toch een mooie betekenis bleek te 

hebben. We deden het bij deze activiteit zonder voorinschrijving. Door het slechte weer werd 

het toch niet te druk. 

Met twee gidsen van het IVN is zondagochtend 7 november een paddenstoelenexcursie voor 

volwassenen uitgevoerd.  

Bij de organisatie van al deze activiteiten zijn steeds coördinatoren, de vrijwilligster 

organisatie en administratie, de medewerker natuureducatie, het bestuur en soms externen 

betrokken. Van alle georganiseerde activiteiten (behalve de paddenstoelenexcursie) is een 

draaiboek beschikbaar.  

 

SAMENWERKINGSCONTACTEN 

Samenwerking met de Kinderboerderij.  

Ook dit jaar werden bij het winkeltje op de Kinderboerderij weer bloemboeketten en 

kruidentheezakjes verkocht. En we konden de bloemen op hun terrein kweken en verzorgen.  

Regelmatig was het in overleg aftasten wanneer we samen weer een activiteit voor het 

publiek zouden kunnen organiseren. Uiteindelijk is dat gelukt met Fête de la 

Nature/oogstfeest en Nacht van de Nacht.  

Samenwerking met Mister Panda. 

Omdat door de coronamaatregelen Mister Panda niet altijd open kon zijn (wij overigens ook 
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niet), is de samenwerking met Mister Panda minder uit de verf gekomen. Wel informeerden 

we hen steeds over onze activiteiten. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat onze puzzeltocht 

klaar zou liggen bij Mister Panda en dat deze aan kinderen of gezinnen mee zou worden 

gegeven. 

     

Samenwerking met de imkers. 

De imkers hebben een jaarverslag gemaakt en dit is besproken. Ook is er in de loop van het 

jaar overleg geweest. In februari en in maart bleken de twee volken overleden; ze hebben de 

winter niet gehaald. Eind april werd een volk gekocht en eind mei een zwerm in een kast 

geplaatst. De volken deden het goed zodat zelfs eind juni en begin september honing werd 

geslingerd. De Natuurtuin kon 30 potjes honing verkopen aan relaties. Een poging om in 

augustus een aflegger te maken is niet gelukt. Half oktober werden de volken klaargemaakt 

voor de winter. De varroabestrijding werd dit jaar niet met oxaalzuur gedaan maar met 

Apiguard.  

In mei en juni bezochten de imkers en twee medewerkers van de Natuurtuin het bijenverblijf 

in de Heemtuin in Malden. In augustus bezochten nog twee medewerkers van de Natuurtuin 

de Immenhof om alles te horen over de teelt en beheer van buckfastbijen. In  september 

hebben we samen overlegd over de mogelijkheden voor educatie en een plek voor de 

warrékast.  We willen graag het voorbeeld van een educatieruimte in Malden voor de 

warrékast navolgen en bezien of er een verblijf in onze tuin gebouwd kan worden. De 

werkgroep onderhoud werkt nu een plan uit van hoe dat zou kunnen: met de bouw en met 

de financiën. Tegelijk wordt dan gekeken of we het bestaande verblijf kunnen aanpassen, 

zodat we meer zon in het verblijf kunnen krijgen en het daardoor ook hopelijk minder vochtig 

is. We concludeerden dat buckfastbijen voor ons geen optie zijn met slechts twee of drie 

volken.  

De uitgaven van de imkers waren dit jaar  €. 95,35, waarvan het grootste deel voor ramen 

bij een nieuw volk.  

Stedelijk overleg natuureducatie o.l.v. NME de Bastei = GEO-overleg 

(Gesubsidieerde Instellingen die een leerlingenbijdrage per les krijgen).  

Dit jaar is er geen GEO-overleg geweest, mede door de coronamaatregelen. We hebben dus 

helaas niet bestuurlijk kunnen afstemmen over contacten met de scholen. Voor praktische 

problemen - roostering, hantering Digiplanner - konden we wel altijd bij een medewerker van 

NME de Bastei terecht. Deze medewerker vertrok eind 2021. Met de opvolger hebben we 
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inmiddels kennis gemaakt. We hopen op een goede samenwerking in het nieuwe jaar. Eerder 

werd in het GEO-overleg afgesproken dat educatieorganisaties meer met elkaar contact 

zouden leggen. In dat kader hebben we bezoek gehad van educatiewerkers van de Warmoes 

en in het najaar van IVN- Jeugdeducatie.  

Nijmegen, januari 2022 

Educatieve Natuurtuin Goffert, 
Goffertweg 19, Nijmegen 

 

 
 

 
       


