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Het is een koude stralende ochtend. 
De zon komt roodgloeiend op boven de 
kinderboerderij. 
Rijp bedekt alles met een wittige waas en 
een teer ijsvlies spreidt glanzend over het 
moeras. 
Mijn adem wolkt om me heen. 
Dit wordt het laatste stukje dat ik ga 
schrijven voor de nieuwsbrief… 
Het maakte ook dat ik met heel andere ogen 
van morgen door de tuin loop. 
De tuin is klaar voor de winter, de 
vrijwilligers van onderhoud leggen de hand 
aan de laatste loodjes – volgende week gaan 
we in wintersluiting, nog acht dagen te 
gaan… 
Het is een weemoedig rondje… 
Alsof om dat een stem te geven begint een 
ezel luid jammerend te balken ☺ 
Beelden van hoe de tuin eruitzag toen ik hier 
begon vermengen zich met het nu. 
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TROUWE LEZER, 
 

Hurkend aan de rand van het zandven – hier lag een op een heuvel de bloemenplukweide 
En op de kop van het arm struweel zijn de kleine schriele boompjes uitgegroeid tot imposante 
berken die je niet zomaar meer over het hoofd ziet. 
Het rijk struweel waar de bomen de strijd nu definitief van de struiken lijken hebben gewonnen, 
stond vol met meidoorns kardinaalsmutsen en kornoeljes. De bomen ertussen nog onbeduidende 
medebewoners. 
En herinneringen aan al die mensen met wie ik samen heb meegewerkt om deze tuin te laten 
groeien tot wat ze nu is. Feestelijke en verdrietige momenten, beelden van ronddwarrelende 
kindergroepjes, 26 lentes, zomers, herfsten en winters, elk jaar weer nieuw en onvoorspelbaar, 
een paar duizend kilometers aan nieuwsgierige rondjes. 
Veel te veel om in dit stukje allemaal kwijt te kunnen, maar in mijn hoofd is plaats genoeg, ik neem 
ze allemaal mee. 
Voor komend jaar ga ik een tijdje afstand nemen van de tuin, maar ik hoop zo na de zomer mee te 
gaan draaien met onderhoud, daar kijk ik naar uit. 

Fijne jaarwisseling voor iedereen in deze vreemde coronatijden, 
Tot ergens in 2021 

Louis…. 



NATUURWERKDAGEN 

Op 4 en 11 november hadden we alternatieve natuurwerkdagen. De eigenlijke Landelijke 
Natuurwerkdag is dit jaar op 7 november maar deze ging vanwege Corona niet door. We vragen 
ieder jaar de werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN of zij bereid zijn om in de Natuurtuin 
ons te komen helpen met het schonen van het moeras. 
Gelukkig hebben slechts een paar mensen zich opgegeven wat maar goed ook was want we 
mochten alleen in groepjes van 4 buiten met elkaar zijn, ook vanwege Corona en op dag 2 nog 
maar in 2-tallen. 
Het idee dit jaar was zoveel mogelijk uit het moeras halen, desnoods alles. Om die reden waren 
we met onze eigen vrijwilligers al een week eerder begonnen. Uiteindelijk laten we toch een 
gedeelte staan omdat we bang zijn dat er te weinig modderzand overblijft in het moeras. 
Als je midden in het moeras aan het werk bent is het lastig om steeds op en neer te lopen om het 
afval naar de kant te brengen. Je laarzen zuigen zich immers vast in de modders. Om die reden 
hebben we een vlot gemaakt met touwen eraan zodat het afval daarop gelegd kon worden en 
naar de kant getrokken kon worden en weer terug naar het midden in lege toestand. Dit bleek 
heel handig te zijn en het vlot gaan we in de zomermaanden gebruiken als basis voor het nestvlot 
voor de eenden. 
Jammer genoeg konden we weinig gezelligs ondernemen zoals andere jaren vanwege de corona 
regels dus geen koffie vooraf en geen soep. Wel hebben we steeds een groepje van 4 uitgenodigd 
om iets te komen drinken. Verder hadden we de volgende (aanvullende) regels afgesproken: 

• Ieder meldt zich aan met naam en moment van meewerken 
• De aankomsttijd werd met een rooster geregeld zodat men de ruimte en tijd heeft 

om de waadpakken aan te trekken 
We hadden gelukkig prachtig weer op zowel de 1ste als de 2de dag. Het geheel was echter zo veel 
en de ploeg was zo klein dat we waarschijnlijk nog 1 of 2 dagen aan het moeras zullen moeten 
werken. Dat doen we dan met onze eigen onderhoudsploeg. 

 

Marja Luyben, Onderhoud 
 

 



  
 

 

PLANTENACTIE GROENE VRIJDAG 2020 

Op 6 november 2020 vond de derde editie van Groene Vrijdag in Nijmegen plaats. Het was een 
bijzondere editie, zo midden in coronatijd. Het programma was grotendeels online met filmpjes. 
Toch waren er ook enkele buitenactiviteiten, zoals Plantenacties NL Bloeit! 

Actie met inheemse wilde planten met 
schoolkinderen van de Hazesprong 
Samen met kinderen van basisschool de 
Hazensprong plantte stichting NL Bloeit! ’s 
ochtends bijna duizend inheemse wilde 
planten bij het nieuwe Voedselparkje, naast 
Kinderboerderij De Goffert. Denk daarbij aan 
soorten als veldsalie, wilde marjolein, gewone 
smeerwortel, grote tijm, echte guldenroede, 
steenanjer, zwarte toorts, gele kamille, 
gewone margriet, knoopkruid. 

De planten die zijn bijzonder waardevol voor de wilde bijen, vlinders en tal van andere insecten en 
kunnen goed tegen de droogte en de arme zandgrond. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Nijmegen en Bee Foundiation 

 

Aanleg bloemrijke border met inheemse wilde planten met ACBN 
Tussen de Kinderboerderij De Goffert en de educatieve natuurtuin legden NL Bloeit met 
evenementenbureau ACNB (o.a. bekend van de Vierdaagsefeesten) ’s middags een stuk gazon aan 
tot een nieuwe bloemrijke border met inheemse wilde planten. Er komen soorten te staan als 
duifkruid, veldsalie, wilde marjolein, beemdkroon, prachtanjers, gewone margriet, wilde akelei, 
dagkoekoeksbloem, avondkoekoeksbloem, gewone brunel, donkere ooievaarsbek, 
beemdooievaarsbek, ruig klokje, blauwe knoop, muskuskaasjeskruid, knoopkruid en wilde 
kamperfoelie. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen en 
Kinderboerderij de Goffert. 

 

Peter Engelhard 
bestuur 

Bestuur en 
vrijwilligers van 

de Natuurtuin Goffert wensen 
u fijne Kerstdagen en een 
mooi 2021 


