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Trouwe lezer,  

Overpeinzing…….. 

 

Wat wordt het heerlijk vroeg lente, - o, nee toch nog even winter. 
jaja, nu komt het dan toch echt, - o,nee toch weer winter... 

En nu is het eind maart en na al deze valse starts begin ik er nu toch echt in te geloven. 

Maar het voorjaar geeft me een flink achtbaangevoel tot nu toe. alles is laat in ontwikkeling. 

Wat me opviel is hoe soepel alle vroege groen en voorjaarsbloeiers met deze schommelingen omgaan, 
beter dan ikzelf, ik werd er erg ongedurig van. 

 

Zo'n teer ogende narcis ligt zieltogend op de grond bij -8,  - je  geeft er geen cent meer voor- om    
vervolgens weer te verrijzen en door te bloeien of er niks aan de hand is. 

De eerste daslookblaadjes die verwelkt ter aarde lagen, staan er net zo 

fris bij als gewoonlijk. 
En al die vogels die gewoon doorgaan met fluiten, roffelen en kwaken - 

nestmateriaal verzamelen, - ik moet gewoon niet zeuren in m'n lekkere 

warme trui, handschoenen, muts binnen bij de verwarming. 
 

Met NL-Doet is er rigoureus ingegrepen op sommige punten in de tuin, - 

wat niet door alle bezoekers meteen op waarde wordt geschat. Het lijkt 

soms ook een geweldige kaalslag, toegegeven, - maar zachte heelmees-
ters en zo - over een tijdje komt er heel veel moois voor terug, al vraagt 

dat nu nog wel wat voorstellingsvermogen. 

Dus laat de lente nu maar flink op stoom komen... 
Ik heb er wel weer zin in.  

 

Louis 
 

 

 
 

 

 

Woensdag 14 maart, boomplantdag 
 

Niet in onze eigen tuin - we hebben er al zoveel dat we ze omhakken- maar op het terrein van de     

kinderboerderij! 

Het deel tussen de grote vijver en het hek wordt in geplant met inheemse boompjes en struiken, een 
project voor  en met kinderen van basisschool de Hazensprong. 

Drie van onze vrijwilligers stonden klaar om de klas te assisteren bij het planten. 

 
De kinderen hadden zich goed voorbereid aan de hand 

van filmpjes over het planten van boompjes en       

gingen met groot enthousiasme aan het werk. 
Na verwoedde discussies of je zo'n boompje nou niet 

of wel moet aanstampen, was de klus  in een          

ommezien geklaard. 
Ilse, Bram en Chris hoefden na afloop alleen de ruwe 

kantjes er een beetje af te halen.. 

En tot slot met zijn allen lekker genieten van die   

hardgekookte verse eieren: 
zoals Bram het verwoorde "eitje voor een karweitje " 

 

 Louis 
 

 

 



 

NL Doet: Flinke klussen geklaard 

Op zaterdag 10 maart 2018 deed de Natuurtuin weer mee aan NL Doet. De dag begon bewolkt, maar af en toe 

brak de zon even door. Een lekkere dag om te klussen. Vijftien vrijwilligers staken de handen uit de mouwen 

en leverden een reuze-prestatie. Om het ‘schrale grasland’ te vergroten, moest eerst een hek dat met grote 
betonnen palen in de grond verankerd zat weggehaald worden. Eigenlijk hadden we er rekening mee gehouden 

dat deze klus niet met ‘menskracht’ alleen geklaard zou kunnen worden en dat we een graafmachine zouden 

moeten laten komen. Maar het grote doorzettingsvermogen van de vrijwilligers die met deze klus aan de slag 
gingen, gaf de doorslag. De palen werden helemaal uitgegraven, zodat het hek verwijderd kon worden en het 

terrein vrij kwam voor de uitbreiding van het schrale grasland. Terwijl de ene ploeg bezig was met de betonpa-

len en de struiken tussen de betonpalen, liep een andere ploeg af en aan met kruiwagens geel zand. Daarmee 

werd de bodem klaargemaakt voor het nieuwe stuk schraal grasland.  

Elders in de Natuurtuin werd een overwoekerd stuk van de tuin helemaal vrij gemaakt van hardnekkige bra-

menstruiken en andere begroeiing  die er niet thuis hoort. In de Oude Boomgaard werd ondertussen het mos 

verwijderd en werd een grote hoeveelheid compost verspreid, zodat de bomen goed gevoed de lente in gaan. 
Met grondboren werd de compost rondom de bomen diep de grond in gebracht, zodat de pieren hun werk kun-

nen de doen. De rest van de compost werd over de hele boomgaard verspreid. Bij de klus in de Oude Boom-

gaard hielp oud-minister en oud-Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem een handje mee. Hij had zich samen 
met enkele Nijmeegse kandidaat-gemeenteraadsleden van de PvdA aangemeld voor deze NL Doet klus in de 

Natuurtuin. Na drie uur klussen was het tijd voor een heerlijke en gezonde lunch en werd er gezellig nage-

praat.                 

Stijn Verbruggen   

Bomencursus 

Er staan veel bomen in de Natuurtuin en die spelen een belangrijke rol in de natuurpaden. Er worden opdrachten 

bij bomen en struiken gezet. De kleuters gaan in het voorjaar bomen wakker maken en kijken onder de eiken of 
er al eikels gekiemd hebben. Zitten er al blaadjes aan de boom?  

De leerlingen van de middenbouw gaan bomen en struiken determineren en onderzoeken hoe de zaadversprei-

ding gaat. 
Om een natuurpad uit te zetten gebruiken wij een plattegrond waarop de bomen en struiken zijn aangegeven. 

Het is voor de vrijwilligers fijn om de bomen te herkennen in alle jaargetijden. Daarom hebben wij Lieke Vullings 

van Bomen en Mensen gevraagd voor ons een cursus te verzorgen in de herfst, voorjaar en in de zomer. 
Dit voorjaar was het zo koud dat we de cursus binnen hebben      gedaan. Lieke kwam beladen met takken bin-

nen en liet die de kring rondgaan, wie weet bij welke boom deze 

tak hoort. 

Het is vooral een kwestie van kijken soms zie je aan de tekening 
van de knop al het blad en kun je de vorm van de boom in het 

blad zien. Voel maar eens het verschil in de basten van bomen. 

Wie regelmatig in de Natuurtuin komt kan de takken nog in vazen 
zien staan. Zo kun je zelf ook oefenen natuurlijk niet spieken op 

het blaadje met het goede antwoord. 

 
Corien Baars,  



 

 

Vogels zoeken in Natuurtuin en Goffertpark op  13 mei 2018. 

Van  12 t/m 21 mei  is er Nationale Vogelweek. In het hele land worden er op veel plaatsen      
vogelexcursies georganiseerd. Ook vanuit en in de Natuurtuin  Goffert gaan 

we op zoek naar vogels met twee ervaren vogelgidsen uit onze eigen      

vrijwilligers. We verwachten  niet de ervaren vogelaar en iedereen is dus 
welkom. We gaan luisterend en kijkend op zoek naar de vogels die we in 

een parkomgeving kunnen aantreffen. De wandeling duurt 2 uur.               

Als je een kijker hebt, dan wel graag meenemen. We starten op 13 mei    
om 9.00 uur   n de Natuurtuin, Goffertweg 19. 

Na afloop is er koffie in de natuurtuin. Er kunnen 30 mensen mee             

en vol is vol. 
Opgave op www.vogelweek.nldan klikken op: Wat is er te doen ? 

Daarna kunt u de  postcode invullen: 6532 AA.   

 

Agenda en nieuwsflitsen 

         *  Vrijwilligersavond 24 april om 

half 8. Noteer vast in de agenda, uitno-

diging volgt. 

 

      * Vanaf 9 april zijn is het kantoor 

weer ook op maandag open….. 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

T  0243541729  /  www.natuurtuingoffert.nl  /  info@natuurtuingoffert.nl   

Vier de natuur / Fête de la nature 

Op zondag 27 mei vieren we de natuur in onze tuin met het jaarlijks festival. Miek en Lieke zijn gestart met 

de voorbereiding. Ieder die wil meedenken is zeer welkom. Op deze dag hebben we hard vrijwilligers nodig 

voor de activiteiten met kinderen, verkoop van onze producten, muzikale bijdrage, opbouw en afbouw van 
de kramen en de luifel, ontvangst bezoekers, baksels maken voor verkoop, catering voor onze dagvrijwilli-

gers. Kortom “vele handen maken licht werk”. 

Miek en Lieke 

 

 

http://www.vogelweek.nl

