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“GEVEDERDE AAPJES” KIJKEN IN DE NATUURTUIN  
Voor heel wat mensen zijn ze een bron van ergernis: kraaien, eksters en andere 

kraaiachtigen. Ze maken lawaai, eten (soms) eieren en jonge vogels op en zijn ook al dol op het 
voedsel dat we eigenlijk ophangen voor schattigere vogeltjes. Ook tijdens een winterse wandeling 
door de Natuurtuin kom je al gauw vier soorten kraaiachtigen tegen: zwarte kraaien natuurlijk, 
maar ook kauwen, eksters en gaaien. Ik ben juist dol op kraaiachtigen. Waarom? Omdat ze slim en 
sociaal zijn!  

Ik zou er pagina’s over kunnen vullen, maar je ontdekt zelf het best wat deze vogels in hun 
mars hebben. Bestudeer eens hoe kraaien noten breken op een harde weg (als je goed oplet zul je 
zien dat verschillende kraaien verschillende technieken hebben). Of bekijk eens een eksterstelletje 
dat een kat lastigvalt en aan zijn staart trekt (doen ze het alleen om de kat weg te pesten of 
hebben ze er ook lol in?). Of let eens goed op een groep kauwen en ontdek dat de paartjes (die 
vaak hun hele leven bij elkaar blijven) ook in een grotere groep dicht bij elkaar blijven. 
Hoe slim zijn die vogels nou eigenlijk precies? Hoewel intelligentie zeker bij dieren lastig te meten 
en te vergelijken is, suggereren verschillende 
studies dat kraaiachtigen op veel vlakken een 
vergelijkbare intelligentie hebben als apen. Een 
studie uit 2020 concludeerde zelfs dat vier 
maanden oude raven (de grootste kraaiachtigen 
van ons land) bij verschillende intelligentietests 
net zo goed scoren als volwassen chimpansees 
en orang-oetans. Dus wil je je vergapen aan de 
kapriolen van superslimme boomwezens? Dan 
hoef je niet naar de dierentuin om aapjes te 
kijken.  
Kijk gewoon eens omhoog in de Natuurtuin!  
 
Niels Kerstes, educatieve ontwikkeling  Ekster in de natuurtuin gespot door Mari-José         

Weijs        

                              

MOERAS SCHOONMAKEN  
Op 3 en 10 november hadden we alternatieve natuurwerkdagen. De eigenlijke Landelijke 

Natuurwerkdag was dit jaar op 6 november. We vragen ieder jaar de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer van het IVN of zij bereid zijn om in de Natuurtuin ons te  helpen met het schonen 
van 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 modder. 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 wordt in de zomermaanden gebruikt als basis voor het nestvlot voor 
de eenden. Om die reden hebben we dit jaar een 2de vlot gebouwd en dat wordt straks dan ook 
het 2de nestvlot. 



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. En….omdat dit ieder jaar 
terug komt en diverse mensen hebben 
gevraagd of dit niet anders kan, zijn we een 
plannetje aan het bedenken wat moet 
leiden naar het verder terugdringen van de 
Lisdodde en de biodiversiteit moet 
verbeteren in het moeras. 

 
Marja Luyben, Onderhoud 
 
 
 

NACHT VAN DE NACHT: nat, maar niet in het water gevallen. 
Op 30 oktober deden de Natuurtuin en de Kinderboerderij 

samen mee met de Nacht van de Nacht. Tijdens dit jaarlijks 
terugkerende evenement wordt er aandacht gevraagd voor het 
probleem van lichtvervuiling: omdat er ’s nachts op veel plekken 
lampen aanstaan, is het bijna nergens in Nederland meer echt 
donker. Hoe beïnvloedt dat planten en dieren? 
We organiseerden op deze avond een speurtocht in het duister. 
Deelnemende kinderen en hun begeleiders liepen langs 
verschillende checkpoints, waar ze opdrachtjes deden en informatie 

kregen over het 
effect van 
kunstlicht op 
onder andere 
uilen, spinnen, 
vleermuizen, 
padden en nachtvlinders. Ieder voltooid 
opdrachtje leverde een letter op. Al die letters 
bij elkaar resulteerden in een onzinnig woord. 
Gelukkig werd het bij de muzikant in de 
Kinderboerderij voor iedereen duidelijk wat de 
letters betekenden: het bleken muzieknoten te 
zijn die samen de melodie van “Zie de maan     
schijnt door de bomen” vormden.  

      
             Niels Kerstes, educatie 

 

 

 
 
 
 
 

zaklamp kwam goed van pas 



PADDENSTOELENEXCURSIE 
Op zondagochtend 7 november organiseerden we in samenwerking 

met twee gidsen van het IVN, een paddenstoelenexcursie in de 
Natuurtuin.  
We startten de ochtend in de grote ruimte waar we een inleiding kregen 
van een half uurtje. We leerden wat een paddenstoel is, hoe hij groeit en 
hoe hij zich voortplant. Maar ook welke vormgroepen er zijn en hoe we 
paddenstoelen kunnen determineren oftewel op naam kunnen brengen.  
Na de theorie was het tijd om naar buiten te gaan. De groep werd in 
tweeën gesplitst en elke gids nam vijf deelnemers mee de tuin in. Bij een 
gevonden paddenstoel stonden we stil en probeerden we samen de 
paddenstoel op naam te brengen. Waar groeit hij? Op iets? Bij iets? Op 
Niets? Kunnen we al iets zeggen over de soortengroep? We keken naar de 
hoed en met een spiegeltje keken we onder de hoed, zagen we plaatjes of 
buisjes? En zo kwamen we tot de naam van de paddenstoel.  
De groene knolamaniet, de vliegenzwam, het judasoor, het 
rodekoolzwammetje, berkenboleet, geweizwammetjes, elfenbankjes, 
parasolzwam, gewone zwavelkopjes, aardster, gele aardappelbovist, te 
veel om op te noemen, ze stonden er allemaal. 
Al met al, een zeer geslaagde en leerzame excursie, die we wat ons betreft 
elk jaar in de herfst organiseren!  
 
Mari-José Weijs 

 
 
 
FLESENACTIE COOP 

De statiegeldactie van Coop Wieleman aan de Steenboktraat heeft een mooi bedrag voor 
onze tuin opgeleverd: € 1.171, --. Een fantastisch resultaat. Dit bedrag is bedoeld voor de 
uitbreiding van de automatische beregening van de kruidentuin en de boomgaard.  In droge tijden 
vergemakkelijkt dit de werkzaamheden van vrijwilligers. Bovendien kunnen we hiermee 's nachts 
sproeien zodat er zo weinig mogelijk water verloren gaat.    
Dank aan allen die als donateur hebben bijgedragen aan deze flessenactie en dank aan de Coop 
die dit bedrag verdubbeld heeft.  
 
Jos van Kuijk  

 
 
NO DIG…….OFTEWEL NIET SPITTEN 

Op 27 oktober hebben we als onderhoudsploeg een scholingswerkdag gehad over het 
onderwerp “No dig” ofwel niet spitten. 
Spitten is geen natuurlijk proces; 

- Het verstoort de grondstructuur 
- Het verstoort het microleven en de schimmels 
- Het verspreidt hardnekkige kruiden (zodat grondbewerking herhaald moet worden) 
- Het kost veel energie (hard werken dus) zeker indien dit allemaal met de hand gebeurt. 

 
 
 
 



Daar tegenover staat: De natuur zelf spit 
niet!  
Als er compost en mest op de grond 

wordt gedaan, dan worden deze in de 

bodem opgenomen zodat er een actief 

bodemleven ontstaat. Daardoor wordt 

een goede bodemstructuur opgebouwd. 
Daarom vandaag een 

experiment met een nieuwe werkwijze: 
namelijk no dig, niet spitten. 
We starten met het uitsteken en 
afvoeren van 2-jarige kruiden zoals: 
Teunisbloem, 
Peen, Kaardenbol, Zuring, Heksenmelk. 
De rest kortmaaien en het maaisel laten 
liggen. 

Dan de gehele akker afdekken met karton zodat het helemaal donker wordt onder het karton, dus 
zorgen voor een goede overlap. Leg het karton in stroken zodat je met de kruiwagen erbij kan (die 
kan alleen op de aarde rijden en niet op het karton). Maak het karton door en door nat. Stort 
steeds kruiwagens compost die voor 1/3 bestaat uit mest en 2/3 uit compost. De laag moet 
ongeveer 15 cm dik worden. Dit laten we de hele winter zo liggen: het karton zal verteren, de 
grond zal opener worden en de pieren zullen beter hun werk kunnen doen. 

In het voorjaar kan deze akker dan gewoon ingezaaid of ingeplant worden, er hoeft dan ter 
voorbereiding alleen nog geschoffeld te worden. 
Indien het gaat werken zoals we verwachten zal de akker meer opbrengst geven (dit systeem komt 
uit de moestuinwereld) en gaan we dit systeem jaarlijks meeverhuizen met de akkerwissel. Dat zal 
uiteindelijk betekenen dat na 8 jaar elke akker een keer deze behandeling heeft gehad. En wellicht 
gaan we dit dan ook op de rogge akker uitvoeren… 
Het is onwenselijk om alle akkers tegelijkertijd deze behandeling te geven omdat we dan te weinig 

2-jarige kruiden zullen hebben en die hebben we deels 
nodig voor de educatie. Daarnaast is het ook 
ondoenlijk omdat je per akker 2 kuub compost nodig 
hebt. Aan zoveel compost kunnen we niet komen. 

Naast informatie door Louis moesten we hard 
werken om al de werkzaamheden in dit verhaal tot 
een goed einde te brengen. 

Tussen de middag hebben we gezellig en 
vooral heel lekker samen geluncht met soep, broodjes 
en diverse salades. Heerlijk… 
 

Marja, Onderhoud 
 

 
 
EDUCATIEVRIJWILLIGERS OP STAP! 

Op 21 september trokken we erop uit. Geïnspireerd door het heidelandschap in de 
Natuurtuin gingen we naar de Overasseltse en Hatertse vennen. We hadden geluk, de hei stond 
nog in bloei.  

Een van onze vrijwilligers, Henny de Water, had voor deze gelegenheid de pet op van 
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Hij had zich grondig voorbereid op het uitje. 
-Wist je dat heel lang geleden hier de Maas en de Rijn stroomden. 
-Dat de sterke wind rivierzand opstuwde tot duinen. 



-Dat er een voor water ondoorlatende laag onder de vennen ligt. 
-Dat de vennen zich alleen vullen met regenwater en dat daardoor het water in de vennen 
voedselarm is. 

In een voedselarme omgeving kunnen vleesetende planten, zoals de zonnedauw goed 
overleven. De plant heeft kleverige haren, waaraan insecten blijven plakken en verteerd worden. 
Zo komt het plantje aan voedingsstoffen. Henny is, als vrijwilliger bij de RAVON, betrokken bij de 
inventarisatie van o.a. amfibieën en reptielen in de vennen. Hij vertelde honderduit over de 
knoflookpad en allerlei kikkers. Helaas wordt in de vennen ook regelmatig de Amerikaanse 
rivierkreeft aangetroffen, die hier niet thuishoort en allerlei soorten dieren verdringt. 

Ons wandelpad werd op een gegeven 
moment versperd door een herder met zijn 
schaapskudde. De schapen beweiden het gebied 
en zorgen ervoor dat het niet verder dichtgroeit 
en verandert in een “loofbos”. Naast 
schapenkeutels lag er ook een enorme 

paardenvijg op ons pad. Henny stelde aan ons 
de vraag, hoe je kon bepalen hoe lang die vijg 
daar al lag. 
Een raadsel, dat tijdens de lunch bij de 
Eikenhorst genoeg stof opwierp tot nadenken. 
In ieder geval likten we onze vingers af bij de 
heerlijke lunch. 

Het was een leerzame en gezellige ochtend voor ons team. 
(Oplossing raadsel paardenvijg: Steek je vinger erin en voel hoe warm hij nog is!) 
 
Marijke van Meekeren 



DE NATUURTUIN ALS VREDE EN VRIJHEIDSTUIN 

Vanaf 10 december is onze Natuurtuin een van de acht tuinen waar werken worden geëxposeerd 
over persoonlijke vrede en vrijheid. De schilderijen en objecten zijn gemaakt door mensen uit 
Nijmegen. 
Je kunt de kunst vinden op het buitenpad links vanaf de ingang. Kijk ook in de lucht want ook daar 
hangt kunst.  
 
Lieke Honée 
                     

 
NIEUWE BANKJES 
Dankzij giften van onze donateurs konden we houten plankjes aanschaffen voor nieuwe bankjes 
bij de grote Amerikaanse eik.  
Het lakken en in elkaar zetten is in eigen beheer gebeurd. Top…! 

             
 
 
 
 
 
 
 



AANGEBODEN: EEN COMPOSTVAT 
Mijn buurman biedt een compostvat aan. Wie wil ‘m hebben? Mail me: npoel@fo.nl 
 
Nico van der Poel 

 
 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST GAAT (VOORLOPIG) NIET DOOR. 
De jaarlijks bijeenkomst voor alle vrijwilligers kon vorig jaar al niet doorgaan vanwege Corona. 
Maar ook dit jaar kunnen wij niet met z’n allen bij elkaar komen in de binnenruimte. We hadden 
de bijeenkomst gepland op 14 januari maar dat kan gezien de maatregelen van dit moment niet 
doorgaan. Wellicht wordt het dus uitkijken naar een nieuw-lente-bijeenkomst ergens in het 
voorjaar. We houden moed! 
 

                               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact:  
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert, 
Goffertweg 19, 
6233 AA Nijmegen 
 
O24-3541729 
https://natuurtuingoffert.nl/ 
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