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TROUWE LEZER, 
 
Corona is ook natuur 
 
De natuur zit verwonderlijk in elkaar, is prachtig om te zien en een bron van inspiratie. Dat geven 
wij de leerlingen mee die op bezoek komen in onze tuin. Maar de natuur heeft ook een andere 
kant: ze is soms angstaanjagend, gevaarlijk en zelfs dodelijk.  

Dat is de afgelopen tijd wel weer gebleken. Want wat je ook van het coronavirus en andere 
virussen vindt, ook zij zijn onderdeel van de natuur. Of virussen bij de levende of niet-levende 
natuur horen, dat is trouwens nog best een lastige vraag. Virussen zijn eigenlijk niet veel meer dan 
een eiwitpakketje met daarin wat erfelijk materiaal (DNA of RNA). Virussen eten niet, poepen niet, 
bewegen niet en kunnen zich niet zelfstandig voortplanten (daar hebben ze altijd een ander wezen 
voor nodig). Maar of we ze nou levend noemen of niet, het is duidelijk dat virussen grote invloed 
hebben op het leven op aarde. 

Die invloed is lang niet altijd negatief. Veel virussen parasiteren op bacteriën. Ze doden zo 
ook schadelijke bacteriën. Er zijn aanwijzingen dat virussen op deze manier bijdragen aan een 
gezonde darmflora bij mensen.  

In het algemeen kun je zeggen dat virussen ervoor kunnen zorgen dat populaties van één 
bepaalde soort niet te groot worden. Zo wordt die soort niet overheersend in een ecosysteem. Op 
deze manier dragen virussen dus bij aan de biodiversiteit.  

Vind je het op dit moment toch wat lastig om virussen ook positief te bekijken? Misschien 
is het goed om te bedenken dat virussen geen kwaad in de zin hebben: ze zijn er nou eenmaal en 
doen simpelweg wat ze doen. Dat is alles. Het feit dat ze überhaupt bestaan, en dus ooit ontstaan 
zijn, is misschien al iets om je positief over te verwonderen.  
 
Niels Kerstes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESPOT LEERLINGEN IN DE TUIN! 
 
Het was een hele tijd geleden, maar ze zijn gelukkig weer gezien: leerlingen! Het ging om 
leerlingen van de Jorismavo, een school voor voortgezet onderwijs op loopafstand van de 
Natuurtuin. In kleine groepen bezochten zij de afgelopen weken onze tuin. Dat deden ze niet om 
te lunchen of zomaar een rondje te wandelen, maar om lessen te volgen. 

De leerlingen gingen in tweetallen aan de slag. Ieder tweetal deed een ecologisch 
onderzoekje naar een van de landschappen in de tuin. Ze beantwoordden daarvoor allerlei vragen: 
Wat kenmerkt het landschap? Welke planten groeien er? Horen die planten echt bij het landschap 
en waarom? Na het onderzoekje presenteerden de tweetallen hun bevindingen aan elkaar. 

Deze week volgen ook nog waterlessen. In deze lessen maken de leerlingen een 
voedselweb van het moeras. Ook brengen ze in kaart hoe de dieren in het moeras zijn aangepast 
aan hun omgeving. 

Tijdens de lessen in de Natuurtuin passen de leerlingen kennis en inzichten toe die ze 
opgedaan hebben tijdens ecologielessen op school. De lessen werden dan ook ontwikkeld in 
samenwerking met een biologiedocent van de Jorismavo. 
De totstandkoming van deze lessen sluit goed aan bij de ambities van de Natuurtuin. We 
onderzoeken namelijk graag hoe we goed passend natuuronderwijs kunnen aanbieden aan 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nijmegen. Dus ken je iemand die in het voortgezet 
onderwijs werkt? Wijs dan eens op de mogelijkheid van een buitenles in de Natuurtuin. 
 
 
Niels Kerstes 
Educatieve ontwikkeling 
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NIEUWE INFORMATIEBORDEN  
 
Het vorig jaar is ons informatiebord bij de ingang vernield. Het duurde even voordat we geld 
konden vrijmaken voor de aanschaf van een nieuw bord. Dit is inmiddels geplaats bij de ingang.  
 

                                         
 
 
We hebben ook nieuwe bordjes geplaatst bij de akkers. Op de foto hieronder staan ze nog te 
drogen voordat ze worden ingegraven.  
 

                                       
 
Het informatiebord over de ontwikkeling van de kikkervisjes wordt geplaatst op een steen bij de 
vijver. 
 

                                       
 



 
 

NIEUWE BIJENVOLKEN IN DE BIJENSTAL 
 

We kregen het bericht van imker Marrie dat vanaf 17 mei er een 
nieuw bijenvolk naar onze stal is verhuisd. Dit volk is overgenomen 
van een collega imker. Dit volk doet het goed. 
Het tweede volk is 30 mei geschept door imker Bart. Dit volk zit in de 
dadant kast van Bart. Ook dit volk is aan het uitbouwen. 
 
Nico van der Poel 
 
 

 
 

OPBRENGST STATIEGELD COOP DIT KEER VOOR ONS. 
 
De Natuurtuin heeft de laatste jaren steeds meer te maken met droogte. Om het beregenen van 
de struiken en bomen in de Natuurtuin deels te verplaatsen naar de avond en nachturen zodat er 
zo min mogelijk water verloren gaat door verdamping, is in 2019 besloten automatische 
beregening aan te leggen.  

Dit jaar willen we dit verder uitbreiden naar de kruidentuin en de nieuwe boomgaard. Om 
dit financieel te kunnen realiseren hebben we ons ingeschreven bij de statiegeldactie van COOP 
Wieleman aan de Steenbokstraat. En we zijn uitgekozen voor deze actie die 
zich vooral richt op activiteiten in de directe omgeving.  

Dit betekent dat voor de komende drie maanden (juli-augustus-
september) klanten van COOP hun statiegeld kunnen doneren aan de 
Natuurtuin voor de realisatie van ons doel.  
Door de COOP wordt het gedoneerde bedrag verdubbeld.  
 
Jos Kuijk 
Bestuurslid 
 

 

OP 5 SEPTEMBER VIEREN WE DE NATUUR EN OOGSTEN WE DE 

OPBRENGST VAN HET LAND. ……. 

 
Op zondag 5 september organiseren we weer Fête de la 
Nature gecombineerd met de activiteiten van het 
Oogstfeest. Het wordt dus een heel evenement. We doen 
dit samen met de Kinderboerderij. Houd de datum vrij 
want we hebben die dag veel vrijwilligers nodig. 
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STANS HARTMAN 

 
We kennen Stans als vrijwilliger bij Onderhoud. We vonden het leuk om meer van haar te weten 
en stelden daarom wat vragen. Hieronder haar antwoorden. 
 

Ik ben de NXX gedaan. Dat was een Hbo-opleiding die nu niet meer bestaat. 
Ik was dus lerares kinderverzorging, opvoeding en handarbeid. Ik heb nooit lesgegeven, maar heb 
in een tehuis voor autistische kinderen gewerkt. Daarna heb ik allerlei andere dingen gedaan bij 
kinderdagverblijf, 2 fabrieken, poetsadressen en zelfs een weekje PostNL. Ik woon erg dichtbij, 5 
minuten fietsen. En ik ben nèt 67 geworden. 

Ik weet niet precies hoe lang ik in de tuin werk, ik denk ongeveer 10 jaar. 
Ik werk bij de onderhoudsploeg op de vrijdagmiddag. Eerst 
werkte ik ook nog op de woensdagmiddag, maar dat voelde 
als te veel. Tussendoor doe ik ook nog wel andere dingetjes, 
ik heb onze bijenkoningin een nieuwe garderobe gegeven 
en als we eindelijk weer een feestje kunnen hebben, maak 
ik meestal ook wat lekkere dingen 

Toen ik begon, had ik gewoon zin om wat te doen 
en ik had van uit mijn jeugd al een binding met het terrein. 
Als kind heb ik hier veel gespeeld toen het nog een 
speeltuin met "kikkerbadje" was. Daarna ben ik hier veel 
met mijn eigen kinderen geweest. Dan speelden we dat we 
moesten ontsnappen uit ons kasteel (de ruïne) en dat we 
via de onderaardse gang (het holle pad naast de 
boomgaard) vluchtten 
Gaandeweg merkte ik dat het heel goed was voor mij om 
hier te zijn en te werken. 
Het hoofd staat stil en geuren, geluiden en prachtige 
beelden komen binnen. 

Het werkt ook heel goed op mijn creativiteit omdat daar nu plaats voor is in mijn hoofd. 
Een grote verandering is dat " de buitenstrook" erbij is gekomen. Verder zijn er veel dingen 
veranderd op watergebied, er zijn gelukkig wel veel meer waterpunten bij gekomen (dankzij 
Marja). zodat we niet iedere dag met zware slangen hoeven te sjouwen. Want het is de afgelopen 
jaren erg droog geweest. 

Bij de vraag over mijn jeugdervaringen in of met de natuur dacht ik eerst, dat weet ik 
allemaal niet meer, is al zo lang geleden! Maar er kwam toch van alles terug! 
Wij moesten als kind van onze vader om de zoveel tijd onze fiets poetsen. Dan kregen we een 
doek en een bak water, ik herinner me dat er dan allemaal kleine beestjes in het water vielen. Die 
ging ik dan "redden". 
In mijn jeugd was op de plaats waar nu de ssgn en de parkeerplaats en de dovenschool zijn 
allemaal "wei”. Ik herinner mij dat ik daar in het gras lag en wolken ging kijken en er dingen in zag. 
Zoals veel kinderen denk ik. En verder weet ik nog dat ik heel veel plantjes gewoon proefde, zoals 
een plantje met hoekige steeltjes (zuring, héél erg zuur) en hartjesplantjes (herderstasje) 
 
 

 
 

 



NATUURBELEVING VOOR VOLWASSENEN MET EN ZONDER 

VISUSBEPERKING   
 
In het kader van een 
afstudeeropdracht van de 
gidsenopleiding bij het IVN 
werd er een excursie in 
onze tuin georganiseerd. 
Dit keer voor mensen met 
een visusbeperking en voor 
mensen die wilden ervaren 
hoe het is om de natuur te 
ervaren zonder te zien. De 
werkvormen waren gericht 
op het gebruik van 
zintuigen. Maar nu vooral 
gericht op het uitschakelen 
van de visuele.  
-het zintuigenpad: als rups 
in polonaise over het veld 
trekken, luisterend, ruikend, voelend met de voeten; van het zanderige heigebied naar de zachte 
bosgrond met naalden en dennenappels. 
- in de Kruidenkring takjes doorgeven; kneuzen, wrijven om de geur los te halen en proeven. - 
dennenappels-eekhoorn quiz: door vragen over de leefwijze het dier raden. 
- bij de vijver luisteren (o.a. plons in het water), voelen (de slibondergrond, de oeverplanten zoals 
heermoes en lis) en een ruikopdracht (welke geur geeft water, slib en planten). 
- als afsluiting een schnaps van lariks (met de smaak van dennen). 
 

Het was een zeer geslaagde beleving. Er moest voor deze excursie zelfs een wachtlijst 
worden aangelegd. Helaas is (door het bekende virus) een herhaling in 2020 niet gelukt. Maar de 3 
inmiddels afgestudeerde gidsen gaan zo gauw het weer mogelijk is een vervolg maken. De 
belangstelling is er. Het idee en het programma liggen klaar. En onze Natuurtuin blijkt ook voor 
een dergelijke activiteit heel aantrekkelijk. 

 
Peter Engelhard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contact:  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert, 

Goffertweg 19, 

6233 AA Nijmegen 

 

O24-3541729 

https://natuurtuingoffert.nl/ 
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