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OOK TUINSLAKKEN KRIJGEN HET STEEDS WARMER  
Lente! De Natuurtuin staat alweer vol met bloemen en veel vogels in de tuin zijn al druk bezig met de 
voortplanting. Maart is ook de maand waarin een niet zo opvallende maar wel erg mooie bewoner van de 
tuin wakker wordt: de tuinslak. 

Slakken zijn koudbloedig en in de winter niet actief. Ze houden hun winterslaap onder een steen, 
tussen wat strooisel of in los zand. Daar sluiten ze hun huisje af met een vliesje en verdwijnen er dan zo 
diep mogelijk in weg. Zodra het in het voorjaar weer een tijdje warm genoeg is, komen de slakken uit hun 
huisje tevoorschijn om weer hun slakkengang te gaan. 

Niet alleen in de winter houden slakken zich rustig. Slakken doen best vaak niets. Als het te koud, te 
warm of te droog is, wachten ze rustig af tot het weer lekker aangenaam en nat wordt. Sommige slakken 
klimmen graag en plakken zichzelf in zo’n kortere rustperiode vast aan een boom of tegen een muur.  

Ook tuinslakken houden van klimmen. Deze 
slakken hebben huisjes in verschillende kleuren: ze 
zijn geel, roze of bruin. Over het huisje lopen vaak een 
of meerdere zwarte banden. Net zoals een donkere 
auto sneller opwarmt in de zon, wordt ook een 
donkere tuinslak sneller warm in de zon dan een 
lichtgekleurde. Het blijkt dat bruine slakken 
bijvoorbeeld sneller weer actief zijn na een koude 
periode dan gele slakken. Gele slakken kunnen dan 
weer beter tegen extreme hitte. 

Hoe verder je in Europa naar het zuiden gaat, 
hoe meer gele tuinslakken je dan ook tegenkomt. 
Omdat het in Nederland steeds warmer wordt, zou 
het ook niet zo gek zijn als bruine tuinslakken hier 
steeds zeldzamer worden. Zo kan ons gedrag er via 
het klimaat voor zorgen dat dieren in onze omgeving 
van kleur veranderen. 
 
Niels Kerstes 
Educatieve Ontwikkeling 
 
 
                            

 
HET MOERAS GROEIT DICHT 
We hebben te veel Lisdodde en Holpijp in het moeras. Daardoor is de biodiversiteit ver te zoeken en dreigt 
er met name door de Lisdodde verlanding (verandering van water naar land) op te treden. Jaarlijks geeft dit 
problemen omdat die Lisdodde dan weggehaald moet worden. Voorheen lukte dat in 1 of 2 dagen maar de 
laatste jaren zijn we er vaak weken zoet mee. En, zoals gezegd, de biodiversiteit komt op deze wijze niet uit 
de voeten. Wat te doen… 
Om te voorkomen dat de Lisdodde en de Holpijp het hele moeras weer in hun greep zullen krijgen hebben 
we een vierkant in het moeras geplaatst waarvan we hopen dat de Lisdodde er niet in kan komen, omdat 
de randen bestaan uit komposiet en de onderkant van de bak (die 420 cm x 420 cm is) bekleed is met 
worteldoek.  
Op woensdag 6 januari hebben we die bak in elkaar gezet en ter water gelaten. 



Vervolgens hebben we op 14 januari in die bak 6 gevulde geperforeerde kratten (60 x 40 x 24) gezet. Elke 
krat is opnieuw bekleed met worteldoek. Vervolgens zit in elke bak vijveraarde en gewassen grind en de 
volgende planten: 

➢ Drijvend fonteinkruid  
➢ Lidsteng 
➢ Waterranonkel    
➢ Gele plomp en per bak een enkele Vijver Mossel en poelslak. 

Voorlopig is het nu afwachten of de planten aanslaan en of de Lisdodde uit de bak blijft. We zijn heel 
benieuwd. Als dit gaat lukken gaan we misschien nog meer bakken plaatsen. 
 
Marja  
Onderhoud 
 

                  
 
 

 
SNOEIDAG IN DE NATUURTUIN. 
Ieder jaar houden we in de Natuurtuin een snoeidag. 
Dan komt er een deskundige snoeier, Freek Snel, om de nodige snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Wij 
helpen hem zo veel mogelijk en ruimen het snoeiafval op. Dit jaar was de snoei dag gepland op 2 februari. 

Het werk waar we een kettingzaag voor nodig 
hadden (Freek) viel op zich mee. Er waren een 4-tal 
dode naaldbomen waarvan we er 3 op die dag 
weggehaald hebben. Het werk zat niet mee omdat de 
bomen steeds halverwege bleven hangen waardoor 
het zaagwerk een stuk ingewikkelder en gevaarlijker 
werd, maar uiteindelijk is het gelukt om het veilig 
voor elkaar te krijgen. Nu rest er nog 1 dode 
naaldboom en een geringde boom in de buurt van de 
kleine fruitboomgaard. Die gaan we zelf weghalen 
met behulp van een boogzaag. Om het snoeiafval 
kwijt te kunnen hebben we diverse houtrillen 
versterkt en verbeterd (dat ziet er nu weer picobello 
uit. 

De stammen gaan we gebruiken voor het duiden van de paden en omheining van de nieuwe inspiratietuin 
met kruidige bloemrijke vegetatie op het einde van de rogge akker. 
 
Marja,  
Onderhoud 
 
 
 
 
 
 



KRUIDEN-BLOEMENTUIN 
Gelukkig…de zon schijnt en de voorjaarsbloeiers steken hun kopjes uit de grond.  
We kunnen weer van start gaan. En dat hebben we met veel plezier 
gedaan.  Eerst een rondje tuin. 
Een blik op de themabedden: het stikt er van het Speenkruid, maar dat 
verdwijnt van zelf weer om plaats te maken voor de opvolgers, de 
Sleutelbloemen die her en der tevoorschijn komen. We kennen de 
stengelloze Sleutelbloem (primula vulgaris) en de slanke 
Sleutelbloem (Primula elatior). Ze vormen de waardplant voor 
allerlei insecten.  We zien ook de Blauwe Druifjes al en het 
stinkend Nieskruid bloeit al een tijdje in volle glorie. Dan aan de slag.  
We beginnen met de kruidentuin op orde te brengen. De 
paden die voorzien waren van houtsnippers vragen wel een verse laag. 
De oude laag is helemaal gecomposteerd. De verse laag is inmiddels aangebracht. Ook de planten die 
gesnoeid moeten worden krijgen een beurt, zoals de Lavendel, de Absint, de Wijnruit en de Salie.  
Helemaal trots zijn we op onze compost. Een flinke berg met lekker veel wormen is het resultaat. Die 
strooien we uit over de themabedden zodat de structuur van de bodem een oppepper krijgt.  
En dan is het nu afwachten wat er verder opkomt. Met deze temperatuur van 14 graden hebben we er alle 
vertrouwen in dat er mooie bloemen zijn als de kindjes weer in onze kruidentuin rondhuppelen.  
 
Miek Schellekens 
Bloemen- en Kruidentuin  

 

NL DOET 2022 EN ONZE WILDE BIJENTUIN 
Dit jaar gaat NLdoet door. We hebben het volgende plan: het maken van een tuin voor bijen, vlinders en 
hommels, kortweg: de Wilde Bijentuin. 
Daarvoor hebben we een stuk akker, die we bijna niet gebruiken omdat er te zware klei op ligt, schraler 
(minder vruchtbaar) gemaakt. We hebben er 2 spades klei afgehaald en zand aan toegevoegd. Daardoor 
krijg je een mengsel van klei en zand. Omdat we er ook nog een laag compost opleggen en vermengen 

ontstaat een stukje grond waar meer plantsoorten 
op kunnen groeien. Dit stukje grond gaan we 
inzaaien met wilde bloemzaden voor vlinders en 
bijen en we gaan vaste planten poten. 

 
Er hadden zich dit jaar maar erg weinig vrijwilligers 
aangemeld, namelijk slechts 2. We zouden zelf in totaal 
met 4 vrijwilligers uit ons eigen team komen dus 6 
personen in totaal. Uiteindelijk waren we met 9 
personen dus voldoende hulp. 
Gelukkig waren ook Arjan en Thomas er van NL bloeit. 
Arjan heeft de planten en de zaden geleverd en ons 
geholpen om de planten in de juiste combinaties bijeen 
te zetten zodat ze elkaar kunnen stimuleren. 
En we hebben heerlijk genoten van de taart van Ilse en 
de koffie en thee. Lekker buiten onder de grote eik. 

 
Marja 
Onderhoud 
 
 
   
 
 

 

Duifkruid - Echte guldenroede - Gele 

Kamille - Kleine pimpernel - Sint 

Janskruid – Veldsalie - Wilde Marjolein 

- Grote tijm 

 
 

 



GERARD TRINES stopt als vrijwilliger 
Vanuit welke achtergrond ben je met de Natuurtuin in aanraking gekomen? 
Ik heb een opleiding Elektrotechniek in Eindhoven afgerond en daarna jaren op de Technische Universiteit 
bij de faculteit Natuurkunde vooral in de automatisering van experimenten gewerkt. Dus nogal veel 
computerwerk, zowel hardware als software taken. Tot na mijn pensionering woonde ik in Eindhoven. Na 

mijn verhuizing naar Nijmegen in 2013 werd ik al heel 
snel gevraagd om de Natuurtuin te helpen om de 
verouderde website te moderniseren. Ik heb de site 
toen omgezet naar Wordpress, zodat jullie snel zelf 
mededelingen op de site konden aanpassen. Daarna 
kwam toen ook snel het oplossen van 
computerproblemen en adviseren van aankopen op 
dat terrein. Ook het plaatsen van de nieuwsbrief en 
de lesbrieven op de site bleef ik onderhouden. 
 
Waarom ga je nu stoppen?  

Omdat mijn kennis op dat terrein wel erg achter gaat lopen lijkt het mij dat het beter is dat ik er toch maar 
mee wil stoppen. Facebook en Twitter staan ook bij mij ver weg. Ik ben ook niet zo jong meer 82, maar dat 
telt niet echt mee om te stoppen.  
Kun je ook aangeven wat je ontleende aan dit vrijwilligerswerk? 
Ik heb het altijd heel fijn gevonden om mijn kennis en kwaliteiten te kunnen benutten en vond dat in een 
omgeving die het doel had om natuureducatie op een zo bijzondere manier uit te dragen, een enorme 
stimulans. 
Je werkt al lang bij de Natuurtuin. Welke veranderingen zie je in de loop van de tijd? 
Eigenlijk heb ik de loop van de tijd geen echte veranderingen gezien. Dat zie ik als een groot compliment, 
de intentie is nauwelijks verslapt en iedereen is nog steeds sterk gemotiveerd. 
Tot slot een vraag: Wil je een jeugdervaring waarin je de natuur beleefde met ons delen?  
In mijn jeugd woonde ik in het zuiden van Eindhoven op loopafstand van heide en vennen. Ik zwierf daar als 
12-jarige vaak met mijn iets oudere broer rond. We vingen hagedissen en padden en bouwden een 
terrarium met land en waterpartij. We gingen sprinkhanen en vliegen vangen als voedsel voor de dieren. 
We interesseerden ons ook heel erg voor insecten, vooral kevers en legden een grote verzameling aan. Ik 
ben dat jaren blijven doen en heb zelfs bijdragen geleverd voor een Duitse keverwebsite. Uit deze ervaring 
zie ik nu zelfs hoe schrikbarend de insectenpopulatie is afgenomen. Alle inspanningen en vooral educatie 
zou dat misschien weer kunnen herstellen. 
 
 

VACATURE vrijwilliger ICT  
Onze ICT-vrijwilliger (Gerard Trines) heeft aangegeven er na vele jaren mee 
te willen stoppen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die ons kan 
bijstaan bij diverse aspecten van ICT. Het gaat om het oplossen van 
problemen met hard- en software en om ondersteuning bij de aankoop ervan. 
Daarnaast moet onze website onderhouden worden. Enige kennis van WordPress 
komt daarom goed van pas. Ook hulp bij de verantwoorde opslag van bestanden 
en veiligheidsaspecten (licenties, privacy) is gewenst. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Niels Kerstes (niels@natuurtuingoffert.nl) of Jos 
van Kuijk (j.v.kuijk@its.ru.nl). 

 

ONS VRIJWILLIGERSBELEID op papier 
Sinds jaar en dag bestaat er binnen onze organisatie een document waarin staat 
beschreven welk beleid we voeren ten aanzien van vrijwilligers. Dit wordt om de 
zoveel jaar geactualiseerd. Onlangs heeft het bestuur het document uit 2014 op 
kleine onderdelen herschreven. Je kunt de beleidsnotitie vinden op  
https://natuurtuingoffert.nl/vrijwilligers/ 
 
 

https://natuurtuingoffert.nl/vrijwilligers/


 
HET JAARVERSLAG 2021 
Het jaarverslag 2021 is opgesteld en aan de gemeente verstuurd. Je kunt het vinden op onze website onder  
https://natuurtuingoffert.nl/organisatie/jaarverslag 
 
 

DONATIE VAN EEN BUURTORGANISATIE 
De stichting Bewonersbelangen Jonkerbosch kreeg bij de oprichting een bedragje van de gemeente. Nu 
wilden ze de stichting opheffen omdat er na 2018 geen activiteiten meer waren. (Er werden ook nieuwe 
eisen aan stichtingen gesteld.) De gemeente hoefde geen geld terug te hebben. Daarop hebben ze gezocht 
naar een goed doel dat enigszins dezelfde belangen behartigde en dat gevonden in de stichting Natuurtuin 
Goffert. Dit leek hen helemaal passend. 
 
 

STICHTING KUS 
Stichting KUS is vanaf 2018 
bezig om mensen en groepen 
met elkaar in contact te 
brengen met hulp van 
kunstvormen. Er waren 
bijeenkomsten, 
tentoonstellingen en 
workshops. KUS noteerde 
inspirerende verhalen van 
meer dan vijftig Nijmegenaren, 
die met hun sociale 
organisaties de kunst van 
samenleven in praktijk 
brengen. In december zijn er 
acht Vrede en Vrijheidstuinen 
geopend door heel Nijmegen 
heen, waar werk te zien is dat 
gemaakt is door gewone Nijmegenaren onder begeleiding van kunstenaars. Ook onze Natuurtuin behoort 
tot een van deze Vrijheidstuinen en er is een deel van deze kunst te bekijken.  
In de maanden februari en maart is van woensdag tot en met vrijdag (12.00-17.00) in de Passage 
Molenpoort een overzichtstentoonstelling van alle werken te zien. Voor meer programmaonderdelen zie: 
www.stichtingkus.nl 
 

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

 educatieve Natuurtuin Goffert 
 
 

https://natuurtuingoffert.nl/

