
Woningnood! Hoezo?
 
Anita van Teeseling 

Dit verhaal vertel ik, om u te laten 
weten hoe een idealistische groep 
mensen kan worstelen met goede 
huisvesting. 
De aanIeiding is bet plan van de ge
meente Nijmegen om bet Goffertstadi
on van NEe te herbouwen en ook het 
Goffertpark, geografiscb bet bart van 
Nijmegen, "op te waarderen". 
Wanneer u het park kent - een van de 
oudste volksparken van Nederland 
zult u wellicbt zeggen: "Is dat nu no
dig, het is tocb een mooi park." 
Ja, dat vind ik ook, maar een aantal 
voorzieningenin bet park verdienen 
meer waardering, onder andere bet 
openlucbttheater en de Educatieve Na
tuurtuin. Dus 'liften we mee' met de 
subsidies van Rijk en Provincie. 
We krijgen een echt natuureducatie-/ 
kantoorbuis. Voorjaar 2000, wanneer 
het gebouw er zal staan, bestaat de tuin 
achttien jaar. In deze acbttien jaar wa
ren we in beel wat ruimtes gebuisvest. 
Anno 1983 startten we in een kleine 
schaftkeet (pipowagen). Toen deze in 
brand werd gestoken, kregen we een 
grotere schaftkeet. Fijn, kon er wat ge
reedscbap in worden opgeslagen. Ook 
deze wagen ontkwam niet aan vuur
minnende lieden. Dan maar een contai
ner proberen: daar kon tevens bet zelf
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gemaakte en verzameldeeducatiemate
riaal goed op slot in opgeborgen wor
den. 
Inmiddels bestond de tuin tien jaar. We 
vierden dit gepast met wethouderser
bij, ja, ja, twee zelfs, een van 'educatie' 
en de ander van 'natuur'.Feest, compli
menten, een schoolklas, genodigden en 
een boom planten natuurlijk. Dit alles 
in en om de container. Dat we een ie
der moesten waarschuwen niet teveel 
van de feestelijke punch te nuttigen 
omdat bet toilet een hudo of boom zou 
zijn, begrepen de wethouders in ieder 
geval snel. Er moest een oplossing ko
men. 
Die kwam inderdaad snel omdat de 
container intussen, na een met een 
slijptol geforceerdeinbraak, ook in 
brand werd gestoken. Weer waren we 
erg onthand en verdrietig, maar de 
moed lieten we niet zakken. De vol
gende huisvesting bestond vanaf 1994 
uit een oude maar heuse wisselwo

ning/bouwkeet. Deze situatie werd zg. 
voor een jaar gedoogd maar inmiddels 
staat de bouwkeet er al vijf jaar. Wij 
blij natuurlijk, want koffie zetten en 
toiletteren in een ecbt kantoorhuis was 
een luxe voor onze organisatie. 
De educatief medewerkster werkte, als 
er geen educatie was, gewoon thuis. 
Niet ideaal dus, maar wat moestje. Er 
diende zicb tevens een tweede werkne
mer aan. De natuurlessen werden en 
worden nog steeds door diverse scho
len in Nijmegen en omgeving graag 
ontvangen in onze mooie tuin. Van 
april tot november 4-5000 leerlingen. 
Tot nu toe, november 1999, is er 'maar' 
twee maal ingebroken en rnateriaal 
ontvreemd. 

U zult begrijpen dat we uitkijken naar 
een solide, vandalismebestendigge
bouw, wat bopelijk het boevengespuis 
buiten boudt en waar we 's winters ook 
programma's kunnen bieden. Het edu
catieteam beeft er inmiddels weer een 
nieuwe kracht bij gekregen en met z'n 
drieen zuilen ze in bet nieuw te bou
wen huis vast prettig kunnen werken. 
Dit geldt overigens ook voor de vele 
vrijwilligers die de stichting ondersteu
nen met de educatie en bet tuinonder
houd. Want ik vind, dat het dankzij 
ben een lust is om in de Educatieve 
Natuurtuin Nijmegen te vertoeven. U 
toch ook!? 
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