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Louis van der Heijden

Eenmaal door het houten hek met naam en 
plattegrond: Educatieve Natuurtuin Goffert 
kom je in een kleine oase terecht: een land-
schapstuin gebaseerd op de grote diversiteit 
aan landschappen die er in het Rijk van 
Nijmegen te vinden zijn. 
Omsloten door een brede strook plantsoen 
vormt het een beschutte plek binnen de 
weidsheid van het Nijmeegse Goffertpark. 

Toen ik in 1994 hier kwam werken 

bestond de tuin net 10 jaar. Mijn 

eerste taak was om de aankleding 

te verzorgen van de tentoonstel-

ling van dat jubileum. Nu, 15 jaar 

verder, staan we voor een nieuw 

jubileumfeest: 25 jaar educatieve 

natuurtuin Goffert, reden om terug 

te blikken.

Ooit bevond zich hier een peuter-

badje, omringd door een strand van 

speelzand en speeltoestellen – ik 

heb er zelf nog in gepoedeld, maar 

in 50 jaar zijn die beelden wel erg 

vaag geworden. In onbruik geraakt 

lag het terrein jarenlang braak, tot 

een groep gedreven mensen besloot 

het in een wilde tuin te transfor-

meren. Dat kwam niet van de ene 

op de andere dag tot stand, maar 

groeide door de niet-aflatende inzet 

van talloze vrijwilligers. 

Natuur die vorm heeft gekregen 

dankzij visie, wilskracht en puur 

fysiek werken. Nog groeit de tuin 

verder –dat is nu eenmaal wat na-

tuur doet– gestuurd door de handen 

van nu, waaronder de mijne. De 

ruimte ontbreekt om alle verande-

ringen sinds dat prille begin hier te 

beschrijven, maar een paar plaatjes 

wil ik toch al wandelend proberen 

te schetsen.

Transformatie 1
Staande midden in ons kleine 

heideveldje kijk ik over het schrale 

grasland uit.

Dit is het natuurlijkste deel van de 

tuin. Precies het soort begroeiing 

dat zich van nature op deze arme 

zandgrond zou ontwikkelen.

Als ik in gedachte de tijd terugdraai, 

kijk ik naar een beeld uit 1984/85.

Een grotendeels kale zandvlakte, 

her en der wat polletjes buntgras 

en opzij een strook met iele jonge 

25 jaar 
Natuurtuin Goffert
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boompjes, berkjes, eikjes, wege-

doorn: het vraagt moed om in die 

sprieten de ontwikkeling van een 

voedselarm struweel te visualiseren.

Maar nu 25 jaar later, is het er echt: 

een strook jong eiken-berken bos 

met een open karakter, stralend gele 

wolken brem, gaspeldoorn en wijze 

oude heidestruiken. 

We hebben dit jaar zelfs bomen ge-

rooid om de ontwikkeling weer wat 

in de tijd terug te zetten. De nieuwe 

jeneverbessen die zijn aangeplant 

omdat de oorspronkelijke struiken 

door een brand enkele jaren terug 

verloren zijn gegaan, staan er nog 

wat onwennig bij – maar ze gaan 

zich wel thuisvoelen.

Transformatie 2
De akkers liggen er op het moment 

prachtig bij, de wintergranen zijn al 

fors uitgestoeld, op de roggeakker 

vormen de aren van de St.Jansrogge 

al een wuivende blauwgroene waas 

boven de bossige planten.

De eerste klaprozen bloeien, bol-

derik en korenbloem al stevig 

knoppend. Alles omsloten door wit 

bloesemend struweel, vlechtheg en 

hakhoutwal.

Ook hier valt het me moeilijk terug 

te zien naar de uitgangssituatie.

Ploeterende vrijwilligers die met 

kruiwagens weerbarstige kleihom-

pen en zavel het klapzand verrijken 

om de eerste schrale oogsten aan de 

grond te ontworstelen.

Slingerend door het mulle zand, 

zoutplekken op de rug van verdam-

Linksboven: brem na insectenbezoek, de meeldraden hangen 

buitenboord.

Linksonder: transformatie 1, het schrale grasland.

Rechtsboven: transformatie 2, de akker.

Rechtsonder: transformatie 3, het moeras.
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pend zweet... Maar het resultaat is 

er wel degelijk: er is hier nu een echt 

akkerlandschap te zien, met veel 

oude gewassen en prachtige begelei-

dende kruiden. 

Transformatie 3
Dagdromend op onze nieuwe vlon-

der in aanbouw laat ik de lisdodde 

en zonnige lissen verdwijnen, wis 

ik de massa’s waterdrieblad, lid-

steng, holpijp en egelskop – kikkers, 

salamanders en talloze waterdier-

tjes worden weer toekomstbeeld. 

Wat blijft is een grauwe betonnen 

bak waar mensen zich een breuk 

werken om de bodem van een dikke 

kleilaag te voorzien. Optimistisch 

vulden ze dit oude vervallen peuter-

zwemparadijs met nieuw leven. 

Nu, 25 jaar, later sta ik hier te mid-

den van een weelderig bloeiende 

moerasvegetatie die huisvesting 

biedt aan een blije populatie kik-

kers, salamanders en stekelbaarzen, 

een blije reiger en een allochtone 

schildpad die hier asiel gevonden 

heeft. Bijna alles wat je nu aan be-

groeiing in ons weelderige kleimoe-

ras vindt, heeft zijn oorsprong in 

die beginperiode.

Ik eindig bij onze zware Ameri-

kaanse eik –ouder dan de tuin 

zelf– met daaronder een cirkel van 

bankjes. Het uiteindelijke doel van 

alle bovenbeschreven inspanningen. 

Een gevarieerd gebied als dit is ide-

aal als ontdektuin voor kinderen. Al 

jaren ontwikkelen we hier buiten-

lessen voor basisscholen in Nijme-

gen, waar druk gebruik van wordt 

gemaakt. Lessen die erop gericht 

zijn kinderen in contact te brengen 

met natuur, waarbij we proberen 

om ze van passief kijken tot actief 

voelen, ruiken, proeven en luisteren 

te brengen en zó een kiem te leggen 

voor verwondering over- en verbon-

denheid met het leven om hen heen.

Onze tuin staat voor iedereen open 

– waarbij je in het schoolseizoen 

wel eens tussen uitbundige groepjes 

kinderen verzeild kunt raken. Of je 

treft onderhoudsvrijwilligers aan 

het werk, maaiend, snoeiend en 

spittend, maar er is ook altijd tijd 

voor een praatje. En als je langs ons 

gebouw loopt: goede kans dat je er 

een of meerdere van onze mede-

werkers treft – als je vragen hebt of 

zomaar: de koffie is klaar of wordt 

gezet.

Voor meer informatie:

www.natuurtuingoffert.nl

En kom zeker kijken op ons feest 13 

september.

Boven: water-

beestjes vangen.

Naast: gele lis.
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