
Edukatieve Natuurtuin Goffert 
voor spannend natuuronderwijs 

William van den Akker 

Midden in Nijmegen ligt de Edukatieve Natuurtuin Goffert. Door de
ze gunstige /igging is de tuin gemakkelijk te bereiken en dus ideaal 
te bezoeken door scholen. Natuureducatie is de belangrijkste be
staansreden van de tuin, wat ook blijkt uit de naam. 
De tuin is niet groot, zelfs kleiner dan een hectare. Maar hij is zo 
aangelegd dat er aile natuurgebieden van het Rijk van Nijmegen zijn 
terug te vinden. Hierdoor kunnen scholieren de verschillende land
schapstypen gemakkelijk onderzoeken. De natuurgebieden om Nij
megen worden zo minder belast. 

Spannend deren willen die allemaal bekijken. 
Na veeI hengelen en zwaaien met 

Natuureducatie is niet aileen nuttig de netjes sjouwen ze hun volle em
maar ook spannend. Dit blijkt uit de mers naar de tatel met binoculairs. 
reacties van kinderen die de tuin Ze staan verstomd als ze de beest
bezoeken. VeeI succes heeft a1tijd jes door het vergrootglas bekijken. 
het moerasonderzoek voor scholie De meest bizarremonsters trekken 
ren tot ongeveer twaalf jaar. de meeste aandacht, ook van de 
Met een emmer en een netje zou ouders en begeleiders die zich om 
den ze het liefst het hele moeras de tatel verdringen. Met eenvoudi
loog vissen. Het water krioelt van ge zoekplaten wordt uitgevist welke 
insekten en kleine visjes, en de kin- beestjes gevangen zijn. 

Opmerkelijk 

Opmerkelijk is dat na afloop van 
het moerasonderzoek de kinderen 
veel voorzichtiger omgaan met de 
diertjes dan tijdens het vangen: 
Heel voorzichtig worden hun beest

jes weer vrijgelaten in het moeras.
 
Dit is ook de opzet van de natuure

ducatie in de tuin. De jonge kinde

ren malken in de eerste plaats op
 
een positieve en leuke manier ken

nis met de natuur.
 
Milieueducatie, met daarbij de som

bere verhalen, komt later ats ze
 
plant en dier hebben leren waarde

reno
 
Voor de oudere kinderen probeert
 
de tuin aan te sluiten op het onder

wijsprogramma. De onderwerpen
 
worden wei anders behandeld dan
 
in de klas. Het natuuronderwijs in
 

Hengelen, zwaaien, ontdekken... Foto: C. de Bruin, Nijmegen 
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de tuin is buitenonderwijs, waarbij 
je kunt voelen, ruiken, horen, proe
yen en zien. 

Samen kijken 

Voor de educatie is een vaste 
kracht aangesteld. Vrijwilligers hel
pen haar en verzorgen daarnaast 
de tuin. De edueatief medewerkster 
maakt zelf lesbrieven en natuur
paden zodat de bezoeken een dul
delijk doel krijgen. 
Er zijn b.v. lesbrieven over insekten 
en bloembiologie en natuurpaden 
voor het najaar en het voorjaar. 
Door deze lesbrieven en natuurpa
den worden ook de vrijwilligers on
dersteund als zij met de kinderen in 
de tuin op pad gaan. Het voor
naamste blijft oat de kinderen 
vooraJ de kleinsten - zeIt de natuur 
ontdekken. 
Vaak zien zij heel andere dingen 
dan hun begeleiders en wordt 
daardoor de natuureducatie een 
ontdekk ingstocht voor beide partij
en. Samen kijken is het devies. 

Groei 

Door de aanstelling van de educa
tief medewerkster begin dit jaar 
kornt de functie van de tuin beter 
tot zijn recht: sinds haar aanstelling 
is het scholenbezoek bijna verdub
beld in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar: 15 schoolbezoe

ken (381 leerlingen) in 1990 en dit
 
jaar al 27 schoolbezoeken met 648
 
leerlingen. Hieruit blijkt cat de tuin
 
een plaats krijgt binnen het regulie

re onderwijs.
 
De Stichting Edukatieve Natuurtuin
 
Goffert speelt in op het voornemen
 
van de overheid dat over vier jaar
 
lessen natuur- en milieuonderwijs
 
een vaste plaats moeten innemen
 
op aile scholen van het basis- en
 
voortgezet onderwijs.
 
20 ontstaat er een taak die de na

tuurtuin graag op zich neemt.
 

Ugging:
 

Het Goffertpark is bereikbaar met
 
buslijn 4, hatte Goffertpark.
 
De tuin is attijd open.
 

De aanleg van de tuin is in 1983
 
begonnen op een in onbruik ge

raakt speettuintje. Door het aan

brengen van klei- en leemlagen op
 

Goffertboerderij 

de oorspronkelijke zandgrond zijn 
verschillende biotopen gevormd. 

1. heide 8. dijk 
2. arm grasland 9. moeras 
3. akker 10. rijk struweeJ 
4. hakhoutwal 11. kruidentuin 
5. rijk grasland 12. ruigte 
6. muur 13. arm struweel 
7. bijenstand 

De natuurtuin wordt onderhouden
 
door vrijwilligers.
 
In het voorjaar en in het najaar wor

den er op zondagen rondleidingen
 
georganiseerd. Speciale rondleidin

gen voor groepen en schoolbezoe

ken kunnen worden aangevraagd
 
bij: M. van der Steen, educatief
 
medewerkster I beheerder. Tel.
 
080·559842. 0 
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vrijwilligers aan het werk toto: tolder Natuurtuin "Gotterr 
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