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Trouwe lezer,  

Begin mei, maar het lijkt hartje zomer, heet in de zon. 
Zo in de ochtendkoelte gaat het nog wel even. 
De tuin ziet er weelderig uit, alles lijkt ineens tien keer zo hard te groeien. 

Maar een klein ongerust stemmetje pruttelt alsmaar in mijn hoofd: 
regen zou wel een keertje heel erg fijn zijn. 
 

Zo 's middags in de volle zon zie je planten slap gaan hangen omdat de wortels het niet meer bijgetrok-
ken krijgen, - dat is in de ochtend wel weer op peil, maar toch... 
Het waterpeil in het moeras staat bedenkelijk laag, en natte heide en veenven hebben zojuist de laatste 

voorraad regenwater geabsorbeerd. 
En voorlopig geen stortbuien in zicht. 
 

Uitgerekend op dit moment besluit onze grondwaterpomp  de geest te geven. 
- de wet van Murphy in praktijk. 
Tja, dat wordt bidden, - en misschien met zijn allen een regendans uitvoeren. 

De pompmeneer komt handen te kort, dat wordt wel een dikke week afzien. 
Ik zit met mijn voeten in het lauwige laagje water van het moeras, 
de kikkers vieren feest, nog wel. 

Het kwaken zal jullie nog vergaan, zegt het stemmetje in mijn hoofd. 
 
Goed, bruin genoeg, tijd om weer voor mijn scherm te kruipen. 

Straks komt de onderhoudsploeg, die moeten zich afbeulen om alle nieuwe aanplant met gietertjes nat 
te houden, 
 - best sneu, ik zit hier maar  lekker koel denkwerk te doen. 

Stuk minder fysiek, fijn, maar het heeft ook wel zijn eigen droge kwaliteit 
 - misschien ga ik toch gewoon effe een uurtje meewerken. 

 
Louis 
 

 



 

 

Fête de la Nature  

Op de mooie zondag 21 mei ’17 vierden we de lente met wel 198 bezoekers in onze tuin waarvan 124 volwasse-
nen en 74 kinderen. 
De tuin was aangekleed als een heus festivalterrein met kraampjes, knutseltent, ingericht terras met levende mu-
ziek. Het programma was zeer divers voor zowel volwassenen als kinderen. 
De belangstelling voor onze loterij was hartverwarmend. We hebben 591 lootjes verkocht. De opbrengst is be-
stemd voor herstel van de vernielde bijenkasten.  
De 9 prijswinnaars waren blij verrast. 
Fête la nature was dit jaar uitgebreid met onze buren. Ook de kinderboerderij en de Goffertboerderij Croy heb-
ben meegedaan met een eigen programma.  
 
Dankzij de belangstelling van de bezoekers en de grote inzet van een aantal vrijwilligers kijken we terug op een 
zeer geslaagde dag.  
 
DANKJEWEL……Louis, Corien, Natalie, Mary, Koen, Arend, Mary, Wilma, Diny, Rob, Adriaan, Stans, Antoinet, Ma-
rijke, Saskia, Judith, Esther, Nico, Stijn, Lieke, Peter, Miek.  

 

 

Geslaagde avond met nachtvlinders. 

De aangekondigde avond over nachtvlinders had in het wijkblad, de Brug en onze Nieuws-
brief gestaan. Het was dus spannend hoeveel mensen zouden komen. Er waren even na 8 
uur wel 20 mensen en de zaal zat vol. Harm Alberts is voor Nijmegen (en zelfs in het land) 
een van de experts op dit gebied. Hij hield eerst met powerpoint een boeiende inleiding 
over dag- en nachtvlinders. In Nederland komen 75 soorten dagvlinders voor en liefst 
2400 soorten nachtvlinders. Deze insecten groeien van eitje tot rups, tot pop en uiteinde-
lijk tot vlinder. Vooral de rupsen eten vele malen hun lichaamsgewicht en groeien dan 
flink waarna ze als vlinder niet veel meer eten. Vele eten nog wat nectar, maar veel  
nachtvlinders kunnen als vlinder helemaal niet meer eten en leven dan meestal maar een 
dag tot een week. En zo wist Harm nog veel meer te vertellen over de nachtvlinders. 
Na een lekker bakje koffie gingen we buiten kijken. Het was intussen donker en Harm had een laken opgezet 
bij een grote lamp. Ook waren er wat bomen ingesmeerd met zoetige alcohol. Nog een tiental deelnemers 
van de insectencursus van het IVN kwamen meekijken. Die geurstoffen trokken echter nog niet veel vlin-

ders. Wel een rups, maar Harm ontdekte dat die aangevallen was door een 
sluipwesp en dan zal de rups niet lang meer leven maar zit ie vol met eitjes 
van de sluipwesp. Bij het doek kwamen steeds meer soorten nachtvlinders, 
zoals bijvoorbeeld wat later de berkeneenstaart en de appeltak. Deze laatste 
heet zo omdat de rups van deze nachtvlinder eruit ziet als een appeltak-
je.   Om 11 uur bedankte ik Harm voor de boeiende presentatie en demonstra-
tie. Velen ging tevreden naar huis, maar een aantal fanaten hadden de smaak 
te pakken en bleven tot na 12 uur op het witte doek kijken. 

 
Nico van der Poel      



Raadleden helpen mee de schade aan de bijenstand te herstellen: 

 
 

 

 

Provincie Gelderland 
 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief berichtte kunnen we met subsidie van de  
Provincie Gelderland de nieuwe strook inrichten.   

De nieuwe aanplant in de grond. 

Op 19 mei kwamen een aantal gemeenteraadsleden 
van de gemeente Nijmegen ons helpen om het  
bijenhuis weer verder op orde te krijgen na al het 

vandalisme in het 
 voorjaar. Super zo’n hart onder de riem. 
Ze hebben het volgende ondernomen: 

Geel zand kruien naar de bijenstal en het zand  
egaliseren, zodat de tegelvloer gelegd kan worden. 
Het hout rondom de bijenstal elders neerleggen 

zodat die plek minder kwetsbaar wordt en we er zelf 
een hek kunnen plaatsen aan de achterzijde.  
Iedereen heeft hard gewerkt en rond 15.00 uur was 

het allemaal klaar.  

Vogelexcursie 14 mei. 

Al een ruime week tevoren was de excursie volgeboekt: 30 deelnemers. Op de avond ervoor kwamen er 
nog wel 8 afzeggingen en dat maakte dat twee andere belangstellenden zich nog gewoon konden aan-

sluiten.  En het was prachtig met heel mooi weer. 
In de natuurtuin begonnen we en als je wel eens op www.beleefdelente  kijkt dan konden we dat nu in 
de natuurtuin beleven. Wel 7 van onze nestkasten zijn bezet: 5 koolmezen en 2 pimpelmezen. We za-

gen de oudervogels steeds met voer aanvliegen en een keer weer met poep wegvliegen. We konden de 
jonge vogels horen bedelen, ook de jonge spechten in de dode iep. Er waren enkele fotografen bij en 
die konden de ouders op een oude stronk insecten zien verzamelen en dan om beurten naar de nesthol-

te vliegen, waar iemand ook al de kopjes van de jonge vogels kon zien. En dan was er in de vijver ook 
nog een waterhoen op het nest.  De meeste belangstelling of vooral leergierigheid richtte zich echter op 
de geluiden. Er waren veel mensen die vaak naar de vogels kijken in de eigen tuin en omgeving, maar 

dan wilde men nu ook wel geluiden leren. Dan was het in het Goffertpark wat stil. Wel mooi konden we 
horen hoe en zien hoe een spreeuw een specht imiteerde en hoe bovenin een boom de heggenmus zat 
te zingen. En op het eind ook nog een overvliegende sperwer en gierzwaluwen. 

In de groepsruimte had Saskia voor koffie gezorgd en bij de koffie werd nog volop nagepraat en ook het 
boek er nog eens bij gepakt. Daar bleek dat we ook nog een mooie kleine vuurvlinder hadden gezien en 
gefotografeerd op de rogge. 

Dit is zeker weer voor herhaling vatbaar. 
 
Nico van der Poel 



 

 

 

Agenda en nieuwsflitsen 

 

*    Bijenexcursie 

Meer weten over de harmonieuze wereld van het bijenvolk? 
 
Op zondag 27 augustus vindt een bijenexcursie plaats in de Natuurtuin Goffert, 

Goffertweg 19, Nijmegen. 
 
We starten om 11.00 uur met een inleiding en lopen daarna via de kruidentuin naar 

onze bijenstal.  
 
De excursie duurt tot 13.00 uur en is gratis te bezoeken. 

 
 

 
*    In verband met de Vierdaagse intocht is de tuin op vrijdag 21 juli gesloten 

 

 
*    Vooraankondiging: Avond vrienden van de Tuin, vrijdag 23 augustus 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

T  0243541729  /  www.natuurtuingoffert.nl  /  info@natuurtuingoffert.nl   

Een luifel voor de Natuurtuin 

Op 10 mei kwam Hans Glaudemans van de Markies BV Nijmegen om de luifel    
te installeren. We wilden graag een luifel die we aan de voorkant van het 
 gebouw kunnen vastmaken maar waarbij we niet op hoge ladders zouden  
hoeven te staan om de luifel op te zetten en af te breken. Het gebouw is  
daar immers zo’n 5 meter hoog! En vliegen zat er natuurlijk ook niet in… 
Gelukkig heeft de Markies een luifel geïnstalleerd die aan die wensen  
tegemoet kwam. 
Bijkomende voordelen zijn dat het doek waterdicht is en zachtgeel  
van kleur waardoor het een zonnige sfeer creëert.  
We zijn er heel blij mee. 
 
Dankzij de gift van het Prins Bernhardfonds en de gift  
van het Rabo-coöperatiefonds konden we deze mooie aanschaf bekostigen. 
 
22 mei 2017,  Marja Luyben           


