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Trouwe lezer,
Gouden avondlicht, als ik laat in de middag langs de tuin fiets en besluit nog even een
rondje te lopen.
Wonderlijke rust, overal het tere lentegroen in zoveel tinten.
Overal barst het leven uit de grond.
De tuin is bezaaid met kiemplantjes die onverschrokken proberen een plekje in de wereld te
veroveren de meeste zullen het niet halen met speciaal aandacht voor de gigantische hoeveelheid
esdoorntjes: als je denkt dat het allemaal esdoorn zullen worden, is het bijna beangstigend
om te zien.
En dan natuurlijk de groene beukenvlinders die hun vleugels uitslaan.
De eenden in de vijver maken verontruste geluiden als ik over de
vlonder loop.
in het water krioelt het van de kikkervisjes krioelen voelt ineens
als een heel passend woord
als ik ze zo gade sla.
Ook hier schiet overal het groen tevoorschijn.
Waterdrieblad met haar prachtige gewimperde bloemen.
En knalgele dotters.
Maar de grootste verrassing komt wat verderop bij de muur.
De wilde appel staat voluit in bloei, romige bloesems
met roze accenten.
En met een bedwelmende geur.
Even een stukje paradijs,
Louis.

Het is Lente
dus nog meer
nieuw leven in
de tuin!!!
(dank voor de mooie
foto Margareth Bosch)

Eerste stap is gezet voor het project: Verder met de nieuwe strook
Op 5 april 2017 zijn we begonnen met de eerste stap in bovenstaand project.
De gelden hiervoor hebben we aangevraagd bij de provincie Gelderland in het kader van burger initiatief om
nog meer landschapswinst te behalen.
De provincie heeft ons project goed gekeurd wat het volgende artikeltje opleverde in onze Nieuwsbrief: Extra

Subsidie Provincie Gelderland

Deze subsidie mogen we gaan gebruiken voor:
* Het uitbreiden van de grondwaterpomp zodat ook de nieuwe boomgaard bewaterd kan worden.
* Het verder inrichten (plantmateriaal) van de nieuwe strook.
* Het beschermen van de beukenhaag
* We houden jullie op de hoogte van de werkzaamheden en resultaten.
Namens de ploeg onderhoud,
Marja Luyben

Op 5 april zijn we begonnen met stap 1: het uitbreiden van de grondwaterpomp.

Vernielingen Natuurtuin Goffert
Eind maart en begin april hebben diverse vernielingen er voor gezorgd dat de bijen niet meer voldoende beschermd konden worden door de Natuurtuin. De imkers hebben de nog levende bijenvolken toen hals over kop
moeten verhuizen naar een bevriende imker Martien, die hen het imker-vak had geleerd. Die dag was het de 5 de
keer dat men vernielingen had aangericht maar nog nooit was het zo erg geweest.
Intussen, het is nu 25 april, is er veel gebeurd:
*
De politie en bureau toezicht zijn extra komen surveilleren op allerlei momenten op de dag.
Dit alles met ondersteuning van het gemeentelijk wijkbeheer.
*
De krant en de TV hebben aandacht besteed aan de vernielingen en waren daarin ondersteunend
voor de Natuurtuin.
*
Met de gemeente is inmiddels afgesproken dat de Natuurtuin een nieuw hek krijgt aan de kant van
het basketbalveld (dat hek was namelijk ook vernield waarbij er een kruiwagen gestolen was).
Ook de bijenstal krijgt een poort als hoofdingang die naar buiten toe open draait en aan de uitvliegkant
zal de gemeente een nieuw hekwerk plaatsen waardoor men ook niet meer van die kant bij de bijen kan.
*
Door omwonenden en andere betrokkenen is er ondersteunend gereageerd als ze in de Tuin liepen
en via onder meer twitter en facebook. We hebben nu veel meer volgens gekregen, joepie.
*
Er is een benefiet actie ontstaan om de schade die geleden is te bekostigen.
*
En ook de gemeenteraad is betrokken bij het geheel. Ze willen misschien een paar uur komen helpen om de
bijenstal weer zo voor elkaar te krijgen dat de bijen terug kunnen komen. Na de grote vernielingen is er nog een
keer een bank kapot getrapt en verder bleef het rustig. Dat hopen we in de toekomst zo te houden.
Marja Luyben

Coördinator Onderhoud

Lente in de kruiden en – bloementuin
Wat een heerlijke zonnige dagen hebben we al gehad. Dat was te zien in de kruidentuin waar de
vroegbloeier zich van alle kanten liet zien: het speenkruid, guichelheil en het vogeltje op de kruk (vingerhelmbloem)
komen spontaan overal op en in het schaduwbed bloeien slanke en de stengelloze
sleutelbloemen volop. De bijen zoemen rond en de eerste kleuters van de verschillende scholen konden hun
kleurenzoekopdrachtjes met gemak uitvoeren.

guichelheil

vogeltje op de kruk

sleutelbloem

Langzaam komen de verschillende kruidenbedden tot leven.
Wat een verschil met de kale bloementuin. Hier moet alles nog worden gezaaid…We zijn er volop mee
begonnen:
Eerst omspitten en bemesten. Deze klus werd snel geklaard door helpende handjes van werkers van de
kinderboerderij. Debbie en Bas en Job(?) sjouwden af en aan met kruiwagens mest. Daarom spuiten de plantjes nu de
grond uit.
Dan voorzaaien in de zaaibak. Bolderik en Juffertje in t groen kregen de eer. De bolderik was er binnen
enkele dagen bij maar het Juffertje in t groen blijft nuffig in de grond en laat zich niet zien
Vervolgens het inzaaien op de koude grond. En jawel de eerste tekenen van leven zijn al te zien.
De goudsbloem en korenbloem ontkiemen. De dahlia’s zijn geplant. De dropplant en rudbeckia beginnen al weer blaadjes te vertonen. De bolderik hebben al verspeend. Zinnia, lavatera en cosmea volgen binnenkort.
Tot slot het vullen van de waterbak want de kleine pasgezaaide plantjes moeten wel water hebben.
… en nu maar wachten tot dat de planten mooie bloemen gaan krijgen en iedereen kan genieten van de mooie boeketten die we straks gaan maken. Maar dat duurt nog even.
Miek

Een kijkje in de wereld van bijtjes en bloemetjes
Het was even slikken: een vrijwilligersavond over bijen…...en onze bijen waren gevlogen! Onverlaten hadden
zich vergrepen aan onze bijenstal en er een puinhoop van gemaakt. Gelukkig kregen onze bijenvolken tijdelijk
een gastvrij onthaal bij Martien en Nelleke van de Bijenhouders vereniging. En fijn dat er van alle kanten hulp
werd geboden: onze vrijwilligers, gemeenteambtenaren, wijkagent en toezichthouders, volgers op facebook,
enz. Ja, wij zijn gek op onze bijtjes en we willen er alles van weten. Nou dat is gelukt op de thema-avond voor
vrijwilligers. Met z’n twintigen hebben we ons gelaafd aan de verschillende verhalen, door Nico aan elkaar
gebreid.
Lianke vertelde uitgebreid over het belang van bijen (80% van de planten wordt door insecten bestoven), over
“eigen bijenvolk eerst”, over 60.000 werksters, een koningin en een hangplek voor darren, over de bruidsvlucht
en de achtdans. Er was ook een plaatje van een blote molrat bij, maar ik weet niet meer wat ie er bij deed.
Johan en Wieteke zijn (samen met Deborah) het imkerteam van onze bijenstal. Zij hebben in 2014 een
opleiding gevolgd en verzorgen 4 volken. Ze gaven uitleg van de kasten met honing- en broedkamer en
honing slingeren. Ze doen hun werk met grote toewijding en dat waarderen we zeer.
Vrijwilligers bij de educatie, het onderhoud en kruiden/bloementuin maken het leven van onze bijen tot een
feest. Bij de jeugdeducatie zijn er twee lessen over bijen, waarvan een met de pakkende titel: zoemende
vriendje. Lianke loopt dan in een echt imkerpak (ze is allergisch voor bijensteken!).
Marja vertelde over bij-vriendelijk onderhoud van akkerranden, een- en meerjarige planten in onze eigen
idylle, insectenhotels. En over NL-doet in maart, waar hard gewerkt is aan het opknappen van de bijenstal (we
moesten even een traantje wegpinken, maar we laten ons niet uit het veld slaan!).
Chantal en Miek lieten zien hoeveel kruiden en bloemen een groot deel van het jaar een waar luilekkerland zijn
voor onze gevleugelde vriendjes. Ik noteerde er een paar: krokus, sleutelbloem, cosmea, klimop.
Maar was nog meer. Louis vroeg aandacht voor de hommels en de wilde bijen. Ze leven solitair en er zijn 350 soorten met de mooie namen als zijdebij, metselbij en behangersbij. Verschillende soorten komen ook voor in onze Tuin.
Geblinddoekt probeerden we daarna partners te vinden via geursporen, maar ik denk
dat de bijen daar wel beter in zijn! De afterparty was weer heel gezellig en uitstekend
verzorgd door Corien.
Peter

Vogels van het Goffertpark in Nijmegen op 14 mei
We gaan ontdekken welke vogels we kunnen zien en horen op de rustige
plek van de Natuurtuin de Goffert en in het omliggende stadspark. Ervaring met vogels kijken is leuk, maar
niet nodig. In de natuurtuin is er kans op verschillende mooie zangvogels die weer uit Afrika zijn teruggekeerd om hier te broeden. We rekenen niet op zeldzame vogels maar prachtige vogels als een groene
specht of appelvink zou zo maar kunnen. Als je een kijker hebt, dan die graag meenemen. Er zijn twee excursieleiders aanwezig, dus we gaan met maximaal 15 mensen per gids op pad zodat iedereen optimaal van
de vogels kan genieten.
Excursieleider Nico van der Poel
Tijdstip: van 9.00 uur tot 11.00 uur
Type : Wandelexcursie gedurende ongeveer 2 uur
Organisatie St. Educatieve Natuurtuin de Goffert, Goffertweg 19
Onderwerp
Stadsvogels ontdekken, zien, horen en luisteren
Goffertweg 19, Nijmegen
Aanmelden: www.vogelweek

Fête de la Nature 21 mei 2017.
Deze dag sluit aan op het landelijk initiatief om speciaal op deze dag de natuur te laten beleven. Dit jaar
fungeert Nijmegen als hoofdstad. Op tal van plekken in de stad vinden er evenementen plaatst op zowel
zaterdag als zondag. De natuurtuin, de Kinderboerderij en restaurant Croy organiseren op zondag extra activiteiten,
Tijdstip: van 12.00 uur tot 16.00 uur
Activiteiten :
Zonnig terras met diverse lekkers.
Knutselactiviteit op de heide
Rondleidingen langs vogelkast en op eigen gelegenheid
Waterlessen op vlonder
Blote voeten pad
Speurtocht Kip Kakel samen met de Kinderboerderij
Muziek
Loterij ten behoeve reparatie bijenstal
Thee en honing van eigen oogst
Workshop natuurfotografie. ( neem je telefoon of fototoestel mee) .

Nachtvlinders op 23 mei
Presentatie over nachtvlinders en dagvlinders in het algemeen en hun levenscyclus (ei stadium/rupsen stadia/ pop stadium en imago). Tevens zijn wat voorbeelden te zien van dagvlinder/nachtvlinders uit een aantal families zien. Na de presentatie worden bomen ingesmeerd met lokmiddelen zodat na zonsondergang de
vlinders te zien zijn. Ook wordt er en laken opgezet met een ML lamp waarop de vlinders afkomen.
Excursieleider: Harm Alberts
Type: presentatie
Tijdstip: van 20.00 uur tot na zonsondergang.

Contact
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
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