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Trouwe lezer,
Het is maar een verwarrend voorjaar.
Op het moment lijkt het begin maart, maar al het weelderige groen klopt niet in dat beeld.
Terwijl het in februari wel half mei leek – afgezien van alle grotendeels kale bomen…
Ik begin nu toch wel erg naar wat warme dagen te verlangen, hoewel ik aan alles om me
heen ook voel hoe welkom elke drup regen is – alles zuigt zich vol na maanden afzien.
De tuin staat er fris groen bij, de hei krijgt weer groene topjes, op de akkers beginnen de
granen aren te zetten, de meidoorns bloeien, niks aan de hand, lijkt: als je iets dieper spit,
merk je dat de droogte zich ingegraven heeft – een week extra regen zou geen overbodige
luxe zijn….
De rododendrons langs het kronkelpad zijn uiteindelijk toch maar kort afgezet – in navolging
van de gemeente in het Goffertpark – maar om het gat wat minder pijnlijk te maken, is van
al het dode snoeihout toch een soort ‘tunnelpad’ gekreatieft.
En ze krijgen ook een fijn veenlaagje om hun voeten dat extra vocht vasthoudt.
Voorzichtig zie je ze nu dan ook - nog wat schuchter – opnieuw uitlopen.
Maar hat zal toch een paar jaar gaan kosten
voordat hier weer volle struiken staan.
Als we tenminste niet weer zo’n droge zomer krijgen.
Zo – en nu ga ik twee weken op vakantie: als ik
terugkom, staat het moeras vol stralend gele
lissen, bloeien de klaprozen op de akker en kringelt met een zacht briesje de geur van lindebloesem door de tuin.
Een heerlijk vooruitzicht!
Louis

Verslag van festival Vier de Natuur in onze Natuurtuin
Zondag 26 mei jl. vierden we met een heleboel andere parken en tuinen in stad en land het festival
Vier de Natuur, het vroegere Fête de la nature.
27 vrijwilligers hebben zich ingespannen om het beleven van de natuur in de buurt te verhogen en
er een succes van te maken. En dat werd het. Het weer zat mee, de voorbereidingen verliepen vlot
en de sfeer zat er goed in.
Vanaf 12u was iedereen welkom. Verschillende activiteiten voor jong en oud stonden er op het programma: met blote voeten door de modder banjeren, waterbeestjes zoeken en bestuderen onder
de loep, wilde bijen bekijken en horen hoe je ze een fijn onderdak kunt geven. Er was een rondleiding door een IVN gids, die je verborgen geheimen van de tuin laat ontdekken en er werd ijverig
geknutseld aan dromenvangers en vrij schilderwerk.
Door de hele tuin was het een gezellige drukte.
Voor de vermoeide of dorstige bezoeker was het goed toeven op het terras dat door muzikanten
met accordeon en gitaar werd opgevrolijkt. Keuzestress heerste er vanwege al het lekkers: dadel
cakes en veganistische taarten, pittige worstenbroodjes en soep. Voor ieder wat wils.
Om 16u kwam het einde in zicht. Al met al zijn er 184 tevreden mensen de poort van de Natuurtuin
uitgelopen.
Miek
en de foto’s zijn gemaakt door Bas van Delft.

We worden genoemd in een nieuw boek over Nijmegen.
Onlangs is een leuk boek verschenen waar ook Natuurtuin
Goffert als bezienswaardigheid in genoemd wordt.

“ 111 plekken in Nijmegen
die je gezien moet hebben”.
Het gaat om het boek

Op pagina 134 en 135 een beschrijving van onze tuin met
een mooie foto erbij.
Hierbij een kort stukje van de hele tekst:

…….met schepnetjes vangen leerlingen van de Nijmeegse
basisschool De Kleine Wereld stekelbaarsjes,
waterwantsen, larven, kevers en slakken uit het ‘moeras’
van Natuurtuin Goffert. Het moeras is een afspiegeling van
de poelen die voorkomen in de uiterwaarden langs
de Waal. ……..

Ransuil in het Goffertpark……..gehoord door onze vogelaars
Er was weer veel belangstelling voor de
vogelexcursie: twee weken tevoren was het
volgeboekt en op de zonnige zaterdagochtend
waren alle 30 aangemelde personen aanwezig.
En de vogels deden het ook goed: er was veel
gezang. De zanglijster liet zich gelijk al horen en
iedereen kon ook oefenen om koolmees en tjiftjaf
en roodborst en winterkoning te onderscheiden.
Vier van de nestkastjes waren bezet zodat we
de jongen konden horen piepen, maar ook
spechtenjongen hoog in de boom konden we om
voedsel horen smeken. Een van de twee groepen
zag nog net een goudvink wegschieten en de
anderen hoorden in de Goffert een heel hoog piepje.
Het vermoeden klopte: er zat een jonge ransuil die
probeerde hoger in de boom een veilig heenkomen
te vinden. De tweede groep zag zelfs twee jonge
ransuilen (takkelingen) en een van de ouders.
Verder heel veel holletjes met veel holenbroeders.
Kortom, iedereen tevreden terug bij de koffie die
Saskia weer klaar had staan. Veel reacties dat men veel geleerd had, maar ook dat ze
onze mooie tuin niet kenden en dat men er zeker nog eens terug zou komen.
Nico van der Poel

Agenda en nieuwsflitsen

Contact

* 16 juni:10 uur Spinnen
excursie

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.

15 juni 21:30 uur Nacht
vlinderexcursie.

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6232 AA Nijmegen
T 0243541729 / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert.nl

*

Dinsdag 25 juni 19:00 uur
Canisius Concert Band

*

Zo. 1 sept. Oogstfeest

