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TROUWE LEZER, 
De tuin is dampig van de nachtelijke regen. 
Maar het is niet koud. 
En de dag opent stralend. 
Nevelbanen zonlicht aaien over mijn vel. 
Zo’n dag dat er iets inwendig in je aan het zingen is 
Ik hoor vanaf de poort onze kikkers al. 
 
Een fris gewassen tuin vol geuren.  
onder de linde bij de deur daalt het bijna tastbaar op me neer. 
Ik proef de zoetheid erin. 
Een luide lokroep. 
En op de vlonder een bedwelmend mengsel van moerasspirea, valeriaan en munt. 
Zoet met een ondertoon van bederf… 
 
Het lentegroen heeft plaatsgemaakt voor het bezadigdere zomergroen. 
En de regen van afgelopen dagen heeft een vernieuwde groeikracht ontketend. 
De tuin staat er weelderig bij. 
Dit is de tijd van de lange grassen. 
Bescheiden bloeiend maar van een overweldigend tere schoonheid 
Wuivend in een zacht briesje aaien ze langs mijn onderbenen. 
Kropaar, Langbaardgras, Witbol en Bevertjes, 
Raaigras, Mannagras, Dravik en Dreps, 
Kamgras en Reukgras, Smele en Duist, 
Schier eindeloze variatie in rankstelige pluimen. 
 
Maar namen zeggen niks, ga in de zon tussen ze liggen,  
En geniet van ze voor wat ze zijn, voortplantingswondertjes, 
Vertrouwend op de wind als grote bevruchter… 
(Wel spijtig als je dan last van hooikoorts hebt) 
 
Louis 
 

                                 
 
 



 
 
KRUIDEN- EN BLOEMENTUIN 
 
Het is voorjaar en de kruiden en -bloementuin  
geurt van de bloemen en gonst van de bijen en 
andere insecten. De laatste weken baarde de  
droogte ons veel zorgen, maar dankzij de  
beregening die sinds dit jaar op een meer  
duurzame manier gebeurt, doet de kruidentuin 
haar naam eer aan. (Elders in het blad heeft u  
er over kunnen lezen.) In de kruidentuin staan  
de bedden er wisselend bij. De damastbloem in  
het insectenbed bloeit volop maar de smeerwortel  
in het apotheekbed daarentegen kwijnt een  
beetje weg. De bitterzoet in het gifbed wordt  
aangevreten door een beestje terwijl de gele  
lissen in het waterbed staan te schitteren.  
Het waterbed is afgelopen winter van een nieuw  
onderzeil voorzien. Dat werpt nu zijn vruchten  
af doordat het water veel beter wordt  
vastgehouden. Elk seizoen heeft dus zo zijn  
verrassingen in positieve en negatieve zin. 
De bloementuin begint nu ook echt goed aan  
te slaan nadat de nieuwe beplanting en  
zaailingen hun plekje hebben gevonden.  
Het sproeien is nog wel een heel karwei, maar  
onze lol kon niet op toen we vorige week ons  
eerste boeketje van korenbloem, bolderik met  
hier en daar een gele akkerkool konden  
samenstellen. Volgende week gaat waarschijnlijk  
het winkeltje van de kinderboerderij open en dan  
zijn onze natuurboeketten weer voor 3€ te koop.  
Daar doen we het voor. 
 
Miek Schellekens 
Kruiden- en bloementuin 
 
 
DE NATUURTUIN IN TIJDEN VAN CORONA 
 
Net als iedereen werden we in maart bij de natuurtuin overvallen door de Corona-
maatregelen van de overheid. Als eerste sneuvelde die week het geplande evenement 
van NL-doet. Vervolgens werd duidelijk dat de scholen dit hele lente-seizoen niet zouden 
komen. Alle geplande lessen kwamen hiermee te vervallen.  
Tot slot annuleerden wij de publieksactiviteiten zoals Kip Kakel, de Vogelexcursie, de 
Workshop Natuurfotografie, Nachtvlinders, de Spinnenexcursie en de Nacht van de 
Vleermuis. En ook de Canisiusconcertband trok de geplande Zomerse Muziekavond in. 
Het is heel jammer maar de draaiboeken liggen klaar en kunnen zo volgend jaar worden 
uitgevoerd! 
Het onderhoud van de tuin en de kruiden- en bloementuin moest natuurlijk op een of 
andere manier gewoon doorgaan. Net in dit groeiseizoen was er veel voor te bereiden. 
Om de veiligheid van de vrijwilligers te garanderen werden er de volgende afspraken 
gemaakt: 

Ø We gaan wel aan het werk; 
Ø We gaan niet naar binnen: er wordt een tafel buiten gezet met koffie of thee erop 

zodat je staand of rondlopend een kopje kunt drinken indien gewenst; 
Ø In de schuur pakken we om beurten gereedschap wat je denkt nodig te hebben. 

De anderen wachten buiten of gaan even rondlopen. Datzelfde doen we ook bij 
het opruimen van het gereedschap; 

Ø We gaan niet samen lunchen; 

 



Ø Degene die zich kwetsbaar voelt of zich niet lekker voelt blijft thuis.  
Op deze manier kon er worden doorgewerkt en het resultaat is zichtbaar. De tuin staat er 
prachtig bij. 
We zien dat het aantal wandelaars in deze corona-tijd sterk is toe toegenomen. Mensen 
gaan graag naar buiten en zoeken rustige plekken op in de natuur en dat is wat je in 
onze tuin bij uitstek kunt vinden.  
Omdat de kans groot is dat het schoolbezoek in september weer start denken we nu na 
over de manier waarop we dit binnen de vooraarden van de RIVM kunnen realiseren.  
In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
We hebben 3 weken geleden als coördinatieteam weer voor het eerst vergaderd. 
Weliswaar buiten en op gepaste afstand van elkaar.  
Lieke Honée 
Bestuurslid 
 
 

 
Sorry! Deze foto is niet helemaal scherp....... 

 
 
INKIJKJE BIJ HET ONDERHOUD 
 
Marja vertelt: 
We hebben alle werkdagen gewerkt, soms met weinig mensen maar geleidelijk aan met 
steeds meer. Ook kwamen sommigen tijdelijk hun hulp aanbieden.  
Om jullie een inkijkje te geven daarom het volgende: 
Afgelopen woensdag de 28ste april waren in de ochtend Christa, Marieke (komt een of 
twee keer en komt ook ieder jaar met NL-doet) en Chris aanwezig. Christa heeft opnieuw 
het zwerfvuil opgehaald en heeft nu voor de 3de keer ontdekt dat er brandgesticht wordt 
in de prullenbakken. Die hebben we nu tijdelijk binnen gezet.  
Chris was weer druk met het water geven van alle planten die nu een gietrand hebben in 
de buitenstrook. En Marieke heeft het deel van de akker geschoond waar straks de 
Lupine moet komen (op de bonen akker). Tussendoor heb ik gewerkt aan het schoffelen 
van de paden van de akkers. 
In de middag kwamen Adriaan, Servaes en Rob. Servaes die ook tijdelijk nu voor ons 
werkt omdat zijn normale werk stil is komen te liggen, is begonnen met het verplaatsen 
van de berg met Amerikaans eikenblad die half vergaan is. De compost heeft hij eruit 



gezeefd en deels in het rijke struweel gelegd en de stapel bladeren die nog niet 
gecomposteerd waren wordt op de bodem gelegd bij de Rododendrons. Dat geeft extra 
voeding, is zuur wat belangrijk is voor deze planten en houdt ook vocht vast wat handig 
is nu het steeds droger wordt. Afgelopen vrijdag heeft Rob gemaaid met de zeis en zijn 
in de oude boomgaard de laatste 2 gietranden bij de jonge boompjes geplaatst door mij 
en bij een appelboompje in de nieuwe boomgaard. Alle gietranden zijn nu gereed en al 
het materiaal is ook opgebruikt. Rob heeft vandaag de houtril in de buitenrand bij de 
Slotemaker de Bruineweg opnieuw hersteld en Adriaan is gestart met het werken aan de 
Stinzenhoek achter de muur. 
Afgelopen vrijdag zijn Stans en Marijke bezig geweest met het inzaaien van Mosterd en 
Phacelia op de akkers. Daar gaan we komende vrijdag wellicht mee verder.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWE TRAP OP DE DIjk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens Corona blijken 
veel meer mensen de 
Natuurtuin te vinden, 
vooral ouders met 
kinderen. Iedereen 
probeert zich daarbij 
goed aan de regels te 
houden van bijvoorbeeld 
op de paden lopen maar 
toch ontdekten we dat 
bovenop de dijk een pad 
was “ontstaan” omdat 
men vandaar naar 
beneden rent richting de 
holle weg. 
Je kan dan twee dingen 
doen, een hek plaatsen 
zodat men er niet meer 
door kan of een pad 
ervan maken (het was 
namelijk toch al een 
olifanten pad geworden). 
Dus kozen we voor het 
laatste zodat we de loop 
opnieuw konden richten 
(minder breed) en zie 
eens wat voor prachtig 
resultaat dit heeft.                                      
 
Marja onderhoud 
 



DE BIJENVOLKEN IN ONS BIJENVERBLIJF 

Na een wat moeilijk 2019 kwamen de twee volken in het bijenverblijf goed de winter 
door. De hele natuur en zeker ook de bijen hebben geen last van Corona en gaan 
gewoon verder. Een volk groeide zo goed dat de imkers besloten om eind april een 
kunstzwerm te maken. Ze nemen dan een raampje met broed (eitjes, larven en poppen) 
uit een volk en plaatsen dit in een lege kast. De bijen van de kunstzwerm gaan een 
nieuw volk beginnen door uit één van de eitjes een nieuw koningin te maken. Het 
bestaande volk is door deze handeling flink verkleind waardoor ze niet zullen gaan 
zwermen.    
En begin mei nog een ontwikkeling: op 10 mei kregen de imkers een zwerm van elders 
aangeboden en hebben deze in de nieuwe warrekast geplaatst. 
De warrekast werkt net iets anders dan een traditionele spaarkast. De warrekast bestaat 
meestal uit 2 tot 5 losse en gelijke kamers boven elkaar (afhankelijk van het seizoen). In 
een spaarkast zijn de  kamers meer van elkaar gescheiden en hebben een verschillende 
functie: honing verzamelen, eitjes leggen en larven verzorgen. Hier is de honing veilig 
voor indringers. In een warrekast zijn de kamers meer open en hebben de imkers, 
anders dan in de spaarkast, geen raampjes met raten geplaatst. De bijen moeten dan 
anders werken; ze bouwen helemaal zelf hangende raten aan latjes. In een warrekast 
zitten kijkramen aan de zijkant en kan de bouw van de raten gevolgd worden. Zie 
bijgeplaatste foto. 
We willen er nog over nadenken of we in de toekomst deze kast met vensters ook 
kunnen gebruiken voor educatie. 
Even ziet het er dan naar uit dat we wel vier volken zullen hebben. Maar eind mei / begin 
mei hebben de bijen door droogte en weinig bloei het moeilijk om voldoende voedsel te 
vinden. De kunstzwerm heeft het helaas niet gered en in de andere kasten kiezen de 
imkers om suikerwater te voeren. Het ziet er nu niet naar uit dat we in de zomer honing 
zullen oogsten.  

Nico van der Poel 
bestuurslid 
 
                               

 
 
 
 



DE STINSENHOEK 
 
We zijn begonnen met het aanpakken van de Stinsenhoek. Dat betekent dat we de 
volgende onderdelen gaan uitvoeren: 
Ø We hebben de plek verdeeld in 5 gebiedjes plus het pad. 
Ø De gebieden zijn ontdaan van puin en wortels. Wat er overblijft is geel zand. Een 

soort ophoog zand dus. Dat hebben we nu op plek 1 gelegd en gaan we gebruiken als 
ophoogzand voor het pad. 

Ø Want…ook het pad gaan we aanpakken. De stenen liggen nu met openingen uit 
elkaar waardoor er veel begroeiing tussen zit. Deze stenen gaan we er uit halen en 
opnieuw leggen in combinatie met extra stenen zodat we het dicht kunnen leggen. 

 
 
De bij de muur horende Stinsenhoek is een cultuurbiotoop.  
 
Een Stinsenplant is een plant die in bepaalde gebieden in Nederland alleen voorkomt op 
oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke. 
Het zijn in de regel voorjaarsbloeiers en planten met opvallende bloemen.  
Deze planten zijn in het verleden van elders aangevoerd en aangeplant om te 
verwilderen en hebben weten stand te houden. Sommige soorten, zoals de 
Vingerhelmbloem, komen van nature wel in Nederland voor. Door de aanplant buiten hun 
natuurlijk verspreidingsgebied kunnen we ze ook als regionale stinsenplanten 
beschouwen. Een andere categorie, de niet Nederlandse Stinsenplanten, komen van 
nature niet in Nederland voor maar het areaal ligt meestal niet ver van ons vandaan. 
Voorbeelden hiervan zijn de Holwortel en de Winterakoniet. Deze soorten verwilderen 
gemakkelijk in het stinsenmilieu.

 
 
Ø De stenen leggen we zolang op plek 2, eventueel met een net er overheen voor de 

nachten. Echter nu ze eruit gehaald zijn blijken ze onder het cement te zitten dus zijn 
we nu bezig om de stenen af te bikken zodat er niet te grote spleten ontstaan waar 
onkruid tussen gaat groeien. 



Ø Als dit klaar is gaan we de grond van de plekken verbeteren met kalk, compost en 
Bentoniet.  

Ø Verder zaten op de diverse plekjes bollen die gespaard zijn en een drietal varen 
planten. 

Ø We onderscheiden 5 veldjes die als volgt ingevuld gaan worden: voordat het geheel 
klaar is zijn we waarschijnlijk een paar maanden verder maar in ieder geval op tijd 
voor het volgende voorjaar. 

o Veldje 1 met: lelietjes van dalen, salomonszegel, nieskruid, scilla’s, gele 
anemoon 

o Veldje 2 met: gras, wilde hyacinten, narcissen primula’s 
o Veldje 3 met: voorjaarszonnebloem, elfenbloem, varens en 

schoenlappersplant. In dit veldje staat ook een roos die erg aan het woekeren 
is. We nemen dit moment dan ook om dit meer terug te zetten.  

o Veldje 4 met: varens 
Veldje 5 met: glaskruid varens 

 
Tot zover  
Marja 

                                                     
 

 
    

 
 
 



AGENDA 
 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn is onze activiteiten-kalender leeg. Jammer 
genoeg kunnen in de maanden juni, juli, augustus de workshops natuurfotografie niet 
doorgaan, evenals Nachtvlinderen, Spinnenexcursie, Canisius Concertband, Nacht van de 
vleermuis. 
Of het oogstfeest van 6 september kan doorgaan wordt nog samen met de 
Kinderboerderij bekeken.  
 
Wij informeren u over onze geplande activiteiten zodra dit weer mogelijk is. 
 
 

 
Klaprozen. Van onze huisfotograaf Mari-José Jeuken 

 
 
 
 
Contact 
 
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar. 
 
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert 
 
Goffertweg 19 
 
6232 AA Nijmegen 
 
T 0243541729  / www.natuurtuingoffert.nl / info@natuurtuingoffert. 
 
 


