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Trouwe lezer,  

Wat een opluchting dat die hittegolf niet de omvang kreeg van vorig jaar mei. 

Aanpoten met watergeven dat wel, maar de tuin stond er prachtig bij afgelopen maand. 

Akkers ongekend vol bloemen, weelderige boomgaarden en bloeiende kruiden. 

Vijvers vol leven en lommerrijke paden. 

 

De laatste lessen zijn geweest, de rust van de zomer is neergedaald, tijd om mijmerend door 

de tuin te dwalen. Kleine mooie dingen op te merken, ijle bevertjes in een eerste zonnestraal, 

een enkele hemelsblauwe chichoreibloem of een bedwelmende vleug lindebloesemgeur. 

Met mijn blote voeten door het hoge gras. 

In de ochtend koelte op de rand van het moeras zitten en de zon al warm op mijn gezicht. 

En de kikkers die me toezingen… 

Oase gevoel. 

 

Maar kom, er moet ook wat gedaan worden, stukjes geschreven, lessen vernieuwen en toch 

ook de waterslangen weer uitrollen. 

Het is heerlijk zomerweer, maar wel alweer tijden droog zonder zicht op veel verandering. 

Dus in de benen, luiken open, - koffie pruttelt, computer start op , pomp  zoemt tevreden. 

Toch wel een droombaan. 

 

Louis 
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Een harmonieorkest in de Natuurtuin.  
 

Hoe verzinnen we zo iets. Een prachtige zomeravond in een 

ambiance van kleuren, geuren en vogelgeluidjes. Dat is op 

zich al genoeg om door onze Tuin te wandelen en te genieten. 

Maar we maakten het nog mooier. Onze luifel werd door onze 

intussen goed getrainde werkers opgezet. Dat  geeft een ge-

heel eigen intieme sfeer. De grote deuren open en daar de 

muzikanten. Een dertigtal bekende en onbekende gezichten 

van bezoekers gaven het geheel  de indruk van een echte  

concertzaal. Onze PR-afdeling bereikt toch altijd weer de be-

langstellenden. 

Bijna 30 muzikanten van de Canisius Concertband               

stemden hun instrumenten. De kapelmeester wist ook  nu 

weer bij de aankondigingen de juiste toon te treffen.           

Daar was de Hongaarse dans van Brahms. Een Rock-out met 

zonder slagwerk. Een mars van Holst, een Suite. Halverwege 

moesten de muzikanten even bijtanken en de eindstreep werd 

gehaald met “een mooie Pinksterdag”! Als je een wat onvaste 

noot hebt gehoord, was die van een wat oudere man achterin. Maar 

het werd overstemd door het enthousiasme van de harmonie.  

Het was een mooie avond.                                            

Dank aan de Canisius Concertband.      Peter 

Kruiden en bloementuin juli 2019 

 
De beide tuinen groeien en bloeien als de beste. Het vergt veel inspanningen om er een weeldering 

geheel van te maken, maar met 8 vrouw/man sterk gaat het ons lukken.  

De kruidentuin heeft intussen een aanpassing ondergaan: de planten in het vroegere schaduwbed  

zijn verhuisd naar een échte schaduwrijke plek. De zon kreeg teveel vat op de planten. En het         

geurbed is naar de zonkant verhuisd. Nu moeten de planten goed gaan aanslaan. Met een              

regelmatige plens water gaat dat lukken.  

We hebben met zijn allen een bezoek gebracht aan de IVN tuin in Rheden waar we met veel nieuwe 

inspiratie en een tas vol plantjes huiswaarts keerden. De damastbloem, Mariadistel, inheemse        

ossentong en trosglidkruid hebben bij ons een mooi plekje gekregen. Het plan is nu om de            

verschillende bedden van meer informatie te voorzien. Dat moet hufterproef gebeuren en vergt wat 

denkwerk. Maar ook dat gaat lukken.  

In de bloementuin is het nu een kleurrijk plaatje. Het proces van grond bewerken, 

zaaien en sproeien vergt dagelijks aandacht. Intussen is begin juni het eerste boeket 

geplukt en te koop aangeboden.  

€ 3,-- per boeket….echt natuurbloemenboeket. Met liefde samengesteld. 

De foto’s zeggen genoeg.        Miek Schellekens 

 



Stormschade  

Ook in de Natuurtuin was er sprake van        

stormschade. De Hemelboom die achter de oude 

muur staat in het kronkelpad is door de storm   

gespleten waardoor ook een aantal andere grote 

bomen omgevallen zijn. Een groot deel ook op de 

muur maar die heeft het relatief goed gehouden. 

Wel de rozenboog was helemaal aan diggelen en 

we hebben de roos ook ernstig moeten                       

terugsnoeien. 

Ook bij de kinderboerderij was er door de storm 

huisgehouden maar gelukkig hebben we hen         

tijdelijk uit de brand kunnen redden door de           

medewerkers onderdak aan te bieden. 

Marja, onderhoud 

Spinnenexcursie 
 

Wakker worden in de natuurtuin is wel een aparte ervaring; 

 – het eind de nachtvlinderexcursie met opruimen mee was pas om 1.30 uur dus ik had een slaapzak 

meegenomen. Want ’s ochtends meteen ook de spinnenexcursie. Even een zondagsontbijtje op de 

vlonder met koffie en een eitje. Een stralend mooie dag, maar het belooft wel warm te worden, dus 

vlug aan het werk om een en ander klaar te zetten – en even vast een verkennende wandeling door   

de tuin om wat goede spinnenspotplekjes te bekijken. 

Om 10 uur was Mark er met vangmaterialen en bijna alle deelnemers – ondanks goede publiciteit viel 

het aantal belangstellende wat tegen, - juist té mooi weer? Vaderdag? 

Toch ging de groep enthousiast de tuin in, en werd er driftig gespeurd naar webben, webjes en         

spinseldraden.  Hangmatspinnen, springspinnen en celspinnen, trechterwebben en wielwebben:           

er is van alles te vinden als je je ogen goed de kost geeft. 

Om één vondst even uit te lichten: 

Een kameleonspin. Dit is een luie jager, die zijn kleur kan aanpassen van stralend wit naar helder           

geel. Kameleonspinnen zoeken een gele of witte bloem op, en wachten daar - goed gecamoufleerd -

geduldig op een bezoekend insect. Helaas was mijn eigen foto wat wazig geworden, daarom een           

foto van iemand met een betere camera (op wikipedia de heer Olei) 

Toch voldaan na afloop – in de herfst gaan we voor de herhaling.     Louis 

  

 

Nachtvlinderen 
 

Negen uur  in de avond als ik de tuinpoort open. 

Vanavond wordt er naar nachtvlinders gekeken, begeleid door specialist Harm Alberts. 

Hij is al druk bezig met bomen in te smeren met een mengsel van stroop donker bier en banaan:     

Onweerstaanbaar voor nachtvlinders in de weide omtrek. 

Even een kop koffie en dan is het tijd om het lichtscherm op te zetten. 

En wanneer de schemering intreedt, druppelen de eerste belangstellenden binnen. 

Een gemengde groep van kenners en gewoon nieuwsgierige bezoekers. 

Wachten op het donker. Helaas is het wat koeler dan verwacht, drijft de bewolking over, waardoor          

de maan en de feestverlichting op de Goffertweide zorgen voor lichtruis… 

Wat er voor zorgde dat er uiteindelijk minder aan 

nachtvinders aangelokt werden dan gehoopt.           

Maar toch, ook een nieuwe soort voor Nederland: 

http://lepiforum.de/lepiwiki.pl?Symmoca_Signatella 

Voor gewone mensen een onaanzienlijk motje van 

0,5cm groot, maar een feestje voor de  kenners!  

De foto geeft een aardige sfeerimpressie: Kwart 

over elf in de koele nacht - wachten wat het felver-

lichte scherm ons bied: gevlamde bladrollers, bleke 

grasworteluilen en graswortelvlinders en              

huismoedertjes. Met het geluid van een kikkerkoor 

en ransuilen op de achtergrond - en een warme kop 

thee.  Kicks voor niks...   Louis 

http://lepiforum.de/lepiwiki.pl?Symmoca_Signatella


Zien, delen en ontdekken op waarneming.nl 

Putter, klein koolwitje, klein geaderd witje, gehakkelde aurelia, bruin zandoogje, steenrode        

heidelibel, grote keizerlibel, kleine vuurvlinder. Het zijn allemaal waarnemingen die de afgelopen 

week in onze mooie tuin zijn gezien. De waarnemers deelden hun vondsten via https://

waarneming.nl/ het grootste natuurplatform van Nederland en België.  

Waarneming.nl stelt iedereen in staat om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen. Zo leggen 

we de natuurrijkdom voor nu en voor de toekomst vast.  

Het is zeer de moeite waard om via onderstaande link te bekijken wat voor moois er recent, maar 

ook langer geleden gezien is in onze Natuurtuin: https://waarneming.nl/locations/18726/

observations/? Je kan bijvoorbeeld zien welke nachtvlinders er gezien zijn tijdens het                     

nachtvlinderen van 15 juni jongstleden.  

En mocht je het leuk vinden om zelf je waarnemingen vast te leggen en te delen. Ook dat kan. 

Want zoals ze opwaarneming.nl zeggen, jouw waarnemingen helpen de natuur. Het zorgt voor 

meer inzicht in verspreiding, sterfte, migratiepatroon, etc. En als je zelf opslaat en deelt 

wordt waarneming.nl jouw persoonlijke natuurdagboek. Je kan heel makkelijk terugzien wanneer 

je wat, waar gezien hebt.  Mari-José Jeuken 

Agenda en nieuwsflitsen 

 

* Zondag 1 september OOGSTFEEST. 

 

* Vrijdag 6 september vanaf 16:00 

         VRIJWILLERS FEEST. 

 

Contact  

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar.  

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert  

Goffertweg 19 

 6232 AA  Nijmegen  

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