FEESTELIJKE OPENING SCHOOLTUIN
We willen graag onze leden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de
vlindertuin, met insectenhotel en nectarkroeg bij de Bösdaelschool in Reuver.
Op donderdag 1 juli a.s. zal provinciaal IVN-consulente Sylvia Spierts-Brouwer om 14.00
uur de poortjes openen van “Onze vlindertuin” aan de Meester Bosmanshof, toevallig
genoemd naar de opa van Sylvia, en daarmee een leuke link van IVN naar onderwijs.
De opening zal plaats vinden in het kader van het 50 -jarig bestaan van het IVN.
U bent van harte welkom.

Juni 2010
Op initiatief van onze IVN De Steilrand is de
aanleg van de schooltuin, met daarbij een
“nectarkroeg” en “insectenhotel” bij
basisschool Bösdael in Reuver in april van
start gegaan: Een uniek project in een unieke
wijk.
Een nectarkroeg is een benaming, die de
Dikke van Dale nog niet gehaald heeft. Het
is namelijk een naam die bedacht is om de
nieuwsgierigheid te prikkelen, en dat schijnt
aardig te lukken.

Om mensen bewust te maken met de gevolgen van klimaatverandering in de achtertuin, is
door een samenwerking tussen IVN, De Natuurkalender, Stichting Kinderboerderijen
Nederland en De Kleine Aarde deze nectarkroeg ontwikkeld. Inmiddels staan er al honderden,
verspreid door het hele land, hetzij in combinatie of alleen een insectenhotel.
Voor ons mensen is het heel normaal dat we eten en drinken op een terras, café, restaurant,
afhaalchinees of gewoon lekker thuis. Bij een café spreken we dan ook wel over kroeg, een
beetje oneerbiedig maar toch ook weer helemaal ingeburgerd, en iedereen weet meteen
waarover het gaat.
De dieren in de ons omringende natuur moeten echter ook eten. Bij grote dieren zien we
meteen dat ze grazen of een prooi vangen. Het hert in het bos, het konijn in het veld, de
torenvalk die een muis vangt of de merel die “touw-trekt” met een regenworm. Maar ook
vogels, die toekomstige vlinders, nog als larve in de vorm van een rups, voeren aan hun
jongen………Dat is natuur; eten en gegeten worden. Bij de kleinere dieren, die als basis van
onze voedselketen de belangrijkste schakel vormen in onze natuurlijke kringloop, zien we
vaak niet hoe ze zich voeden. Om dit een beetje zichtbaar te maken zijn er door het hele land
in het kader van een campagne over klimaatvoorlichting sinds 2005 in onze natuur al op
diverse plaatsen zogenaamde “nectarkroegen” gemaakt, soms met een zitje om alles te
observeren wat er te zien valt.
Het zijn natuurvriendelijk
ingerichte plekken, aangeplant
met drachtplanten die veel nectar
bevatten en daardoor veel
insecten lokken. Vooral vlinders
zijn met hun lange roltong altijd
op zoek naar nectar, het enige
voedsel dat ze in hun korte leven
als kleurige schoonheid eten, en
ieder kind kent het verhaaltje van
“rupsje Nooitgenoeg” dat op een
dag in een prachtige vlinder
verandert! En zonder rupsen
krijgen we natuurlijk geen
vlinders, dus als u van vlinders
houdt, moet u toch eerst ook de
rupsen tolereren!!! Ook lieveheersbeestjes en allerlei kevers, zoals de penseelkever komen op
zo’n plekje af, omdat er uiteraard ook andere kleine insecten leven, die op hun beurt weer een
voedselbron vormen. Zo doen deze felgekleurde kevertjes én hun larven zich te goed aan
bladluizen, waardoor ze een natuurlijke bestrijder vormen. We moeten als mens alleen het
geduld én het besef hebben om ze hun gang te laten gaan. Enfin, de hele natuur is in feite één
grote kroeg, waar de hele dag door gegeten en gedronken wordt, en ze hoeven niet eens te
betalen of af te wassen! Wél zo praktisch eigenlijk, én………er wordt niets verspild!
Bij de nectarkroeg wordt o.a.
informatie gegeven, vooral over de
kleurige dagvlinders, maar er kunnen
ook andere onderwerpen aan bod
komen. Hoewel er het hele jaar door
vlinders vliegen, zien de meeste
mensen toch alleen de top van de
vlinders in de zomer. We willen
echter in elk seizoen toch laten zien

wat er nog meer leeft, vaak verstopt onder blad of schors.
Wij hebben nu samen met de Bösdaelschool in Reuver een mooie vlindertuin met een
nectarkroeg en een insectenhotel ingericht in de nieuwe wijk, vlakbij de school, en hopen dat
we er een educatief hoekje van kunnen maken waar MENS en NATUUR samen iets aan
hebben. Meester Bosmans zou trots zijn op het tuintje in zijn hof!!!
Er is een beplantingsschema gemaakt door drie dames met groene vingers, die alle drie zelf
een echte natuurtuin hebben, natuurlijk met de nodige vlinders in de zomer. Mede dankzij hun
inzet en plantenkennis, is de aanvankelijke plantenlijst aanzienlijk uitgebreid, en staan er nu
zelfs heel bijzondere vlinderlokkers in onze tuin. We hebben ons zelf het AAA-team
genoemd, naar de voornamen Anja (van Willick), Annie (van der Velden) en Angelique
(Aelen) Inmiddels zijn we binnen de school ook al bekend als het AAA-team, en dat is erg
leuk. We hebben met ons enthousiasme de kinderen inmiddels aangestoken, maar een
dergelijk project is natuurlijk niet binnen een seizoen AF! Natuurlijk komen er veel
drachtplanten, planten waar veel nectar inzit waardoor de insecten en vlinders worden gelokt.
Er komt nog een verhoogd zaaibed, waar eenjarige vlinderlokkers worden gezaaid door de
kinderen. Binnen de halve cirkel staan ouderwetse planten, waar de oudere bewoners van de
wijk herkenning aan zullen hebben. We hadden dan ook meteen veel bekijks uit de wijk, en
men was aangenaam verrast over de gezamenlijke aanpak.
Half april is na een lange
periode van voorbereiding en
onzekerheid dan toch eindelijk
de schop de grond in gegaan,
en de kinderen hebben hard
meegewerkt. Er zit namelijk
nog een oude bouwweg in de
bodem, die er helaas door de
projectontwikkelaar niet is
uitgehaald, vergeten….
Hierdoor heeft het hele project
vertraging opgelopen, omdat
het regenwater niet weg kon.
Inmiddels is dat probleem
hopelijk opgelost, maar we
zullen nog een hele tijd
omgewoeld puin uit de tuin
moeten halen, maar de stenen van de Maas die mee naar boven komen worden in tussen wel
even bestudeerd! Vooral de vuurstenen zijn in trek, zéker bij de jongens. Inmiddels is ook de
langverwachte nectarkroeg geïnstalleerd, en verderop in de tuin is een insectenhotel ingericht,
waar diverse soorten insecten een broedplaats zullen kunnen vinden. Ze hebben de keuze uit
diverse materialen, van houtblokken, holle bamboestokken, bouwstenen, klei, stro, dakpannen
tot bitterkruikjes, met een knipoog naar de nectarkroeg.
De bewoners van dit “hotel” vinden van het vroege voorjaar tot de late herfst wel iets van hun
gading in de schooltuin, en de bijtjes die erop af komen zijn solitaire bijtjes die beslist niet
agressief zijn (tenzij je ze verschrikkelijk gaat pesten natuurlijk, maar dan steken wij zelf toch
ook……………..) Ook maken we een kleine composthoop, zodat de kinderen kunnen zien
hoe het groenafval veranderd in compost, waarmee we dan de relatief slechte grond kunnen
gaan verbeteren. Ondanks deze grond en de droogte in mei groeit alles toch voorspoedig. Met
één probleem hadden we echter geen rekening gehouden…………… broer Konijn! We
hebben dan ook met man en macht gewerkt om binnen een dag nadat de eerste vraat was
vastgesteld, alsnog een gaas om de hele tuin in te graven. Er valt voor de konijnen nog genoeg

te eten buiten onze vlindertuin, het bos is maar 50 meter verderop. Het wachten is nu nog
even op de poortjes en die zullen er voor de opening hopelijk zijn.
Op een groot informatiebord zullen we uitleg geven over wat er rond alle seizoenen te zien zal
zijn, en uiteraard zal dat in de
zomer veel meer zijn dan in de
winter. We zien dit project als
een unieke kans om een
uitgebreid scala aan natuur-en
milieuvoorlichting te geven, niet
alleen aan de schooljeugd, maar
ook aan bewoners uit wijk en
dorp en zelfs toeristen die de tuin
inlopen tijdens onze mooie
nectarkroegenfietstocht die in de
buurt een startpunt heeft.
(Hierover meer info als
voetnoot.) Iedereen kan thuis in
eigen tuin ook zo’n
insectenhotelletje maken, om de
natuur een handje te helpen.
Het hele project is in alle opzichten
een groeiproces, in de wijk, op school
en voor ons als IVN natuurlijk ook.
Tegelen heeft de Jochumhof, Venlo
heeft de kinderboerderij en Reuver
krijgt een kleine maar fijne
vlindertuin, waarvoor de kinderen al
provisorisch bordjes hebben gemaakt.
Intussen hopen we dat mensen in de
wijk ook warm zullen lopen voor dit
project en zich aanmelden als
vrijwilliger. Er moet draagvlak
komen in de wijk zelf, vooral als in
de zomer de school 6 weken gesloten
zal zijn. Ongetwijfeld zullen de
kinderen het groeien en bloeien willen blijven volgen als ze niet op vakantie zijn, al is het
maar op weg naar het zwembad even langs wippen. Ook de lokale TV-zender BösdaelTV
besteed aandacht aan dit unieke project in deze unieke wijk. Het is vanaf het begin de
bedoeling geweest van Woongoed 2-duizend om op deze plek een ontmoetingsplaats te
(laten) maken voor jong en oud. We hopen dat op deze manier tot stand
te brengen, de natuur verbroedert en raakt ons immers allemaal!!!
Als bewoners en IVNers willen meedoen, kan dat NATUURLIJK!
Graag zelfs!!! Vele handen maken immers licht werk, we hebben al
bewoners gesproken die hun oude tuintje toch wel missen. Schroom niet
en doe mee! Opgeven kan om te beginnen via het E-mailadres
ivndesteilrand@gmail.com
Wordt b(l)oeiend vervolgd!
Voor meer info kunt u terecht op www.ivn.nl/steilrand
www.bosdael.kerobei.nl

Voetnoot: Het idee voor deze tuin is ontstaan uit een provinciale fietsestafette in 2008, met als
thema: klimaatverandering in onze achtertuin, dus ook in de schooltuin. Na deze tocht werden
alle routes gebundeld in een boek en dit boek, met 27 fietsroutes komt langs diverse
natuurpunten in onze mooie provincie. Het bevat uitvoerige beschrijvingen van landschap,
flora en fauna met als titel:”Speuren naar veranderdend klimaat”, en is voor € 16,95 bij elke
IVN-afdeling te koop.
Hebt U nog vragen, dan kunt U bellen met Angelique Aelen-Giesen, voorzitter IVN “De
Steilrand”, tel 077-4742622

Stoere jongens, ferme knapen. Op de vrije zaterdag spontaan meehelpen, deze leerlingen van
BS Bösdael staken de handen flink uit de mouwen op deze
stralende lentedag.

De fundering voor de nectarkroeg wordt uitgegraven. Dat was
hard werken door al het bouwpuin dat na het bouwen is
achtergebleven. Maar de mannen lieten zich niet uit het veld
slaan.
“Doe höbs altied
waal ein sjörker
nuedig!”

De eerste vlinder, een Koolwitje kwam al meteen even
poolshoogte nemen, maar vloog bij gebrek aan bloeiende
bloemen een stukje verder. Inmiddels is het juni, en zitten
er op veel bladeren dotjes gele eitjes van o.a.
Lieveheersbeestjes. De eerste bewoners hebben hun intrek
genomen, en ook in het insectenhotel zijn al diverse
“kamers” geboekt. Vanaf nu groeit het project met de dag.
Loop maar eens regelmatig door de tuin.

