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Droogte
Afgelopen zomer en herfst
waren zo droog dat er in de
vijver in de slingertuin nu pas
weer wat water staat, dat is
zo’n anderhalve meter onder
het maaiveld. De beuk lijkt het
tot nu toe niet te deren en
toont geen gebrek. De meeste
planten hebben het ook goed
gehouden. De nieuwe aanplant
van vorig jaar hebben we met
zekere regelmaat watergegeven.
Tuinhuis
Bij het tuinhuis is de buxushaag, die ziek was, verwijderd
en vervangen door een beukenhaag. Mede door de bomen
die er staan, is de grond hier
erg droog. Met behulp van
compost gaan we proberen het
watervasthoudend vermogen

van de grond te stimuleren.
Hopelijk zorgt dat ervoor dat
de nieuwe aanplant goed aanslaat.
Eén- en tweejarigen
De mergelvallei begint zich,
wat de beplanting betreft, goed
te ontwikkelen. De één- en
tweejarigen spelen hier een
belangrijke rol. Hun bloeitijd is
lang, vaak kun je het hele jaar
bloeiende exemplaren aantreffen. Het mooist is wanneer de
soorten zich zelf weten uit te
zaaien. Planten die voor de
winter gezaaid zijn bloeien
vaak vroeg en zijn vaak wat
forser dan die in het voorjaar
gezaaid zijn, tevens bloeien ze
langer. Slangekruid, klaproos,
driekleurig viooltje en reigersbek doen het goed. Het weideklokje, rapunzelklokje en zand-

blauwtje hebben wat meer
moeite, mede omdat ze nogal slakgevoelig zijn. De trosgamander is nog een experiment maar zeker de moeite
waard. Van de tweejarigen
zijn de wollige distel en de
stalkaars het meest in het
oog springend. Ze doen het
beide goed, zelfs de wollige
distel heeft zich vorig jaar
uitgezaaid. Ben benieuwd of
ie het op eigen benen volhoudt. Hoe dan ook, voor
een continuering van de
bloei in de tweede helft van
het jaar zijn ze van groot
belang.
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Wollige distel

Bloembuis
Wat de insecten natuurlijk
allereerst nodig hebben zijn
planten om zich mee te voeden, zich er tussen te verstoppen en soms om zich in
te nestelen. De relatie tussen
het insect en zijn waardplant
is een interessant iets. Bij
planten met een lange
bloembuis zit de honing diep
weggestopt, als insect kom

Houten stapelwand geeft beschutting aan insecten

De vlinder- en insecten-

Stalkaars

insecten gebruiken om zich
op te warmen en om er eitjes
te leggen. Deze winter gaan
we nog een bijenhotel en
twee bankjes maken.

De aanleg van deze tuin,
waarmee we najaar 2016
begonnen zijn, was een hele
klus. Maar de voltooiing is in
zicht. De vijver is de blikvanger in de tuin. Het is een
verhoogde vijver met de
rand op ongeveer een halve
meter hoogte. Wanneer je er
op je knieën bij zit, kun je
schuin het water in kijken en
tussen de planten allerlei
leven ontdekken: bootsmannetjes, watertorren en larven
van allerlei insecten zoals
bijvoorbeeld libellenlarven.
Tegen de vijver aan is een
deel opgevuld met zand. Hier
kunnen graafbijen, graafwespen en spinnendoders hun
gangen graven om daarin
hun eitjes te leggen. De
keermuurtjes bestaande uit
hout en stenen kunnen de

je daar alleen bij als je een
lange tong hebt. Denk aan
kamperfoelie of aan de vlinderstuik. Je vindt hier voornamelijk vlinders en bijen
met een lange tong. Zit de
honing en stuifmeel meer
aan de oppervlakte zoals bij
asters en schermbloemen
dan vind je hier insecten met
een korte tong zoals zweefvliegen en kevers. Op de
planten leven bladluizen die
op hun beurt weer ten prooi
vallen aan mieren, wantsen
en lieveheersbeestjes. Met
de vlindertuin hopen we het
insectenleven in de tuin en
het fascinerende hiervan
dichter bij de mensen te
brengen. Insecten hebben
het moeilijk. Door ze zichtbaarder te maken hopen we
op meer interesse en waardering voor deze schepselen
Gods.
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Herfst, winter en óp naar het voorjaar 2019
De herfst is ingetreden. Een enkele bezoeker
loopt van tijd tot tijd de tuin
nog in. Genietend van wat dit
jaargetijde biedt. Uitbloei,
bladval, herfstkleuren, de
laatste rozen….. Vogels die
zich voorbereiden op de winter. En voor wie goed kijkt ook
al weer voorboden van een
nieuw seizoen. Domies Toen is
mooi in alle jaargetijden.
Insecten
De tuinbeheerder en de vrijwilligers hebben dit jaar in de
tuin veel werk verzet. De contouren van de vlinder-/
insectentuin zijn nu goed
zichtbaar. Dit stukje tuin
vormt straks een mooie verbinding met het terrein
rondom de Petruskerk. De
verwachting is dat deze prach

lectie wordt beschreven. Een
must-have voor de liefhebber!
Een bezoek aan de tuin in het
vroege voorjaar met dit boekje in de hand zal het genieten
ongetwijfeld een extra dimensie geven!
tige plek in Domies Toen in
mei en juni van het volgend
jaar in bloei komt. We hopen
nog meer dan tot nu toe een
rijkdom aan vlinders en insecten te kunnen verwelkomen in
de tuin. Mooi om te zien en
nuttig in het kader van de
versterking van biodiversiteit.

Missie
De tuin zal in 2019 en 2020
naar verwachting nog een
aantal verbeteringen ondergaan. De toegangspartij van
de tuin is dringend aan vernieuwing toe. Bovendien moet
er een plek komen waar we
Domies Toen kunnen presenteren als botanische tuin met
een missie. Een plek waar we
de bezoeker kunnen informeren over de waarde en het
belang van dit erfgoed. Het
bestuur is druk doende fondsen aan te boren om op afzienbare termijn een aantal
investeringen te kunnen doen.

Stinzen
Intussen wensen wij u een
mooie herfst, aangename wintermaanden en een feestelijk
begin van het voorjaar, straks
in 2019.

De stinzencollectie van Domies Toen is bij vele bezoekers al goed bekend. In de
maak (en bijna klaar) is een
boekje waarin de gehele col-

De distelvlinder
Bloemhoofdjes
Half juli liep ik langs de drie
distels in de mergelvallei. Er
kroop iets door en over de
plant. Bij nadere beschouwing waren het diverse rupsen van de distelvlinder. Zij
aten weinig van het blad
maar waren zeer gericht op
de bloemhoofdjes die nog
min of meer in knop waren.
Rupsen zijn niet gek, zij weten wat de meest voedzame
delen van een plant zijn.

Geconcentreerd voedsel
Een oude kennis uit Winterswijk zette allerlei planten in
zijn tuin met de bedoeling
vlinders te verleiden hier hun
eieren op te leggen. Dit lukte
heel vaak. Zo had hij van mij
rolklaver gekregen voor het
icarusblauwtje. Hij had drie
planten. Wat zo raar leek,
vertelde hij, was dat ze op
de meest gedrongen plant
hun eitjes afzette. Een vlinderdeskundige legde dit als
volgt uit. Rupsen moeten
eten om een bepaald kwan-

tum aan voedingstoffen binnen te krijgen. Op de gedrongen plant zitten deze stoffen
geconcentreerder dan in die
van de weelderig groeiende
andere twee. De rups hoeft
dus minder te vreten om aan
zijn kwantum te komen en is
zodoende eerder klaar.
Trekvlinder
Na een week zag ik de rupsen
van de distelvlinder niet
meer. Ze hadden zich hopelijk verpopt, dit doen ze op de
grond in een spinsel tussen

grond in een spinsel tussen
hoopjes blad. De distelvlinder
is een trekvlinder die overwintert in het mediterrane
gebied. De vlinders trekken in
het najaar weg maar of ze
Afrika bereiken is maar de
vraag. In ieder geval trekken
ze rond april weer in onze
richting om ons in mei-juni te
verblijden met hun pracht.
(JJB)

