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Voedsel uit het Bos, een tweede monitoring 
We zijn gestart met de pilot van ‘Voedsel uit het 
Bos’. Een landelijk monitorprogramma voor 
voedselbossen, van de WUR en The Plant. Een 
aantal voedselbossen uitprobeert het uit dit jaar. 
Gemeten wordt: vastlegging van koolstof in bomen 
en in de bodem, biodiversiteit, bodemleven en de 
economische opbrengst. Na een ochtend flink 
graven en meten met vier van de bestuursleden 
waren we een heel eind op dreef.  
 
Ondertussen loopt ook de monitoring op 
biodiversiteit van de vijf voedselbossen in De Park. 
Al voor het derde jaar. Vele soorten planten en 
dieren worden door een groep deskundige 
vrijwilligers geïnventariseerd om de ontwikkeling 
door de jaren heen te kunnen volgen.  
Samen geeft al deze informatie inzicht in de 
ontwikkelingen in de voedselboswereld.  
Het is een wereld die zich in omvang hard 
ontwikkelt: Afgelopen voorjaar deelden we onze 
ervaringen  met De Parkse Gaard met drie starters 
van voedselbossen in de regio. Het contact verliep 
door corona telefonisch of later in de tijd toch met 
een klein groepje in De Parkse Gaard. Het is leuk 
reacties van anderen te horen. Voor vreemde 
ogen blijkt het verrassend en bijzonder te zijn.  
 

Fruitgoed te koop op de wagen in Park Bredelaar 
 

Fruitgoed, dat we als Parkse Gaard maken, is 
nu te koop in de wagen op de Bredelaar. 
Fruitgoed is snoepgoed van fruit dat 
gemaakt wordt door fruitpuree op lage 
temperatuur te laten drogen tot soepele 
vellen. Wat plakkerig maar zoetig van 
nature.  
Deze wagen is ruim voorzien van wat de 
Bredelaar zelf voortbrengt aan lekkere en 
natuurlijke producten, plus nu ook ons 
Fruitgoed. In enkele smaken en variaties. De 
wagen is geopend op normale werkuren en 
staat aan de Breedlersestraat 7 in Elst.  
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Vliegers 
 

Ze zijn gevlogen, de zes 
torenvalkjes. Maar we 
hebben de foto’s nog.  
Theo de Wild maakte in het 
ochtendgloren dit plaatje 
van het ontbijt dat 
aangevoerd wordt voor een 
gretig thuisfront.  
 

In juli vliegt er meer. 
Vlinders zijn nu op volle 
sterkte aanwezig, in alle 
kleuren en maten. In de 
Parkse Gaard zien we bij het 
monitoren behalve de 
onvermijdelijke koolwitjes, 
ook soorten als de atalanta. 
koninginnepage, bruin 
blauwtje en dagpauwoog. 
 
Bijgaande grafiek met 
landelijke cijfers van De 
Vlinderstichting laat zien dat 
het misschien wel heel wat 
lijkt, maar dat het lang niet is 
wat het was.  
Bloeiende bloemen, bomen 
en struiken zijn van belang 
voor vlinders, en andere 
insecten, zowel in ons 
voedselbos als in tuinen en 
balkons en bloeiende bermen 
en weilanden enzovoort. Laat 
veel meer bloemen bloeien! 
 

Agenda 
 
Na de stilte door corona, starten we de twee wekelijkse werkochtenden weer op, met 
voorzorgsmaatregelen. Eigen koffie/thee meenemen, afstand van elkaar houden. Dat we buiten bezig zijn, 
maakt het een stuk veiliger. 
Zaterdags van 9.30 – 12.30 uur. Graag opgeven bij: w.middelaar@upcmail.nl.  
Op 15 juli, 8 en 22 augustus enz. Zie verder op de website.  
Deze werkochtenden zijn meteen ook een inloopochtend voor iedereen die wel eens wil zien en weten 
wat we doen. We lichten het graag toe. 
Nieuw is om bij de start met de vrijwilligers een korte verkenningsronde over het terrein te maken om de 
nieuwe ontwikkelingen te zien. Wie direct wil werken kan natuurlijk meteen aan de slag. Wie alleen wil 
koffie drinken is welkom op koffietijd, rond 11 uur. 
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