De Parkse Gaard
Nieuwsbrief nummer 1, april 2016
www.deparksegaard.nl, info@deparksegaard.nl

Het ‘bos’ staat!
Nog voordat de lente losbarst, gelukkig
wat laat dit jaar, is ons nieuwe
voedselbos aangeplant. Het grootste
deel althans.
Wij van De Parkse Gaard,
voortgekomen uit Stichting Overbetuwe
Groen Natuurlijk, gaan ontdekken hoe
goed voedsel kan groeien in samenhang
met de ontwikkeling van rijke natuur en
een gezonde bodem. Het gebeurt op
deze 1,7 ha. nu nog kale klei in De Park,
onderdeel van Park Lingezegen.
Bij de opstart van het voedselbos
hebben we de wind mee gekregen van
de organisatie van Park Lingezegen. We
krijgen de mogelijkheid dit terrein, door
hen aangelegd op basis van onze ideeën
voor een voedselbos en hun
uitgangspunten voor de parkinrichting,
te gaan beheren als vrijwilligers.

We gaan beginnen en wie mee wil doen is welkom. Kom kijken, doe mee.
Initiatiefnemers voor het voedselbos zijn Margreet Jellema, Wim
van Middelaar, Leo en Elieke Starink en Christa Vogel. We zoeken
samenwerking met mensen die ook enthousiast zijn voor het
ontwikkelen van een voedselbos.

2 april: Eerste kennismaking met de Parkse Gaard. Naast uitleg
geven over het hoe, wat en waarom, zetten we zaaivakken uit voor
graan. Van 9.30 -11.30 uur. Graag opgeven als je komt.

10 april: Lentemarkt op de Landerij waarop wij aanwezig zijn
met een kraam. Zie Landerij.
Om 15 uur is er een excursie naar de Parkse Gaard waar we ook
granen inzaaien. Graag opgeven als je komt.

24 april: Welkom op de Parkse Gaard. We willen, behalve
rondleiden, de kruiden-, bloem- en kweekbedden inzaaien. Ook
hiervoor graag opgeven als je komt. 14 – 16 uur.
Hoewel een voedselbos is gericht op duurzame voedselgewassen,
gebruiken wij de beginperiode, waarin deze nog geen oogst
leveren, voor ook eenjarige gewassen als granen, eetbare
bloemen, (thee)kruiden en bonen.
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Buren
Er gebeurt meer in De Park op gebied van duurzame voedselproductie: Vlakbij ons liggen twee
andere voedselbossen. Alle drie even nieuw en verrassend, elk op een andere manier.
De Ecovredegaard van Stichting Ecovrede wil werken met en voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, hen arbeid en voedsel leveren.
De Rozengaard van Jan Westerlaken is vooral gericht op fruit om cider van te maken voor zijn bedrijf
De Mermse.
De nabijgelegen Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving, omvat ook een moestuin op basis
van permacultuur. Op het kasteelterrein begint Inge de Zwart een tuinderij met mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt, ook volgens hetzelfde principe.

Kort overzicht van De Parkse Gaard

Aan de westkant boomgaard ligt met veel oude fruitrassen, waaronder
appels, kersen, peren, kweeperen, mispels.
Langs de zuidrand variatie van diverse bessensoorten, hazelaars,
kleine boomsoorten zoals het krentenboompje en ook vlieren.
In het centrale deel bij de knik rond de verlaging vochtminnende
soorten zoals de schapenbes en op de wal aan de noordkant
notenbomen. In de luwte onder andere abrikozen en vijgen.
In het oostelijke deel staan verrassende soorten, zoals de nashipeer, de
kaki en chinese kornoelje.
Aan de noordkant vormt een gemengde haag de scheiding met het
openbare schouwpad langs de watergang. Aan de zuidkant groeien een
elzenrij en een vlechtheg als scheiding en windvang.
Een lange geul door het terrein heen, langs het pad. geul mondt uit in de verlaagde plek om
piekwater af te voeren en biedt op zich weer een natte zone met mogelijkheden.
Alles wat er staat is nieuw aan De Parkse Gaard, behalve de zeven heel oude knotwilgen langs de randen.

