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In de eerste Nieuwsbrief van De Parkse Gaard is de agenda tot 24 april weergegeven.  
Niet ontbreken mag de aankondiging van de informatieavond op de 25e april. Daarom een update 
van de 1e Nieuwsbrief.  
 

Informatieavond van De Drie Gaarden 
 
Langs het Romeins Circuit in De Park liggen nu drie 
percelen, nieuw ingericht, die dit voorjaar beginnen aan 
hun jarenlange ontwikkeling tot voedselbossen. 
Voor iedereen die meer wil weten over deze voedselbossen 
organiseren de drie initiatiefnemers  
een Informatieavond in De Landerij op 25 april.  
 
Voor passanten staan op deze percelen op het eerste 
gezicht fruitbomen als in een traditionele boomgaard. 
Maar het geheel is veel gevarieerder. 
Kort gezegd is een voedselbos een combinatie van 
voedselproductie en natuur. Het levert heel duurzame 
voedselproductie op want er komt geen kunstmest of 
bestrijdingsmiddel bij kijken. Geen fossiele energie is nodig 
voor tractors om de grond te bewerken want dat gebeurt 
niet. Op natuurlijke wijze verbetert de kwaliteit van de 
bodem die de basis vormt voor de groei van de planten, 
struiken, lage bomen en hoge bomen plus klimplanten.  
Variatie is het sleutelwoord. Natuurlijke variatie. Planten en 
dieren vormen een ingewikkeld levensweb waarin ze elkaar 
nodig hebben om te overleven. Daarom is 
natuurontwikkeling onmisbaar in een voedselbos. 
 
 
Iedereen is welkom op 25 april. De drie initiatiefnemers zullen uitleg geven over hun onderling 
verschillende voedselbossen en er is volop mogelijkheid voor vragen. 
Tijd: maandag 25 april van 20 tot 22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 
Locatie: Landerij de Park, De Park 12. Elst. 
Graag aanmelden als je komt op info@deparksegaard.nl 
 
 

Verdere agenda: 

Zondag 24 april.  
Kennismaking met het prille voedselbos De 
Parkse Gaard. 14 – 16 uur.  
Zaaien, planten, verkennen van het gebied, (en 
niet de broedende patrijs in het grasland naast 
ons verstoren) 
Graag even doorgeven als je komt: 
info@deparksegaard.nl  
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