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Voorjaar 
 

Aan alle kantje is op De Parkse Gaard 
het voorjaar weer opgestart. Het zoemt 
weer flink.  De bijen zijn volop bezig, 
onder andere met bestuiven, en bij het 
insectenhotel is het ook druk. Op de 
foto staat een rosse metselbij waarvan 
er vele gaatje na gaatje inspecteren. 
Met dank aan de mensen van de Wilde 
Bijen-monitorgroep voor het 
determineren van de soort.  
Ook de knoppen komen uit, bloesem 
alom, bloemen in de kruidlaag wisselen 
elkaar af in kleur en geur. De eerste 
vruchten beginnen zich al te 
ontwikkelen. Het voedselbos gaat het vierde jaar in en het is verrassend de ontwikkelingen 
te volgen. 
 
 

Elders: 
 
Hebben wij op De Parkse Gaard een 
hügel gemaakt van 3 meter lang, 
leggen ze in Wageningen er twee aan 
van tientallen meters lengte. In 
Droevendaal, leerbedrijf van WUR, 
vormt docent Kees van Veluw een 
perceel met fruitbomen geleidelijk om 
in een voedselbos. Hij zet zijn 
studenten aan het meten en 
onderzoeken. Ook de kippen zet hij 
aan het werk.  
Op de foto staat een verrijdbare 
kippenren waarmee kippen over het 
hele terrein het onkruid weg eten, de 
grond los woelen en ook nog eens 
bemesten. Die is dan klaar om in te 
zaaien. En nog vlees en eieren op de koop toe.  

links de hügel, rechts de kippentractor 
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Kees, met het rode shirt,  denkt heel praktisch: wat de natuur voor je kan doen, hoef je niet 
zelf te doen. Enkele jaren terug was hij adviserend betrokken bij aanleg van de 
voedselbossen in De Park. 
Op De Parkse Gaard gaat dit niet zomaar gebeuren. Niet genoeg open ruimte en niet altijd 
iemand om voor de kippen te zorgen. Maar we proberen wel uit wat onze hügel voor 
mogelijkheden biedt. Het oude hout en plaggen die erin liggen zorgen voor voeding en 
houden vocht vast. Er zijn plekjes aan de  zon- of de schaduwkant en hoog staan is droger 
dan laag op de heuvel. We beplanten de hügel de komende tijd en bekijken wat er gebeurt. 
 
 

Daslook en Daglelies 
 
De gevers van daslook en daglelies, waar we in de vorige Nieuwsbrief om vroegen, worden 
hartelijk bedankt. De planten staan her en der op het terrein en we hopen dat de planten, 
wij en bezoekers er veel plezier aan beleven.  
 
 

Agenda  
 

Zondag 19 mei 12-17 uur Streekmarkt op Park Bredelaar 
We staan weer op de streekmarkt van Park Bredelaar. De boomgaard en moestuin vormen 
het decor voor producenten en handelaren van ambachtelijke, biologische- en/of 
streekproducten. Er is veel te doen, te proeven en te beleven!   

(In de aanbieding zijn de laatste potjes jam die we vorig jaar maakten van fruit uit De Parkse 
Gaard en uit de Bredelaar) 
 

Zondag 26 mei 14-16 uur   Excursie 
over eetbare (sier)planten op De 
Parkse Gaard 
Herboriste Paula van Lingen, actief in VELT 
(Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) wijst op een rondwandeling door 
voedselbos De Parkse Gaard aan hoeveel 
spontane kruiden eetbaar, gezond en lekker 
zijn. En ook hoe in eigen tuin, met 
permacultuur in gedachten, eetbare 
(sier)planten te kweken. 
 
 

Zaterdag 15 juni  20-22 uur Vogelwandeling in De Parkse Gaard en in de buurt 
In de avond, als de vogels op hun mooist zingen, trekt Erwin Roze met wie mee wil kijken en 
luisteren, door De Park. Neem een verrekijker mee als je die hebt. Trek als het geregend 
heeft stevig schoeisel aan. 
 
 


