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Terugblik informatieavond  
De eerste informatieavond van de Drie Gaarden was op 25 april in De Landerij, De Park, Park 
Lingezegen. Behalve De Parkse Gaard presenteerden ook de Ecovredegaard en de Rozengaard hun 
ideeën en plannen.   
Het twintigtal aanwezigen bleek heel veel ideeën te hebben, maar discussieleider Theo de Bruin wist 
het allemaal in goede banen te leiden. 
De geschiktheid van de grond, de vraag of er genoeg voedsel geproduceerd kan worden op deze 
manier, het belang om mensen zelf direct bij de teelt te betrekken, de waarde van natuur voor de 
mens, en nog meer, kwam ter sprake. 
We kunnen er nog veel avonden over 
vullen en het laatste woord is niet snel 
gegeven.  
 
Het voedselbos is een vorm van 
permacultuur. Dit is een manier van 
werken die steeds meer belangstelling 
trekt. Dit geldt niet alleen voor Park 
Lingezegen, niet voor alleen voor 
Nederland, maar wereldwijd. 
De Parkse Gaard is voor iedereen die net 
als wij, benieuwd is hoe we hier en nu de 
ontwikkeling van voedselteelt en natuur 
kunnen laten samengaan.   
 
 

Werk aan het bos 
Twee werkochtenden staan gepland. Er is altijd wat te doen in De 
Parkse Gaard. Maar rondkijken wat er staat aan soorten, hoe de 
bloesem bloeit, of gebloeid heeft, hoe heel voorzichtig het net 
geplante bos en de bodem groener worden, is al reden genoeg om 
langs te komen. 
Als je je even opgeeft kunnen we zorgen voor genoeg koffie en thee 
plus voldoende schoppen, spaden en pikhouwelen (grapje, 
permacultuur doet niet aan bodemverstoring, weet je wel)  en sturen 
we je een mail als het niet door mocht gaan vanwege slecht weer.  
Zaterdag 14 mei van 10 – 12 uur 
Zaterdag 11 juni van 10 - 12 uur 
info@deparksegaard.nl 
 
 

Elders 
Op 29 mei is er een rondleiding in Voedselpark Beek. Dit is enkele jaren 
ouder dan De Parkse Gaard. Het is anders van opzet want anders 
gelegen, met andere bedoelingen, maar ook weer vergelijkbaar want op 
basis van dezelfde principes. De excursie, georganiseerd door Eetbaar 
Nijmegen, voert vervolgens nog naar De Refter. Meer informatie: 
excursie Beek.  
 

 De Rode van Boskoop is van start gegaan 

Onze hulptroepen duiken op! Hup zuring, maak 
de klei los met je diepe wortels. 
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