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Oogstfeest 8 september 
 

Van 14 tot 18 uur is iedereen welkom op 
de Santackergaard. Weteringsewal naast 
nr 5 (oude proefboerderij). 
 
Proeverij wat vier voedselbossen nu al voortbrengen. 
En tal van workshops. Muziek.  
Kom hét lied oefenen en zingen, net voor 15 uur. 
Daarna opent wethouder Wijnte Hol de Santackergaard 
officieel.  
 
De Cidergaard, Ecovredegaard en Parkse Gaard zijn nu 
in hun derde jaar. Santacker is bezig aan het eerste jaar. 
Gezamenlijk presenteren we lekkers als cider, salade, 
mosterd, pesto, jam…. 
Bij de uitgang kan een vrijwillige bijdrage gegeven 
worden voor de onkosten. 
We hopen jullie te zien! 
  
Voor fietsen is er plek zat aan de ingang Weteringsewal.  
Voor auto’s is de parkeerplaats aan De Park, bij De 
Landerij. Volg de borden naar de Santacker. 
 
 

Voorbereiding op de winter 
 
Het is weer de tijd van het jaar om blij te zijn met de vruchten die vrij te plukken zijn en waar je nog 
lang in de winter plezier van hebt.  Aan De Park, de weg waaraan De Parkse Gaard ligt, staan door 
elkaar stoofperen en handperen. De handperen zijn een oude soort, de Valse IJsbout. Ze zijn later in 
het seizoen rijp, normaal gesproken vanaf oktober. Na de oogst, wat gezien de hoogte van de 
bomen, neerkomt op rapen wat gevallen is, zijn ze keihard. Het duurt weken voor ze uit de hand 
eetbaar worden. Vaak worden ze dan ook als stoofpeer gebruikt. Maar met wat geduld zijn ze nog 
enkele maanden lang  als handpeer te eten. Rond het klokhuis is het vruchtvlees wat stenig, korrelig. 
Maar als peer smaakt hij voortreffelijk.  
De notenlaan, ook in De Park is al ruim bekend. Als straks de walnoten vallen is even een van de 
drukst bezochte delen van Lingezegen. Maar er hangen heel veel noten in de oude, grote bomen. 
De gemeente Overbetuwe heeft een kaart gemaakt waarop in haar gemeente  fruit- en notenbomen 
in de openbare ruimte staan.  
Plukbomen in Overbetuwe. 

Vijf wespen vieren hun een feestje op de kleine 
nashipeer. Dat moet wel heel erg lekker zijn.  
Een voor ons een onbekende vrucht, maar daar 
gaat verandering in komen. Op het Oogstfeest 
laten we de paar nashiperen proeven die we 
geoogst hebben. 

http://www.deparksegaard.nl/
mailto:info@deparksegaard.nl
https://qgiscloud.com/GemOverbetuwe/GemOverbetuwe_Fruitbomen_/?e=640556%3B6782841%3B653607%3B6788870&t=GemOverbetuwe_Fruitbomen_&l=brtachtergrondkaart%2CWoonplaatsen%2CKernen%2CTopografische%20ondergrond%20%5BBGT%20schikbaar%20vanaf%20schaal%201%3A5000%5D%2CStraatnamen%20en%20huisnummers%20%5Bbeschikbaar%20vanaf%201%3A2000%2CFruitbomen&st=


Droge warme zomer 
 
Echt schade hebben we niet geleden door de hitte en 
droogte van de afgelopen zomer, maar wel zijn de drie 
rijen fruitbomen enkele keren met emmers van water 
voorzien. In principe verwachten we van een goede 
bodem dat deze veel water vasthoudt wateroverlast of 
uitdroging door droogte niet snel voorkomen. Onze 
bodem is nog niet zo ver. Dat kan je niet verwachten als 
je in 2016 begint met een toplaag van klei afkomstig uit 
gegraven watergangen, bijna zonder bodemleven of 
plantaardig materiaal. 
Van groot belang voor verbetering is de spontane 
begroeiing die veel goeds doet voor de bodem. 
Diepgaande wortels van bijvoorbeeld distels en zuring 
maken de grond los, distels en brandnetels zijn 
belangrijk voor vlinders en hommels. Na afsterven 
dienen de dode wortels als voedsel voor bodemdiertjes, 
evenals de bladresten ook voedsel voor wormen en beschermen ze de bodem tegen uitdrogen en 
tegen verslemping door harde regeninslag.  
Ons luie boeren noemen is wat overdreven, maar toch helpt het wel om niet te veel te doen. Niet 
wieden dus, in het belang van de bodem, het belangrijkste dat we hebben.   
 
 

 
 
In de poel hebben mensen van het Waterschap 
een peilschaal geplaatst. Alleen al goed om te 
zien of het peil samenvalt met dat in de 
aanpalende A-watergang (die moet eens een 
naam krijgen) wat zou betekenen dat we tot op 
het grondwater zitten. 
We graven rustig door, met ploegje vrijwilligers,  
en de poel wordt ieder jaar wat groter.  
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Foot & Food festival   zaterdag 22 september   14- 19 uur 
Voedselkaravaan Wageningen  28 september 
Inloopmiddag Parkse Gaard     zaterdag 29 september   14 – 16 uur 
 

Peilschaal 

Deze schoonheid dook op in de droogte. Steeds meer zijn 
Koninginnenpages te zien die uit het zuiden optrekken als 
het hier lekker warm is. Ze leggen hun eitjes op 
schermbloemige als peen, dille, peterselie. 

https://www.voedselanders.nl/28-september-voedselkaravaan-in-wageningen/

