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Herfst  
 
Met de komst van de herfst is het met de relatieve rust op De Parkse Gaard gedaan. We planten en 
mulchen en maaien  en denken nieuwe plannen uit. 
 

*    Nieuwe bomen en struiken zijn geplant. De open meters tussen 
de fruitbomenrijen vullen we stukje bij beetje in met zowel 
stikstofbinders als bessenstruiken. Het helpt enorm dat we het teveel 
aan bessenstruiken kregen van De Buitenplaats, dagbesteding voor 
mensen met een beperking, niet ver bij ons vandaan. Rode en zwarte 
bessenstruiken, frambozen en japanse wijnbes horen bij de 
nieuwelingen. Onze dank hier voor!  
 
*    De bladeren en takken 

om mee te mulchen werden royaal over ons hek 
gekieperd. Afkomstig van de jonge lindes langs De Park die 
opgesnoeid moesten worden, van de oudere elzen bij De 
Landerij die te groot uitgroeiden en de wilgen langs ons 
terrein die aan een knotbeurt toe waren. Allemaal heel 
goed om te spreiden over de bodem om die te verrijken. 
Dankzij alle werkers die zo hard snoeiden. 
 
*    Op werkochtenden werkt een ploegje mensen aan van 
alles wat gebeuren moet. Zoals de grote pollen rietgras maaien, (levert weer mulch op), de invasie 

van dauwbraam verwijderen nu deze zichtbaarder wordt, mulch en 
compost verspreiden en koffie of thee lurken bij de poel. Fijn dat we met 
elkaar kunnen werken. 
 
* Een subsidie voor groene initiatieven van vrijwilligers van SLG (Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland), maakt het mogelijk om meer te doen aan 
de kruidlaag. Als eerste plannen we de twee hellingen bij de poel, waar al 
kruiden gezet zijn. Ook boomspiegels worden komend voorjaar als 
experiment beplant met soorten die elkaar en de boom ondersteunen. 
Hartelijk dank voor SLG! 

 
Opgewekt door de hulp en kansen hebben we zin in de winter en kijken we uit naar het voorjaar. 
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Fotogalerij 

 
Na lange verwaarlozing is de galerij op de site van De Parkse Gaard heropend door Irene. Het biedt 
een overzicht van wat er gebeurt door het jaar heen. 
 

Invasieve soorten 
 
Ook gelezen over het onderzoek van onder andere de 
Radboud universiteit naar exoten in voedselbossen 
waarmee ze alleen de invasieve exoten blijken te 
bedoelen? In november was het in de publiciteit. Wij 
met onze appelbes, rimpelroos en erwtenstruiken 
voelden ons wel aangesproken. Vernielen we natuur 
doordat deze soorten zich ongeremd verspreiden en 
inheemse planten wegdrukken? We willen juist de 
Nederlandse natuur en bodem verrijken. Waar zijn we 
nou mee bezig? 
Het loopt wel los, zoals in later artikel van Wouter van 
Eck en Fransjan de Waard in Trouw uitgelegd werd. In 
specifieke soorten natuur, dat is in duingebieden of in 
laagveen, kan rimpelroos of appelbes zich vermeerderen.  
 
Om alles wat exoot is te verdenken van invasieve krachten zoals het artikel suggereert, doet heel erg 
te kort aan gewassen die deel uitmaken van ons dagelijks eten. Appels, walnoten, aardappels, tarwe 
en wat eigenlijk niet, allemaal van ver weg hierheen gehaald. En duidelijk niet invasief.  
We zullen zeker goed uitkijken als er soorten serieuze kans maken op ongeremde verspreiding. Die 
zijn er genoeg en ze doen het ook al volop, denk aan japanse duizendknoop waarvan de jonge 
scheuten in het voorjaar trouwens eetbaar zijn.  
 

Agenda 
 
Werkochtenden:    maandag 9 december  9.30 – 12.30 uur 

zaterdag 14 december 9.30 – 12.30 uur 
zie voor latere data de agenda op de site. 

Er zijn lichtere en zwaardere karweitjes te doen. Zoals mulchen. wilgjes trekken/wegsteken 
uit de droge c-watergang, kleine zandbank maken voor zandbijen, rietgras seizen enz. 
Mail aan w.middelaar@upcmail.nl. als je komt, dan kan er voor voldoende gereedschap en 
koffie/thee gezorgd worden. Bij twijfelachtig weer laten we dit ’s morgens uiterlijk om 8.30 
uur weten per mail. Zorg bij nat weer voor stevig, waterbestendig schoeisel en idem kleding. 
 
Midwinter plantenjacht  vrijdag 3 januari 14-15 uur, of langer 
Een midwinter wandeling van een uur om bloeiende bloemen te zoeken, in en rond De Parkse Gaard. 
Ze zijn er en de FLORON verzamelt de waarnemingen die in het hele land gedaan worden, ieder jaar 
weer.  
Kijk voor meer informatie op: https://www.floron.nl/plantenjacht. 
Verzamelen bij het hek van De Parkse Gaard, aan De Park, Elst. 
Na afloop Glühwein en Gloeiend Druivensap.  (Het kan dus later worden dan 15 uur) 
Als het nat weer is, zorg dan voor schoeisel en kleding die hier tegen kan. 
Opgeven op info@deparksegaard.nl 

rimpelroos 

https://www.floron.nl/plantenjacht

