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Allemaal Fijne Feestdagen  
en een Goed 2019 toegewenst. 

 
Elzenkatjes hangen klaar om te rijpen,  

de torenvalkenkast is gereed voor het volgende nest.  
Het voorjaar van 2019 is al in voorbereiding.  

 
 
 
 
 

Monitoring 
 

Een groep vrijwilligers met elk hun eigen specialisatie, 
heeft vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar 
vele kilometers afgelegd door alle vijf de voedselbossen 
in De Park. Zoekend, waarnemend, omhoog kijkend of 
juist omlaag, luisterend, stil zittend, met een loepje er 
bij of monsters meenemend voor onder de microscoop 
thuis. Geweldig dat dit allemaal is gedaan!  
Nu alle verslagen van het eerste monitorjaar binnen zijn 
binnen wordt er één geheel van gemaakt. Door een 
jaarlijks vervolg krijgt de monitoring steeds meer 
waarde. 
 

GISser gevraagd 
 

Het is hard nodig dat we de kaart van aangeplante soorten in De Parkse Gaard in GIS kunnen 
maken. Kennis van het gebruik van dit programma is er wel bij ons, maar voor het opzetten 
van een kaart met lagen en al zouden we graag hulp krijgen van iemand met ervaring in GIS 
oftewel QGIS, want we willen werken met deze gratis Open Source versie. 
Onze vraag: Is er onder de lezers van deze nieuwsbrief iemand met kennis van GIS/QGis die 
wil helpen om deze GISkaart op te zetten? Daarna kunnen we er zelf mee verder. 
We horen het graag. Mail: info@deparksegaard.nl of bel: 0481 371603 (Margreet Jellema) 
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Nieuwe aanplant 
 

Er zijn weer wat stappen gezet in de opbouw in lagen door tussen fruitbomen struiken te 
zetten. Tamme kastanjes bijgezet, enkele bomen die het niet gehaald hebben vervangen. 
Nu nog enkele jaren wachten voor we weten of Che-fruit echt smaakt naar meloen met 
vijgen zoals ons beloofd is en hoe de blaadjes van de Sassafras het doen in de sla. 
 

 
 

Winterrust  
 
Het insectenhotel is in diepe rust. 
Dichtgemaakte gaten waarin eitjes liggen, 
opengemaakte gaten waaruit afgelopen 
zomer de larven gekropen zijn en nog lege 
gaten, beschikbaar voor volgende jaren. Plús 
die ene hooiwagen. Op zoek naar 
achtergebleven resten van eitjes, of diertjes 
als voedsel?  
 
 
 
 

Agenda 
 
Even geen agendapunten. In het voorjaar komen we met nieuwe activiteiten. 
Kijk een onder deze link van de Voedselbosbouw Nieuwsbrief . Hier staat het laatste nieuws 
van een groep die hard trekt aan stimuleren van voedselbossen in Nederland. De Parkse 
Gaard is maar een kleintje in verhouding tot wat er allemaal aan de gang is! 
 
 
 

Het lijkt hier of niet iedereen even hard werkt, 
maar het is natuurlijk maar een moment opname. 

Het toilet biedt goede beschutting om de 
planten even te beschermen tegen de kou. 
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