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Lenteberichten 
 
Kiwibes  
Begint het voorjaar leuk, komt half april de winter weer terug!  
De kiwibes, die tegen de pergola staat welke bij NLDoet met vereende krachten is gebouwd, leek 
helemaal bevroren. Alle blaadjes hingen er snotterig bij. Deze soort komt uit de richting van Siberië 
en ze kunnen wel wat kou hebben, maar vorst nadat het eerst warmer werd en de bladeren al 
uitlopen, daar zijn ze niet aan gewend. Maar het lijkt nog leven te zitten in de slapende ogen, dat zijn 
zeg maar reserveplekken op de stengel waar in geval van nood alsnog knoppen uit groeien. We 
hopen op het beste. 
 
Lisdodde 
Gelukkig hebben we een poel vol lisdodde! Momenteel ons topgewas.   
Tot in juni is de jonge scheut rauw te eten. 
Eerst de stugge groene bladeren er af trekken. 
Witte binnenste stengel is knapperig en 
neutraal van smaak. Volgens de boekjes 
smaakt het naar bamboe maar hoe dat smaakt 
weten wij toch niet.  
Het is goed te verwerken in een salade. Doe er 
wat jong lindeblad bij of zevenblad of 
paardenbloemblad. In het voorjaar is het 
allemaal nog fris en zacht. En gezond. 
Later in het seizoen kan de stengel van de 
lisdodde gekookt gegeten worden. En in de 
winter leveren de wortels, vol met opgeslagen 
voedingsstoffen, zetmeelrijke voeding. Maar 
daar zijn we voorlopig niet aan toe.  
Verwar de lisdodde niet met de gele lis. Niet 
alleen de naam, ook het blad lijkt op elkaar. 
Gele lis is giftig!  
 
Eendjes 
Twee nesten met broedende wilde eenden op 
de gaard. Welk nest we zagen zwemmen weten 
we niet, maar allebei zijn ze uitgekomen.  
Op de foto is moeder eend bezig acht eendjes 
onder zich te verzamelen. De verdwijntruc. 
Al snel zijn alle eendjes naar vreemde wateren 
vertrokken. De volgende verdwijntruc. Hoe het 
met ze is afgelopen weten we niet. 
De Vogelbescherming wil graag waarnemingen 
horen over hoeveel eendjes ook echt 
opgroeien. Meldt wilde eendenkuikens.  
 
 

http://www.deparksegaard.nl/
mailto:info@deparksegaard.nl
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2159


Voedselbos De Parkse Gaard          
Nieuwsbrief, april 2017 

www.deparksegaard.nl,  info@deparksegaard.nl, twitter.com/deparksegaard 

 
 
 

 

Diverse berichten 
 
We waren aanwezig op Duurzaamheidsmarkt van gemeente Overbetuwe op 22 april, want wat is er 
duurzamer dan een voedselbos? 
 
Rondleiding op de inloopmiddag van 29 april voor 
geïnteresseerden, die op de foto geïnteresseerd 
kijken hoe anderen werken. Want ook werkers is zijn 
welkom. 
Nog net is te zien hoe bij de poel een verlaagde 
zitplek gegraven wordt.  
 
 

Werkgroep, om te werken 
 
We noemen ons wel eens lui, omdat we zeggen dat 
we de natuur het werk laten doen, maar dat is niet 
helemaal serieus bedoeld. De natuurlijke 
ontwikkeling van het voedselbos vraagt begeleiding 
en ook ingrijpen.  
Voortaan zetten we op de website wanneer we aan de slag gaan met klussen. Gewoonlijk plannen 
we dit pas enkele dagen te voren. Wie ook de handen uit de mouwen wil steken, kan regelmatig op 
de site kijken of kan zich opgeven voor de werkgroep. Dan sturen we een mailtje rond en wie zin en 
tijd heeft kan op die bepaalde dag meewerken. 
Het kan gaan om bijvoorbeeld water geven, houvast maken voor klimmende planten, of zoals nu een 
zitplek uitgraven. Wel graag opgeven als je komt anders is er niet genoeg koffie, thee en koek. Laat 
op info@deparksegaard.nl weten als je op de maillijst van de werkgroep ‘werken’ wil.   
 
 

Excursies 
 
Als bos is De Parkse Gaard nog van heel bescheiden allure, maar als voedselbos biedt het al wel veel 
om te zien en om over te vertellen. We geven graag rondleidingen op verzoek.  
Voor groepen vragen we een bijdrage naar eigen inzicht en vermogen, die wordt besteed om de 
Parkse Gaard op gang te houden. Voor meer informatie: info@deparksegaard.nl  
 
 

Agenda 
 
6 mei   Kraam op de Lentemarkt in de Historische Tuin in Lent.  

Kom lisdodde met dipsaus proeven! 
 

27 mei   Inloopmiddag 14 – 16 uur. 
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