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Vlinderlezing Kars Veling 

Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over 
vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid. 
Iedereen is welkom. Zowel de Vlinderstichting als de vier voedselbossen in de Park willen 
graag bijhouden welke vlinders er voorkomen. Het zou leuk zijn als er na afloop enkele 
mensen willen meehelpen om vlinders te gaan tellen in De Park, onderdeel van Park 
Lingezegen. 
Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te 
herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken. 

De voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, 
Parkse Gaard, Santackergaard en de nieuwkomer: Het 
Appelland. 

Locatie: De Droom, De Park 12, 6661 NW Elst (Gld)  
Datum: woensdag 28 februari 
Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. 
Toegang gratis 

 

NLDoet op de Parkse Gaard 
 
Met z’n allen werken we aan verbeteren van leefmogelijkheden voor dieren in ons terrein.. 
We planten struiken in de haag, en ook 
elders, knotten een wilg om rillen te vlechten 
met de takken, en hijsen een valkennestkast 
omhoog!  
Eigen lunch meenemen. Voor koffie, thee, 
sap en soep wordt gezorgd. Stevig schoeisel 
en werkkleding nodig, vooral als het terrein 
nat is. 
Kom ook! Opgeven via: https://www.nldoet.nl/klus/30407 
 
 
 

Nieuwe website 

Misschien hebben jullie het al gezien: we hebben een nieuwe website. De inhoud van de 
oude staat er op, maar het uiterlijk is nieuw en ook hebben we nieuwe mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling. 
Carien heeft met veel geduldige, vakkundige ondersteuning ons in dit nieuwe jasje 
gekregen.  Ze runt haar website-ontwerpbedrijf Carien.eu met als motto 'maak websites 
succesvol'.  We zijn dan ook erg blij met de hulp van Carien, ook voor het toekomstig beheer. 
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Monitoring 
Met de vier voedselbossen hebben we een 
monitoringplan ingediend bij de Parkorganisatie en er van 
directeur Jan Willem Kamerman de financiële 
onderbouwing voor gekregen. We kunnen aan de gang 
om de ontwikkeling van de spontane natuur in kaart te 
brengen! Met behulp van deskundigen op elk terrein, 
zoals mossen, waterdiertjes, vogels etc. Ze gaan te werk 
volgens gestandaardiseerde meetmethode van de 
diverse informatie-verzamelende organisaties (Ravon, 
Sovon etc). De kennis maakt dan deel uit van landelijk 
netwerk en het onderzoek is betrouwbaar en herhaalbaar. 
Zo krijgen we een goed beeld van wat zich hier aan  
natuurlijke variatie ontwikkelt. Hoe meer biodiversiteit, hoe beter het is voor een sterk 
natuurlijk, stabiel geheel. 
 
 

Mossenjacht 
 
 
Nu zijn ze te vinden, want zij gaan wel door als de andere 
planten het loodje leggen. 
Monitoring geeft inzicht in de ontwikkeling van de natuur in de 
voedselbossen in De Park. 
Lees meer in de blog op de website 
 
Foto: Mossenkenner Michel Zwarts heeft op de Parkse Gaard 
15 soorten mossen gevonden. 
 
 
 
 

Agenda 
 

28 feb  start 20 uur De Droom, De Park 12, koffie vanaf 17.45 uur. 
Vlinderlezing Kars Veling 
Boeiende lezing en voor wie wil de kans om vlinders te helpen tellen. 
 

10 maart van 9.30 tot 14 uur. 
NLDoet op De Parkse Gaard, De Park,, Elst 
Activiteiten om voor allerlei dieren goede leefomstandigheden te scheppen op De Parkse 
Gaard. 
We planten struiken in de haag, en ook elders, knotten een wilg om rillen te vlechten met de 
takken, en hijsen een valkennestkast omhoog! Eigen lunch meenemen. Voor koffie, thee, 
sap en soep wordt gezorgd. Stevig schoeisel en werkkleding nodig, vooral als het terrein nat 
is. 

 klein vliegend hert, duikt zomaar op 
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