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Foot & Food festival 
 
Op 30 september staan wij, tezamen met de drie andere voedselbossen in De Park, op het Foot & 
Foodfestival op het nieuwe Evemententerrein, in De Park. Het festival is van 15 tot 22 uur.  
Kom voedselbos-eten proeven en help het klaarmaken: graan malen, pannenkoekjes bakken, 
fruitsaus koken 
 
De mensen van De Parkse Gaard, de Ecovredegaard, 
de Cidergaard en de Santackergaard, hebben laatst 
gezamenlijk in de mooie namiddagzon, bij de poel, 
een vuurtje gestookt en uitgeprobeerd hoe het 
smaken gaat. We vonden het allemaal even lekker 
en hopen dat veel mensen/ kinderen komen 
meehelpen met graan malen en fruit klaarmaken, 
koken en zeker met proeven. 
De vaste inloopmiddag is hierheen verschoven. 
 

Aandacht gevraagd voor monitoring 
 
Ons voedselbos is vorig jaar in de kale klei begonnen we met nul op de tellijsten: geen plantje of 
diertje waargenomen. Behalve natuurlijk de geplante bomen en struiken. 
Sindsdien zien we een grote spontane ontwikkeling van leven en proberen dit vast te leggen. Door 
monitoring volgen we de ontwikkeling van de kruidlaag, waterdieren, bodemleven, vogels, 
zoogdieren, en de enkele mossen en paddenstoelen.   
Maar we hebben niet genoeg kennis in huis. Zijn er misschien onder de lezers van de Nieuwsbrief 
mensen die dat wel hebben op één van de genoemde terreinen en die mee willen helpen? Dit geldt 
voor alle vier de voedselbossen. We horen het graag.  info@deparksegaard.nl of 0481 371603. 
 
Enkele dingen die we zien gebeuren:  

- Vorig jaar hing er vaak één torenvalk in de lucht. Dit 
jaar zien we er wel vier. Ook vliegen er meer 
buizerds rond, soms drie te zien tegelijk.  (hoe zit dat 
met hun territoria?) Vorig jaar hadden we veel 
muizen, te zien aan de muizengaatjes in de klei en de 
grasbol-nestjes van de dwergmuis aan stevige 
halmen. De muizengaatjes zien we nog volop maar 
de dwergmuis is flink op zijn retour. Afwachten 
welke invloed de roofvogels hebben op de muizen.  

- We zien nu grotere gaten gegraven worden, maar 
weten niet door welke dieren. Zoals het gat op de 
foto hiernaast. Heeft iemand enig idee welk dier 
zoveel grond wegzet? We horen het graag? 
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Werkochtenden 
 
Iedere maandagochtend, tot de winter het verhindert, 
werken we met een ploegje aan onderhoud van De Parkse 
Gaard. We hebben struiken vrijgezet, de door de zwarte 
mosterd overheerst werden, trekken opschot van wilgjes 
uit de oever van de geul omdat we anders binnenkort een 
wilgenbos hebben, gaan compost uitrijden, enzovoort.  
Wie wel eens mee wil werken kan zich opgeven en krijgt 
bericht van de volgende werkochtend. Of je wel of niet 
komt is natuurlijk aan je zelf.   
We werken vanaf 9.30 uur maar iedereen is vrij zijn/ haar 
Geef even door als je komt zodat er voldoende koffie en 
thee is.  wimgroennatuurlijk@ziggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
  
Zaterdag 30 sep. Proeverij van voedselbos-eten op het Foot&Foodfestival op het nieuwe 
Evenemententerrein in De Park. http://parklingezegen.nl/events/foot-food-festival-park/.  15-22 uur. 
Open middag van de Parkse Gaard verschuift van Voedselbos naar onze kraam op het Festivalterrein. 
 
Zaterdag 7 oktober Dag van het Wonen. Wij staan er met kraam in het kader van duurzame 
woonomgeving.  Meer info.  
Gemeentehuis Elst, 10-14 uur. 
 
Zaterdag 28 oktober Herfst-rondleiding Parkse Gaard. 14 uur 
 
 

Dan dit nog 
 
Gevonden in de buurt van de poel:  
een bidon, merk  dopper.  
Van wie?  
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