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Beplanting
In de begin fase van 2018, hebben we met de beplanting een divers beleid gevoerd, waarbij
de kern van Eldense Blauwe, druiven en bloemen leidraad bleef:
- Eldense Blauwe 45 bomen en 6 bomen die goede stuifmeel leveranciers zijn.
- Een aantal Prunus soorten (vanwege de prachtige bloei) en andere bomen die mooi
bloeien of goede dracht bomen zijn voor bijen
- Pioenrozen en Dahlia’s voor de bloemen
- Granenteelt(eenjarig): rogge, tarwe en gerst
- Inheemse struiken en bomen in de haag (tot 1.80 mtr hoog)
- Verschillende soorten hazelnoten en krentenboompjes langs de droge sloot
- 100 druiven verdeeld over 4 rassen
In het afgelopen jaar 2019 zijn er verschillende vruchtstruiken bij gekomen, zoals rode bes,
frambozen tussen de rijen druiven en kruisbessen. Die kwamen van de opgeheven
Kasteeltuin vlak bij Boerderij Lingezegen. Tevens zijn er langzamerhand verschillende
soorten kruiden en pioenrozen bij gekocht. Ook zijn er een paar tafeldruiven in plaats van
wijndruiven gekomen.
We hebben ook andere soorten pruimenbomen gekocht om de variëteit hiervan te laten
zien. Daar zijn een aantal soorten appels en peren bij gekomen die de diversiteit daarvan
laten zien.
In 2020 willen we een Prunussoort die het niet heeft gered opnieuw planten (Abrikoos), en
ook een andere boom die het niet gered heeft (Halesia).
Vanwege de bijzondere grond die we op de Santackergaard hebben, gaan we
experimenteren met Duindoorn, Vosbes, Brem, Meidoorn, Kiwibes en Gagel . Prunus
Martima planten we nog een keer aan.
Om de bijen te eren hebben we al eerder een Gewimperde Linde (Tilia henryana) en Chinese
wilde Appel (Malus hupehensis) gekocht, daar komt nu een Chinese Linde (Tilia oliveri)) bij.
Die wordt ook wel slaboom genoemd vanwege het eetbare blad en wordt niet zo hoog. De
Kerspruim (Prunus Cerasifera) hoort bij onze Kers assortiment! Om toch ook de andere
fruitsoorten te laten zien zijn een paar Kaki fruit soorten gekocht.
Tenslotte planten we een Jasmijn soort, de Toscaanse Jasmijn (Trachelospermum
jasminoïdes). Bekend vanwege de geur van de bloemen. Die past natuurlijk bij de bijenstal!

Grond
Het bijzondere van de Santackergaard is de ondergrond. Natuurlijk is in de bovengrond
compost ingebracht, daar waar de geplande begroeiing moest komen. Maar in de
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ondergrond zit zand (vandaar de naam). En in het middenstuk is juist grond weggeschoven
om de wadi te maken, en komt het zand naar boven..
2 , 3 of 4 wekelijks wordt mest van de Kinderboerderij naar de Santacker gebracht. Daar zal
waarschijnlijk in 2020 een eind aan komen.
Ook zal er een kuub biologische compost komen, om de planten een goede start te geven.
Bij de Rozen en Druiven is een compost gift bij het planten een goede zaak gebleken. Daar
hebben we nauwelijks verlies. Daarnaast maken we zelf compost van het organische afval
van de Santackergaard.

Het bijenjaar op de Santackergaard (bijdrage van Bart)
Winter
We beginnen het verslag in januari / februari halverwege de winter van 2018/2019. Het is
tot nu toe geen strenge winter. Sterker nog eigenlijk veel te zacht voor de tijd van het jaar,
met maar 2 ijsdagen in januari en in februari zelfs 2 dagen boven de 15 graden. Dan gaat het
dan ook erg hard met de voedsel voorraden van de volken. Ik heb dan ook voor de zekerheid
de volken nog wat noodvoeding gegeven zodat zij hier op kunnen teren gedurende rest van
de winter/voorjaar. Wellicht denkt u bij een zachte winter dat de bijen minder moeite
hebben bij het verwarmen van de kast, dus dat zij minder voer verbruiken. Maar schijn
bedriegt: omdat de temperatuur vaak boven de 12 graden uitkwam, werden de bijen actief,
waardoor ze los komen van de winter tros en uitvliegen. Het vliegen kost veel energie dus
veel voeding. Maar als er minder voeding wordt verzameld zoals in de winter het geval is
dan kan het zelfs zo zijn dat de bijen verhongeren en zullen sterven. Vandaar de toegediende
noodvoeding.
Voorjaar
Het is nog steeds zacht weer, waardoor de wilgen goed zijn bevlogen door de bijen. Ook het
fruit heeft weinig te kampen gehad met extreme nacht vorst waardoor bij een aantal volken
toch wat fruithoning is geoogst. Overigens was het niet extreem veel een kilo of 6. Met mei
in aantocht de zwermmaand bij uitstek heb ik op de Santackergaard dit jaar gekozen voor
het delen van het volk in tweeën. Kort samen gevat betekent dit dat de oude koningin van
het volk met ongeveer de helft van het aantal bijen een nieuwe plek krijgt. De oude kast met
de overige bijen zonder koningin zullen nu koninginnen (in de dop) maken om zo ook weer
een volwaardig volk te worden.
Zomer
Met de zwerm tijd al weer ver achter de rug zijn we beland in een van de warmste zomers
ooit in Nederland gemeten. Met als warmte record 40 graden! Het honingen van de
bloemen was dan ook niet heel overweldigend van wege de droogte. Daar mee wil ik zeggen
dat de planten die bloeiden weinig nectar hebben afgeven. Maar door het ruime aanbod van
velden met koolzaad en bladrammenas hebben de bijen toch een leuke hoeveelheid zomer
honing geproduceerd. Zo kwam van het volk op de Santackergaard maar liefs 13 kilo af, dus
eigenlijk mogen we niet klagen!
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Herfst
Ondanks de extreem lange warme zomer/nazomer moet je in deze periode vooruit denken
op de winter. Het volk op de Santackergaard heeft dan ook een behandeling gehad tegen de
varroamijt. Het middel Varro-med is een diermedicijn dat is toe gestaan voor de biologische
imkerij. Door mij gekozen vanuit het oogpunt van biologisch geproduceerde honing. Voor
mij overigens een nieuw middel maar de resultaten zijn tot nu toe bevredigend. In
september/november zijn de volken allemaal in gewinterd met invertsuiker, maar liefs 14
kilo per volk. De volken zijn in mijn ogen sterk de winter in gegaan, het is nu het voorjaar
afwachten, hoe zij de winter uitkomen en hoe het nieuwe bijen jaar op de Santackergaard
zich zelf vorm geeft.

Monitoring
In 2019 is de monitoring voortgezet die al in 2018 is begonnen. Een aantal soortgroepen zo
als de vogels, vlinders, wilde bijen, mossen, zwammen en vaatplanten, waterbeestjes en
wilde bijen worden gevolgd in hun ontwikkeling en krijgen de aandacht. Op de website
wordt verslag gedaan van die monitoring als die “af” is. In het nieuwe jaar wordt een
wildcamera geïnstalleerd bij de nestkast voor de steenuiltjes.

Vrijwilligers
Zoals in 2019 met name drie vrijwilligers veel geholpen helpen in het veld, hoop ik in 2020
ook weer op hun inzet. Daarnaast is het werk aan de website belangrijk, en aan de
nieuwsbrief.
Voor de oogst van 2019 hebben extra veel mensen geholpen met oogsten, dorsen, planten
en ruimen.
Ook bij het spannen van de draden voor druiven en rozen heb ik hulp gevraagd en gekregen.
Mensen willen wel uitgenodigd worden is mijn ervaring. Terugkerende hulp krijg ik van drie
mensen. Een persoon werkt ook bij Driestroom, de ander houdt ervan om de paden te
maaien en de paden, planten en bomen in te tekenen. Eén persoon komt elke week een
paar uurtjes helpen, als structuur voor hemzelf ingepland. Daarnaast wordt om de paar
weken mest gebracht door Boerderij Lingezegen

Scholen
Er is 4 keer een groep kinderen van een basisschool in de Overbetuwe gekomen in het kader
van Natuur en Milieueducatie in de Overbetuwe, een semi professionele organisatie. Leo
biedt de module: “Bij de Imker op bezoek” aan. Daar wordt uitleg gegeven over
Honingbijen, wilde bijen, dracht en ecologie. Een school kwam op bezoek in het kader van
het jubileum van “Groei en Bloei”.
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Er is een bijenstand aanwezig op de Santackergaard, waarbij Bart de Imker is. Leo heeft een
bijenstand op de Parkse Gaard waar de klassen ook kunnen komen kijken, waarvoor dank.
Vanuit de maatschappelijke stage die op sommige middelbare scholen wordt geïnitieerd, is
een paar maal een stagiair mee gelopen met werk als knotten, draden leggen, en de rozen
opbinden.

Spiritualiteit: het vieren van de seizoenen (bijdrage Ineke)
Op de Santackergaard willen we ook de spiritualiteit een plek geven, om daarmee de
verbondenheid van alles wat is en leeft te vieren, en stil te staan bij wat elk van de vier
seizoenen brengt en voor ons betekent.
Op maandag 22 april 2019 vierden we de internationale Dag van de Aarde (het was die dag
ook tweede Paasdag). Het was lente. We zochten en vonden met kinderen eieren. Er was
een vuur om de eieren op te bakken, en brooddeeg om aan een wilgenstok te plakken en in
het vuur warme broodjes te bakken. Er was brandnetelsoep met brandnetels van de
Santackergaard. Mensen hadden lekkere hapjes meegebracht. Er werd muziek gemaakt en
gezongen. Binnenin de kring van de nieuw aangeplante fruitbomencirkel, is een mooie plek
voor meditatieve dans: sacred dance. Daarin kan alles gezegd en uitgebeeld worden: de
dank, de pijn, de vreugde, de verbondenheid met wind, wolken, water, aarde, zon, licht en
donker, met alles wat groeit en tot voedsel dient. En de verbondenheid met elkaar, de
dieren, het leven. We hebben iemand gevonden die ons daarin wilde begeleiden.
Zaterdag 22 juni vierden we de Midzomer. Op onze dansakker (de binnenruimte van de
fruitboomcirkel) was er weer sacred dance. Er was nu een zomersoep en vruchtenbowl,
muziek en zang en een vuur om broodjes te kunnen bakken.
Zaterdag 5 oktober vierden we de herfst. Er werd verteld over de Franciscus van Assisi(4
oktober, de sterfdag van Franciscus, is het sinds 1929 Werelddierendag). En ja: er was weer
sacred dance, muziek, zang, en nu pompoensoep. Er was een rondleiding over de
Santackergaard. De laatste, door de droogte klein gebleven pompoenen werden geoogst en
als geschenk meegegeven aan wie dat wilde. De winter is dit jaar niet gevierd. In 2020 willen
we ook de winter vieren. Het stille donker omarmen, een lied zingen, de kou verdragen. We
zullen weten van de verborgen kiemkracht in de aarde en geduldig wachten tot het nieuwe
leven zich weer zal aandienen.

Organisatie
We hebben op 13 maart 2019 de stichting Santackergaard opgericht met een 7 tal betrokken
mensen, en de maatschap de Santackergaard ontbonden, die aan de wieg stond van de
Santackergaard. Daarvan is er al weer 1 verhuisd! De leden van het bestuur zijn nu: Ineke
van Middendorp (voorzitter), Ton van Gestel (secretaris), Bart ten Westeneind, Henk van
Rheede, Elieke Starink en Leo Starink (penningmeester),
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De leden van het bestuur verklaren zich betrokken bij de doelstellingen van de stichting (zie
de website) en willen de duurzaamheid van de Santackergaard waarborgen.
Een en ander doet meer recht aan de vrijwilligers die meewerken in de Santackergaard, laat
zien dat we geen commercieel doel voor ogen hebben met het perceel en de verkoop van
bloemen en granen. Op die manier kunnen ook schenkers met een goed doel voor ogen de
Santackergaard belonen.
De maatschap Eldense Blauwe heeft in de organisatie een aparte status. Zij heeft de bongerd
van de Eldense Blauwe pruimenbomen in onderhoud en daarmee ook het vruchtgebruik.
Hiervoor is een contract afgesproken met de Stichting.
De stichting onderhoudt een website, geeft een nieuwsbrief uit (8 maal uitgebracht), en is
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op de Santackergaard.

Financiën
De kosten die gemaakt worden in verband met het onderhoud, ontwikkeling en
voorbereiding nieuwe ontwikkelingen worden gedekt uit:
- Beheer vergoeding vanuit Park Lingezegen
1514
- Product verkoop en rondleidingen
145
- Schenkingen van particulieren
1734
- Totaal
3393
De kosten die gemaakt worden laten zich onderverdelen in
- Kosten van de bank
73
- Werk derden
434
- Materiaal en apparatuur
382
- Plant- en zaaigoed
267
- Declaraties bestuursleden
210
- PR
419
- Onvoorzien
212
- Totaal
1998
Het resultaat van 2019 komt dus uit op

1395

Met name de schenkingen lopen in het oog, waardoor er ook meer mogelijkheden ontstaan.
In het verleden is al de elektrische accumaaier aangeschaft uit schenkgeld en zijn de kosten
voor oprichting van de stichting gedekt. Daarnaast is er zaaigoed aangeschaft voor de Rogge
en Tarwe akkers, zodat de Patrijs hier een plek heeft om te broeden en te foerageren en
natuurlijk dekking heeft tegen opdringerig gespuis. In 2020 zal de ANBI status worden
aangevraagd, om zo ook de schenkers tegemoet te komen met een belastingaftrek.
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Tenslotte:
Wij, de leden van het bestuur van de stichting Santackergaard willen dank zeggen aan Park
Lingezegen voor de beheer vergoeding die we krijgen, de schenkers voor de gelden en de
vrijwilligers.. In een apart bestand hebben we de doelstellingen voor het jaar 2020
ondergebracht.
Hierbij nog de officiële te naamstelling:
De Stichting heeft de volgende doelen, vastgelegd op 13 maart 2019, in artikel 2 van de
oprichtingsakte:
- Bevordering van natuurrijk beheer, gericht op natuurlijke diversiteit
- Het beheren van gronden met agrarische en natuurbestemming op een wijze dat de
wisselwerking tussen natuur, mens en samenleving wordt bevorderd
- Het uitdragen van kennis en het verspreiden van informatie over natuurbeleving
De stichtingsakte is opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74276301, en
RSIN 859834347.

Namens het bestuur graag tot ziens op de Santackergaard, is getekend, Leo Starink
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