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Beleidsplan 2021 
 
Wat is de Santackergaard en wat willen we? 
 
De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in deelgebied De Park van Park Lingezegen. 
Het terrein heeft een natuurbestemming. We zijn in 2017 begonnen met de aanleg volgens 
permacultuur principes. Dit betekent dat we, waar mogelijk, meerjarige gewassen, bomen en struiken 
planten, die met hun (wortel)systeem het bodemleven stimuleren en een geheel eigen waarde 
creëren.   
We  bevorderen  verschillende lagen vegetatie, hoge en lage bomen, struiken, granen, kruiden en 
bloemen en wortelgewassen, waarmee we  ecologische relaties creëren zoals in een bossysteem. 
Vandaar: voedselbos! Verschillende gradaties van licht en donker, vochtigheid en droogte geven  
verschillende mogelijkheden voor flora en fauna (diversiteit). Het bodemleven en waterleven is 
essentieel voor de gezondheid van het systeem. Er ontstaat een verscheidenheid aan ecologische 
diensten zoals langdurige CO2-opslag, een habitat voor vele planten en dieren en bevordering van 
waterretentie. Daarnaast willen we ook in ons eigen sociale systeem duurzaamheid omarmen, voor 
mensen een sociale omgeving en functie mogelijk maken! Door de vrijgevigheid van de natuur, het 
werken van de mensen en de sociale omgeving maken we producten die ten goede komen aan de 
gemeenschap: de zogenaamde triple P van People, Planet en Prosperity, in harmonie met elkaar. 
 
De Stichting Santackergaard, met 6 bestuursleden is verantwoordelijk voor dit natuurgebied.  

- Voorzitter: Ineke van Middendorp-Sonneveld 
- Secretaris: Ton van Gestel 
- Penningmeester: Leo Starink 
- Lid: Bart ten Westeneind 
- Lid: Henk van Rheede 
- Lid: Elieke Starink-Ophoff 

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 

Wij staan voor uitwisseling met andere voedselbossen en organisaties als Boerderij Lingezegen, IVN, 
KNNV, vrijwilligers en bedrijven. 
De stichtingsakte is opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74276301, en RSIN 
859834347.  
Voor bijdragen die de doelen ondersteunen bieden wij ons rekeningnummer aan: 
NL98TRIO0379625040 onder vermelding van stichting Santackergaard.  
 



   

 
Stichting Santackergaard, KvK 74276301 
NL98TRIO0379625040 
info@santackergaard.nl 
penningmeester Leo Starink 06 37403725 
 

De Santackergaard  
bloemen, bijen en voedsel bos in Park Lingezegen 
https://santackergaard.nl ; info@santackergaard.nl  
 

 
 
 
De Santackergaard is er voor iedereen en heeft de volgende ambities: 
 

- Het natuurgebied beheren.  
- Voedsel en bloemen verbouwen volgens de permacultuur principes. 
- Het bevorderen van een samenspel tussen cultuur en de natuur. Dit kan door de speelse 

vormgeving van het terrein en ook door creatieve uitingen als muziek, dans, jaarfeesten. Ook 
de aandacht voor bloemen en schoonheid van vormgeving is een cultuuruiting.  

- Openstaan voor bezoekers om een grotere openheid te scheppen voor het belang van de 
natuur als leefomgeving. Dit wordt bevorderd door educatie aan scholen, lezingen, 
rondleidingen, open dagen. 

- Zorg en compassie voor elkaar als mensen die elkaar nodig hebben. Vrijwilligers zijn welkom 
en worden aangemoedigd hun ideeën in te brengen. De Santackergaard is een 
samenwerkingsproject. 

 
Het samengaan van natuur en cultuur is te zien in het originele wadi ontwerp, waarbij het grondwater 
even ’geraakt wordt’ in een kleine poel, het oog.  De holle boomstammen verwijzen naar de oude 
bomen van de voormalige Santacker boerderij en zijn tegelijkertijd markeringen in het landschap. De 
akkers met allerlei graansoorten en verschillende cultuurgewassen als botanische rozen, dahlia’s en 
pioenrozen zijn vooral in de zomer een feest voor het oog. De boomgaard met de oude pruimensoort 
Eldense Blauwe is een opvallend en bepalend element in het Voedselbos. Er is een contract met 
maatschap   ‘De Eldense Blauwe’, die de fruitbomen onderhoudt en de producten ervan op de markt 
brengt.  In de rijen bomen plantten we frambozen en allerlei soorten bessen  
In samenhang met wat we als mensen voor elkaar proberen te krijgen, mag de natuur een kans krijgen 
op de wadi. Het is een rustpunt in het landschap. We laten de grond met rust en hebben er geen 
struiken of bomen geplant.  Alleen de  opslag van wilgen en populieren halen we weg. 
Tenslotte: we hebben  een open houding  naar nieuwe ideeën. Eén van onze doelen is dan ook een 
plek vorm te geven, waar het publiek een eigen inbreng heeft en zich welkom voelt. 
 

 
Hoe gebruiken we de grond? 
De teelt van diverse soorten voedsel én bloemen staat voorop: druiven, granen, rozen, dahlia’s, 
pioenrozen en andere bloemen. We doen dat  met liefde  voor de natuur, wilde planten en bijen, 
honingbijen, vogels, zoogdieren en insecten. We respecteren het  ondergrondse leven van graafbijen, 
wormen en pissebedden, wat een wezenlijk onderdeel van die natuur is! 
We zorgen voor nestkasten, rommelhoekjes voor egels en composthopen.  
En niet onbelangrijk: het mag een fijne plek zijn om te verblijven, te wandelen en de natuur te 
observeren.  
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Plannen voor 2021: 
 
 Vormgeven van PR.  We presenteren ons via een website, die we actueel houden wat betreft 

activiteiten en achtergrond informatie. We stellen een folder samen en verzorgen  een 
nieuwsbrief die in ieder geval tweemaandelijks uitkomt. We komen regelmatig in het nieuws met 
onze spraakmakende concepten.  

 Samenwerking in Park Lingezegen.  Met de andere Voedselbossen in De Park werken we aan een 
monitoringsproject om ieders ontwikkeling van natuur in samenhang met de inrichting en de 
omgeving te volgen.  

 Samenwerking met Park Lingezegen organisatie. Er is overleg over beheeropdrachten en 
beheerovereenkomst. Ook hebben we De Groene Loper, een ommetje door Park Lingezegen 
helpen ontwikkelen.  

 Educatieve bijeenkomsten voor kinderen en volwassenen organiseren. Een van de 
stichtingsleden biedt natuur- en milieueducatie aan, die door een centrale organisatie wordt 
gecoördineerd voor basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Daarnaast organiseren we op 
aanvraag rondleidingen en informatieve bijeenkomsten.  

 Diverse jaarfeesten organiseren. Drie tot vier keer per jaar zijn er open dagen, die we breed 
aankondigen, zoals het lentefeest, midzomerfeest, herfst of oogstfeest en midwinterfeest Het  
culturele element is bij deze seizoensfeesten een belangrijk onderdeel.  

 Vrijwilligers werk bieden: Het vrijwillige karakter van het werk in de Santackergaard komt tot 
uiting in onbetaald werk door stichtingsleden en de andere vrijwilligers.  We staan open voor 
nieuwe ideeën als compostering, beplanting en onderhoud. We zijn er met en voor elkaar!   

 Een plek om te steunen: we willen een stichting zijn met een ANBI status, zodat mensen ons 
kunnen steunen, en tegelijk dat bevestigd weten door onze doelstellingen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).  

 


