
 

 

Uit de Arnhemse Koerier van 12 september 2018 

Neem een stuk perentaart. Het aanbod komt van Renate Buitenhuis van het bedrijf Thee van Toen. "Je proeft 

de peren uit de Betuwe, de honing van Leo Starink en de walnoten uit mijn eigen tuin." Ze gaat met de 

schaal rond in het voedselbos de Santackergaard in Elst. Er wordt heerlijk van gesmuld. 

ELST – Het is druk in het voedselbos. Vanwege de officiële opening van de Santackergaard door wethouder 

Wijnte Hol van Overbetuwe en vanwege het oogstfeest. Er wordt gezongen, gewandeld en gegeten. De sfeer 

is ontspannen. Iedereen geniet.'Fruitbomen horen hier thuis. Ze gedijen op de kleigrond'  

Als Henk van Rheede aan een toespraak wil beginnen, dromt iedereen samen in de open tent in het veld. De 

banken staan schots en scheef maar zijn bezet door zeker veertig bezoekers. Dankzij Leo Starink is hij bij 

het voedselbos betrokken. 

Leo Starink. Die naam valt iedere keer. Dat kan ook niet anders. De voorzitter van Overbetuwe Groen 

Natuurlijk is een bevlogen man. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Zijn passie voor een groene omgeving 

onmiskenbaar groot. Iedereen is vol lof over Starink en over de voedselbossen. 

Henk van Rheede is verantwoordelijk voor de pruimenbomen in het gebied. Eldense Blauwe zijn het. Er 

staan 45 bomen. "De fruitbomen horen in deze streek thuis. Dat was ook een voorwaarde van de provincie 

bij het ontwikkelen van het gebied. De kleigrond leent zich ervoor", geeft hij aan. 



Biologisch en ecologisch. Dat zijn de sleutelwoorden van het voedselbos. Zoals ook een vrijwilliger van de 

Ecovredegaard aangeeft. Het is goed voor het evenwicht in de natuur. Een nieuwe vorm van landbouw. En 

geschikt voor mensen met een smalle beurs die anders geen groenten of fruit zouden eten omdat ze er het 

geld niet voor hebben, zegt de man. 

Toos Poels uit Arnhem is onder de indruk van het voedselbos. "Hartstikke top zoals hier gewerkt wordt. Als 

ik de verhalen beluister, word ik er heel blij van. Je denkt 'er staat alleen maar onkruid'. Maar dat is echt niet 

zo. Ik heb vijgen gezien, ik zie overal bomen tussendoor staan. Over een paar jaar steken die er wel 

bovenuit." 

Ton Thijssen uit Arnhem (Elderveld) kijkt al even geïnteresseerd rond. Hij is werkzaam op het 

tuinbouwcomplex De Steenen Camer. "Er zijn nog wat hoekjes over. Ik kan het eens voorleggen om die te 

gebruiken zoals er hier wordt gewerkt." Ook zijn vrouw Marianne doet ideeën op. "Ik hoorde dat je pesto 

kunt maken van walnoten. Nooit geweten. Ik gebruik altijd cashewnoten. En ik heb in de tuin nota bene 

walnoten genoeg." 

In het voedselbos kan de natuur zijn gang gaan. Er kunnen bloemen, fruit en kruiden uit geoogst worden. Er 

zijn vijf voedselbossen in Park Lingezegen. Die worden bijgehouden door vrijwilligers. 

Jan Zwartjes uit Arnhem vindt het een heel mooi initiatief. "Ik heb waardering hoe er hier wordt gewerkt. 

Het is prachtig dat dit voedselbos gerealiseerd kan worden. Dit mag niet verloren gaan. Een voedselbos is 

onze toekomst. We moeten niet te ver afdwalen van wat de natuur ons te bieden heeft." 

https://www.arnhemsekoerier.nl/reader/48712/826312/voedselbos-heeft-echt-de-toekomst-oogstfeest-in-

santackergaard-bij-elst 

 


