
 

 

Jeroen en Marloes beginnen 
helemaal opnieuw en gaan een 
voedselbos in Broekhuizen realiseren 

Jarenlang lagen Jeroen en Marloes Spaander met de 
gemeente Arnhem in de knel over de locatie van hun 
woonboot. Beloftes werden gedaan en uiteindelijk 
resulteerde dit in een uitkoop. Na dit incident zochten de 
twee hun geluk elders en werden ze verliefd op een klein 
huisje in Broekhuizen. Samen gaan ze hier een enorm 
voedselbos aanleggen. 
"Dit is precies waarvan we droomden", zegt Marloes Spaander. "Een prachtige omgeving, een klein 
huisje en een stuk grond. We zijn nu al helemaal verliefd." Jeroen en Marloes Spaander waren jaren 
aan een stuk in oorlog met de gemeente Arnhem. "Op mijn 22e kocht ik een boot die ik in twintig jaar 
tijd heb omgebouwd tot een prachtige woonboot", vertelt Jeroen. “Helaas wilde de gemeente 
Arnhem het naastgelegen industrieterrein uitbreiden en werden we in afwachting van een nieuwe 
plek op een tijdelijke en later bleek, levensgevaarlijke locatie geplaatst.” Die plek is er nooit 
gekomen. "Na een aanvaring met een olietanker, heel veel schade en schrik gingen we in protest. Er 
moest iets veranderen. BNN-presentatrice Sophie Hilbrand volgde het stel in een serie genaamd 
Opstandelingen. "Daarna heeft de gemeente Arnhem uitkoopsom aangeboden, deze hebben we 
geaccepteerd." 
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Zoektocht 
Het stel leek eindelijk te genieten van rust, maar wel moesten ze een nieuwe woning vinden. "Ik heb 
alles afgezocht", zegt Marloes. "Echt alles. Heel Nederland, Duitsland en België, maar niets wat in 
ons straatje paste. We voelden wel een deadline, want we moesten binnenkort uit onze boot en de 
woningprijzen stegen enorm. Ik had het bijna opgegeven totdat ik dit kleine, schattige huisje vond in 
Broekhuizen." Jeroen en Marloes zijn helemaal in hun nopjes hier in Horst aan de Maas. "Het is een 
prachtige gemeente", zegt Jeroen. "Ook vanuit de gemeente wordt er veel hulp geboden, het is een 
enorme omschakeling vergeleken met de gemeente Arnhem." 
 
Voedselbos Hilkensberg 
De twee besloten voor een voedselbos te gaan grenzend aan hun nieuwe woning. "We zitten in veel 
organisaties die opkomen voor de natuur, het klimaat en onze toekomst", gaat Jeroen verder. "Een 
voedselbos creëren leek ons wel wat. Daar hadden we nog geen ervaring mee." Marloes: "Daarom 
moesten we ineens een snelcursus voedselbos maken volgen", zegt ze lachend. "Nu zijn we er klaar 
voor. Onze plannen zijn uitgewerkt, de vergunningen liggen bij de gemeente Horst aan de Maas en 
enkele klusjes worden momenteel uitgevoerd." Het voedselbos krijgt de naam Voedselbos 
Hilkensberg, gelijk aan die van de straat waaraan de woning en het bos ligt. Achter de woning komt 
een groot voedselbos waarin vriend, bosbeschermer en donateur welkom zijn. "Een voedselbos is 
een bos dat uit verschillende lagen bestaat met voedzame struiken en bomen en dat op zichzelf zou 
moeten overleven", zegt Marloes. "In het gunstigste geval heb je er dus geen onderhoud aan." 
 
Natuureducatiecentrum 
Het voedselbos is niet alleen voor Marloes, Jeroen en hun 'vrienden' zelf. "We hebben ook een 
stukje grond aan de overzijde van de straat", zegt Jeroen. "Daar willen we ook een voedselbos 
creëren, maar deze wordt openbaar." Op het stuk grond komt een natuureducatiecentrum voor de 
kinderen van de basisscholen de Schakel (Broekhuizenvorst) en de Bottel (Lottum). "We willen hen 
graag van alles leren over de natuur", zegt Marloes. "De directeur heeft ons al toegezegd graag 
samen te werken." Ook de buren van het stel, accommodatie Landgoed de Hilkensberg, gaat 
samenwerken met Voedselbos Hilkensberg. "De gasten die komen te overnachten op het landgoed, 
zijn ook welkom in ons voedselbos." Jeroen en Marloes zijn helemaal enthousiast. "Zelfs onze 
buurman Giel heeft met een graafmachine het begin gemaakt aan de paddenpoel die we willen 
realiseren." 
 
Over ongeveer twee jaar moet het voedselbos klaar zijn. "Dan moeten we de eerste resultaten zien", 
zegt Jeroen. "We hebben er heel veel zin in." 
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