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1. Missie 
Stadslandbouw Mooieweg is een groen en sociaal project in Arnhem-Zuid. 
We verbouwen we groenten, kruiden en klein fruit, meer dan 50% van de oogst leveren we aan 
Voedselbank Arnhem. Met vrijwilligers uit omringende wijken creëren we zo een groene 
ontmoetingsplek in stadswijk Rijkerswoerd.  
Een plek waar vrijwilligers en wijkbewoners van diverse afkomst elkaar kunnen ontmoeten en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een laagdrempelige manier weer actief aan de slag 
kunnen gaan.   
 
2. Visie  
Groene wijkprojecten zijn van groot belang voor de toekomst van duurzame en sociale steden.  
In een globaliserende wereld waarin banen, inkomens en sociale samenhang steeds meer onder 
spanning staan, stress en burn-out steeds vaker voorkomen en klimaat en biodiversiteit 
verslechteren, bieden lokale groene initiatieven een gezond tegenwicht.   
Door groene plekken in de stad te creëren, waar mensen op een natuurlijke manier met elkaar 
voedsel verbouwen, dragen deze projecten op lokaal niveau bij aan oplossingen voor mondiale 
problemen.  Groene wijkprojecten versterken de sociale samenhang en vergroenen de omgeving. Ze 
zorgen voor zingeving en versterken biodiversiteit en klimaatadaptatie.  
 
Stadslandbouw Mooieweg doet dat door met wijkbewoners op natuurlijke wijze groenten te telen, 
waarvan het grootste deel aan Voedselbank Arnhem geleverd wordt. We werken zo aan versterking 
van de sociale samenhang in de wijk, door een plek te zijn plek waar diverse mensen elkaar kunnen 
ontmoeten.  Een plek voor rust en zingeving, doordat mensen actief bezig zijn, met hun handen en 
met elkaar. Een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door passende activiteiten 
met goede begeleiding tot recht kunnen komen. Wij werken zo aan vergroening van de stad, door 
een plek te creëren met grotere biodiversiteit en met een positieve klimaatinvloed. Een plek die rijk 
is aan planten en dieren, waar de aarde water op kan vangen en in de zomer zorgt voor verkoeling 
tegen stedelijke hittestress. 


