
 
 

 
Sociaal jaarverslag 2020 
2020 was een enerverend jaar vanwege corona. Hierdoor moesten we onze werkwijze drastisch aanpassen en in 
kleinere groepen werken. Desondanks groeide ons vrijwilligers- en donateursbestand en ook de productie van de 
meeste van onze groenten. 
 
Teelt 
 Mede door corona was het een wat lastig jaar om tot een goede afstemming te 

komen tussen de zaai- en kweekgroep en de diverse daggroepen. Al met al bleef 
de teelt toch goed overeind. Door de verbeterde waterhuishouding lukte het heel 
goed de velden steeds bezet te houden en het gewas voldoende 
groeimogelijkheid te bieden. We zien dat terug in de levering aan de Voedselbank 
van bladgewassen.  

 De courgette en pompoenteelt had wel erg te lijden van de veranderde 
werksituatie. Dat gold ook voor de bonen en de tomatenteelt. De wat 
versnipperde regie leidde tot ongelukkige beslissingen op het verkeerde moment 
met schade aan de kwetsbare teelten. Het leverde wel een paar aandachtspunten 
op voor komend jaar. Zo blijkt dat ondanks de klimaatverandering het begrip 
IJSHEILIGEN nog recht overeind. De nachtvorst rond 10 mei richtte forse schade 
aan. 

 De doelstelling om het groeiseizoen te verlengen en bijna jaarrond aan de 
Voedselbank te leveren is goed gelukt. Begin maart leverden we de eerste oogst 
aan de Voedselbank en begin december de laatste. Dat is ruim twee maanden 
langer dan eerdere jaren. Op het veld stonden in december nog veel bladgroenten en diverse kolen. Ook in de 
kassen stond in december nog een groene zee van planten waarvan de eerste begin 2021 oogstbaar zijn.  

 De zaterdaggroep teelde in het experimentstuk wat onbekendere groenten en rassen. De groep experimenteerde 
ook met het winnen van eigen zaden, die ze zelf droogden en sommige ook fermenteerden. Fermenteren van 
zaden wordt gedaan om het spijsverteringsproces in de darmen na te bootsen. Sommige zaden, zoals tomaat, 
ontkiemen daarna beter. De gewonnen zaden kunnen we volgend jaar mooi gebruiken en een deel wordt op 
kleine schaal verkocht. 

 
Corona perikelen 
Naast de nodige hygiëne maatregelen had corona vooral invloed op de groepssamenstelling. In maart gingen we van 
4 grote ochtendgroepen en 2 kleine middaggroepen naar wel 10 kleinere groepen. Daarvoor waren ook meer 
dagcoördinatoren nodig, die zich enthousiast aanmeldden. Ook na de eerste lockdown bleef er op elke dag in de 
week (behalve zondag) een groep actief. Opvallend was dat er een aanloop van nieuwe vrijwilligers ontstond doordat 
mensen meer thuis werkten of zonder werk zaten. Bij de tweede lockdown namen sommige vrijwilligers een wat 
langere winterpauze. 
 
Projecten 
 Het winterproject “Vergroening Rijkerwoerd” startte in het najaar van 2019 en liep door in 2020. De planning was 

om tijdens NLdoet op 13 en 14 maart samen met bewoners groen aan te planten op verschillende plekken in de 
wijk. Door corona kon dat helaas niet in deze vorm doorgaan. In 
eigen beheer heeft een kleine groep vrijwilligers alsnog twee 
projecten gerealiseerd aan de George Marshallstraat en het Count 
Basiehof. Er werden bomen en struiken aangeplant en 
boomspiegels verfraaid met bloemen. Kale hoekjes veranderden 
zo in aantrekkelijker groen.   
 In het najaar kwamen Surinaamse wijkbewoners praten over 
een tropische kas waarin zij graag tropische groenten willen 
kweken. Deels voor eigen gebruik en deels ook voor levering aan 
de Voedselbank. Dit resulteerde in het project “Tropische Kas”, 
waarvoor de eerste stappen gezet zijn en dat in 2021 verder wordt 
uitgevoerd. 
 Met Kerst namen we deel aan de actie Kerstpakketten026, 
georganiseerd door de gelijknamige Arnhemse groep. Deze groep 
deelt kerstpakketten uit aan Arnhemmers die op of onder de 
minima grens zitten. Naast de dozen met gulle gaven van diverse 
levensmiddelen, leverden we ook 38 stamppot pakketjes met 
aardappelen, andijvie, boerenkool en palmkool. 
 
 



 
 

 
Activiteiten 
 De geplande open dag in mei kon vanwege corona niet doorgaan. De 

open dag op zaterdag 3 oktober gelukkig wel. Verspreid over de dag 
bezochten circa 80-100 belangstellenden ons terrein, alwaar ze op 
gepaste afstand rondleidingen kregen in kleine groepjes. Bezoekers 
konden ook zelf groenten oogsten tijdens de laatste zelfoogst zaterdag 
van het seizoen. De open dag organiseerden we weer samen met onze 
buren van de Mijmering en Dutchmoors Schapen.  

 De zelfoogst zaterdagen kregen dit jaar vanwege corona een andere 
vorm, met minder deelnemers en minder opbrengst. Aanmelden van 
tevoren was noodzakelijk om de toeloop veilig te kunnen sturen. 
Desondanks wist een groep trouwe klanten ook in 2020 de weg naar de zelfoogst zaterdagen te vinden. 

 De zaterdaggroep experimenteerde eind 2020 met straatverkoop van 
aardperen en rammenas aan het hek. Betalen kon door middel van een QR 
code. De aardperen en kolen vonden gretig aftrek en waren snel weg. Naar 
aanleiding van dit succes gaan we in 2021 verder met deze straatverkoop.  
 Als een van de 10 groeninitiatieven in de regio Arnhem-Nijmegen deden wij in 
2020 mee aan het PARTIGAN onderzoek (Participatie in het Groen in Arnhem en 
Nijmegen): een onderzoeksproject van Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Radboud University en de gemeenten Arnhem en Nijmegen, in 
samenwerking met diverse natuur- en maatschappelijke organisaties. 
PARTIGAN onderzoekt het effect van groen op het welzijn en de gezondheid van 
deelnemers en hoe je samen met bewoners de omgeving kunt vergroenen en het 
gebruik van groen kunt stimuleren. 

 Ook dit jaar namen we weer deel aan de Arnhem Groenmarkt in het Sonsbeekpark. Deze werd vanwege corona 
verplaatst van 17 mei naar 27 september. Bij onze marktkraam konden bezoekers van de markt kennis maken 
met de activiteiten van Stadslandbouw Mooieweg.  

 Eind 2020 ontvingen we een subsidie van Bewonersplatform Rijkerswoerd voor de productie van nieuw 
promotiemateriaal. Begin 2021 zullen een nieuwe flyer, posters en een banner klaar zijn. Hiermee willen we onze 
activiteiten nog beter promoten onder bewoners van omringende wijken en hen betrekken bij onze activiteiten.   

 
Organisatie   
 Het donateursbestand steeg in 2020 ten opzichte van 2019. Dat betekent dat we, 

ook in een jaar waarin we minder toegankelijk waren vanwege corona, nog 
steeds het vertrouwen van onze donateurs genieten. Daar zijn we blij mee! Door 
een actie van een van onze vrijwilligers hebben we een forse verhoging van de 
eenmalige bijdragen. De bedoeling is dit bedrag in 2021 te besteden aan het 
oplossen van het probleem van ijzer in het grondwater, dat we gebruiken voor 
beregening. 

 Dit jaar zijn we, op basis van de aanbevelingen van de Adviesbrigade, begonnen 
met de inrichting van een compleet nieuw stichtingsbestuur. In januari 2020 trad 
Tom de Koning terug als voorzitter en in juni droegen Marcory van Dijk en Gytha 
van der Veer hun bestuurstaken over. Zij blijven alle drie actief als (coördinerend) 
vrijwilligers binnen de stichting.  
Pieter Jan Veenstra en Marianne van As traden in 2020 aan als resp. (interim) 
voorzitter en secretaris. Letty Groenen bleef in 2020 de functie van 
penningmeester ad interim vervullen. De bestuurswissel past bij de overgang van 
pioniersfase naar een meer gestroomlijnde organisatie van de Stadslandbouw, 
waarin coördinerende en bestuurlijke taken beter worden gescheiden. Ook in 2021 gaan we verder met het 
professionaliseren van onze organisatie. 

 In 2020 zijn gesprekken opgestart over een mogelijke duurzame invulling van de Stadslandbouw op de huidige 
plek aan de Mooieweg. In drie gesprekken met ambtenaren van de gemeente Arnhem werd verkend welke 
toegevoegde waarden Stadslandbouw Mooieweg levert aan de samenleving en hoe dit zichtbaar is. Genoemd 
werden onder andere: bijdrage aan gezondheid & armoedebestrijding (door productie voor de Voedselbank), 
ontmoeting en verbinding in de wijk, (arbeids)participatie/meedoen, educatie (samen met scholen en 
Natuurcentrum), versterken van ecologie, biologische landbouw, klimaatadaptatie en groen in de wijk. De 
gesprekken met de gemeente worden in 2021 voortgezet.  
Al met al was 2020 een enerverend, maar ook zeer vruchtbaar jaar! 

  



 
 

 
 
 

overzichtstabel 
  
opbrengst voor de Voedselbank  
  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  sept-dec              
   stuks stuks stuks stuks stuks stuks 

                
sla 6 904 1313 1556 1733 763 1656 

andijvie 288 193 138 193 280 213 1080 

paksoy/chinese kool   35 358 712 429 325 473 

courgettes   388 808 3462 5935 3362 662 

pompoenen 455 75 172 759 1385 103 0 

pompoen >20kg       29 16 24 0 

        

    kratten kratten kratten kratten kratten kratten 

                
augurken/komkommer   3 5 10 4 0 4 

bonen/peulen 119 kg 21 26 71 49 52 14 

aardappels 100 kg 9 25 13 53 34 26 

 kool 15 stuks 17 23 55 80 60 55 

boerenkool 7 kratten 12 81 65 36 96 118 

tomaten   17 29 14 16 32 13 

bieten   3 16 12 5 14 14 

snijbiet   3 4 12 6 51 24 

uien   2 10 7 4 35 29 

knolselderij   2 3 8 0 8 13 

peterselie/selderij   4 0 17 0 0 9 

wortels     1 4 1 3 0 

aardbeien         3  0  0 

paprika/aubergine         5 6 2 

postelein/prei         2 5 0 

kweepeer         2 2 0 

bleekselderij           14 9 

pruimen           5 6 

Aardpeer/mais           1 6 

 
 


