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Achtergrondinformatie Stadslandbouw Mooieweg 
In dit document lees je meer over de missie van Stadslandbouw Mooieweg, het 
ontstaan van de organisatie en de organisatiestructuur en over de activiteiten 
die we organiseren voor vrijwilligers en bezoekers. Deze informatie is ‘nice to 
know’, maar niet persé noodzakelijk om te lezen.  
 
Missie 
“Met vrijwilligers telen wij verse groenten voor Voedselbank Arnhem. 
Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek van en voor de buurt” 
Het grootste deel van onze oogst geven we weg aan Voedselbank Arnhem. En 
een beetje is voor onszelf en voor buurtbewoners. Met onze verse groenten 
dragen we bij aan gezonde producten voor mensen die de Voedselbank hard 
nodig hebben. Daarnaast is ons terrein een groene ontmoetingsplek voor 
vrijwilligers en wijkbewoners van diverse afkomst. Iedereen kan hier op een 
laagdrempelige manier aan de slag en genieten van groen in de buurt. 
 
Geschiedenis en organisatie 
Stadslandbouw Mooieweg is georganiseerd als een stichting en werd opgericht 
in 2014 door Tom de Koning samen met enkele anderen. De gemeente 
Arnhem, de Dullertsstichting en het Natuurcentrum Arnhem zorgden voor 
financiële en organisatorische steun. 
Op ons terrein stond vóór 2014 een kassencomplex van Presikhaaf-bedrijven. 
Dit werd gesloopt en in het voorjaar van 2014 hebben een tiental vrijwilligers 
het terrein ‘ontgonnen’ en ingericht als tuin. 
Met een succesvolle crowdfundingsactie en steun van het Oranjefonds hebben 
we in 2017/2018 het terrein beter ingericht en aantrekkelijker gemaakt, met 
onder andere een permacultuurtuin, vijver, fruitbomen en nieuw hekwerk 
rondom het terrein.  
Sindsdien is het project flink gegroeid. Momenteel (2021) zijn er meer dan 90 
vrijwilligers en leveren we een steeds groeiend aanbod verse groenten aan 
Voedselbank Arnhem. Een overzicht van leveringen is te vinden op onze 
website www.stadslandbouwmooieweg.nl/bestuurlijke-zaken (in de 
jaarverslagen). We ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente Arnhem en 
ook een groot aantal donateurs steunt ons financieel.   
 
Terrein en buren 
Ons terrein is momenteel in particulier bezit en wordt door de eigenaar 
verpacht aan de gemeente Arnhem. Stadslandbouw Mooieweg pacht de grond 
weer van de gemeente. Ons terrein delen we met 3 andere organisaties: 

● Tuinderij de Mijmering (Adam en Jeanette) – Zij telen biologische 
groenten voor de verkoop van groentepakketten aan vaste klanten. 
Afhaaldag van de pakketten is zaterdag ochtend. 

● Zorgtuin Arnhem (Kari en Harma) – Zij organiseren dagbesteding en 
activerend werk voor cliënten met een zorgvraag en/of afstand tot de 
arbeidsmarkt 

● Dutchmoors Schapen (Eric en Ouisal) – Zij houden schapen, die van 
januari t/m mei aan de Mooieweg verblijven en hun lammeren krijgen. De 
rest van het jaar begrazen de schapen (natuur)terreinen elders.   

 
Organisatiestructuur 
Stadslandbouw Mooieweg draait 100% op vrijwilligers. We zijn een kleine 
organisatie met een compacte organisatiestructuur.  
We zijn allemaal vrijwilliger, ook onze coördinatoren en bestuursleden. 
Niemand staat ‘boven’ iemand anders. Wel hebben we een taakverdeling 
afgesproken, zodat het werk gedaan kan worden en verantwoordelijkheden in 
de organisatie verdeeld zijn. In deze organogram zie je welke rollen en taken 
er zijn: 

 
 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid, het voortbestaan en 
de financiën van de stichting.  
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De Algemene coördinatoren zorgen voor de dagelijkse coördinatie op 
hoofdlijnen en uitvoering van het werk op verschillende terreinen: de teelt, het 
secretariaat en de PR & organisatie van activiteiten.  
De Dagcoördinatoren zorgen voor de coördinatie van teeltwerkzaamheden op 
een specifiek dagdeel.  
De Taakcoördinatoren zorgen, samen met hun taakgroep, voor de uitvoering 
van een specifieke taak of activiteit, zoals bijvoorbeeld de Zaaigroep of de 
Verkoopgroep. In de keet vind je een actueel overzicht met alle groepen en 
namen van de coördinatoren.    
Vrijwilligers zijn de motor van Stadslandbouw Mooieweg. Zonder hen zou er 
geen Stadslandbouw zijn. 
 
Ideeën, vragen en opmerkingen van jou als vrijwilliger 
Heb jij als vrijwilliger een idee, vraag of opmerking over de Stadslandbouw? 
Bespreek dat dan met jouw dag- of taakgroep coördinator. Hij of zij kan samen 
met jou bepalen wat er het beste met jouw opmerking kan gebeuren. Soms is 
het mogelijk om aanwezig te zijn bij het maandelijkse coördinatoren-overleg en 
hier jouw punt in te brengen. Het bestuur staat ook altijd open voor inbreng van 
vrijwilligers. Mail dan naar info@stadslandbouwmooieweg.nl, ter attentie van 
het bestuur.       
 
Vertrouwenspersoon 
De Stadslandbouw heeft een vertrouwenspersoon, waar jij als vrijwilliger 
terecht kunt met persoonlijke vragen, (psychische) klachten of zaken die je 
eens vertrouwelijk met iemand wilt bespreken. Neem hiervoor contact op met 
Wim Palstra, tel 06-57261245 en email w.palstra@outlook.com. Wim is zelf 
ook vrijwilliger bij Stadslandbouw Mooieweg. Alle gesprekken met hem zijn 
vertrouwelijk en hierover wordt niets gedeeld met anderen, tenzij jij dit zelf wilt.     
 
Activiteiten voor vrijwilligers 
Speciaal voor vrijwilligers zijn er diverse activiteiten. Meedoen aan 
vrijwilligersactiviteiten kan, maar moet niet.  
● Er zijn diverse app groepen, waarin we informatie en nieuwtjes uitwisselen 

met elkaar. Bijvoorbeeld de landbouw-app voor alle vrijwilligers en de 
Coördinatie app voor alle coördinatoren.  

● Daarnaast hebben de meeste dag- en taakgroepen ook hun eigen app 
groep. Jouw coördinator kan jou toevoegen aan de app-groep van jouw 
eigen dag- of taakgroep.  

● In de (na)zomer organiseren we vaak een vrijwilligersuitje. Samen 
bezoeken we een inspirerende plek in de buurt van Arnhem. De perfecte 
gelegenheid om vrijwilligers uit andere dag-groepen te leren kennen! 

● In december is er een eindejaarsbijeenkomst waar vrijwilligers, 
coördinatoren en bestuur elkaar ontmoeten. We blikken terug op het 
afgelopen jaar en vooruit naar het volgende. Zijn er wensen en ideeën?  

● Volare, het kenniscentrum van de Vrijwilligerscentrale Arnhem, organiseert 
jaarlijks gratis cursussen voor alle vrijwilligers in Arnhem. Dus ook voor jou 
als Stadslandbouwer. We informeren je per mail hierover.  

 
Activiteiten voor bezoekers 
Naast het vrijwilligerswerk bij Stadslandbouw Mooieweg organiseren we ook 
verschillende activiteiten voor bezoekers. Dit sluit aan bij ons doel om een 
groene ontmoetingsplek te zijn in de wijk. Bezoekers kunnen bij ons:  
● Rondstruinen. Als het hek open staat mogen mensen ons terrein 

bezoeken. Heet bezoekers welkom en maak even een praatje, dan voelen 
zij zich welkom. Geef ze een flyer mee, als ze dat willen. Deze vind je in de 
keet.  

● Zaden en kiemplantjes kopen. In het voorjaar verkopen we zaden en 
kiemplantjes. Ook staan er regelmatig kiemplantjes en zaden te koop bij 
het hek (zelfservice)    

● Open Dagen bezoeken. Twee keer per jaar organiseren we een Open 
Dag, in het voorjaar en in het najaar  

● Zelf groenten oogsten tijdens Zelfoogst Zaterdagen. In de maanden juni 
t/m begin oktober organiseren we regelmatig Zelfoogst Zaterdagen. De 
verkoopgroep begeleidt dit. 

 
Data van de Open Dagen en Zelfoogst Zaterdagen staan op onze website en 
op social media. De organisatie van de Open Dagen en Zelfoogst Zaterdagen 
is in handen van PR & Activiteitengroep en de Verkoopgroep. Je kunt je als 
vrijwilliger ook aansluiten om hierbij te helpen.  
In 2021 zijn we begonnen met de organisatie van educatieactiviteiten, samen 
met o.a. het Natuurcentrum Arnhem en het Jeugdwerk van Rijnstad. 
Schoolklassen en groepen kinderen bezoeken ons terrein dan voor een leuke 
en leerzame activiteit. Ook lopen middelbare scholieren soms stage.    
 
Donateurs 
Donateurs leveren een belangrijke bijdrage aan Stadslandbouw Mooieweg. 
Jaarlijks doneren zij een bedrag van minimaal 10,- euro, maar vaak meer.  Als 
dank voor hun steun krijgen donateurs jaarlijks een pakket met verse groenten. 
Dat reiken we uit tijdens de Open Dag in het najaar. Ook kunnen ze 
deelnemen aan een speciale donateursactiviteit.  
Als vrijwilliger kun je zelf ook donateur worden. Of je kunt je vrienden, familie 
en kennissen vragen. Hoe meer donateurs, hoe beter!  Meer informatie vind je 
op www.stadslandbouwmooieweg.nl/donateurs 


