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Basisinformatie werken bij Stadslandbouw Mooieweg 
Welkom als vrijwilliger bij Stadslandbouw Mooieweg! Stadslandbouw Mooieweg draait 100% op 
vrijwilligers. In dit document lees je meer over het werken bij de Stadslandbouw.  
 
Werkmomenten en groepen 
 Van maandag t/m zaterdag kun je meedraaien met diverse werkochtenden aan de Mooieweg. Er zijn 

ook enkele werkmiddagen.  In de keet vind je een actueel overzicht met alle werkmomenten.  
 De meeste groepen houden zich bezig met de groenteteelt op het land  
 Daarnaast zijn er ook taakgroepen die werken aan een specifieke taak, zoals de Klusgroep, de 

Imkergroep, de PR en Activiteitengroep, de Verkoopgroep, de Shadow-groep (die zorgt voor onze 
huiskat Shadow) en nog andere groepen.   

 Als vrijwilliger kun je in meerdere groepen actief zijn, als je dat wilt.  
 Alle groepen hebben een eigen coördinator die de werkzaamheden coördineert en aanspreekpunt is. 
 In de keet vind je een actueel overzicht met alle groepen en namen van de coördinatoren.   
 
Als je aan het werk gaat  
 De coördinator weet wat er moet gebeuren en zorgt voor heldere instructies. Daarnaast is er ook 

ruimte voor je eigen inbreng en ideeën. Ook als je (fysieke) beperkingen ervaart bij het werken: 
bespreek dit met je coördinator. Samen kunnen jullie zoeken naar een oplossing die bij jou past.    

 Is iets niet duidelijk? Heb je een opmerking? Vraag het gerust 
 De werktijden verschillen per groep. Halverwege het werkmoment is er altijd een gezamenlijke 

thee/koffiepauze 
 Kun je een keer niet komen? Meld je dan af bij de coördinator van jouw groep. De meeste groepen 

hebben een aparte app-groep voor dit soort mededelingen  
 Na afloop van elk werkmoment mag je voor jezelf wat groenten oogsten en meenemen naar huis. De 

coördinator vertelt welke producten geoogst kunnen worden. Richtlijn is: oogst voor jouw eigen 
huishouden voor circa 2 dagen. Dus mensen met een groter huishouden nemen wat meer mee dan 
anderen met een kleiner huishouden.  Onze hoofddoelstelling blijft: groenteproductie voor de 
Voedselbank, dus we zorgen dat er zoveel mogelijk groenten overblijven voor dit doel!   

 Als het hek aan de Mooieweg open staat, is ons terrein open voor bezoekers. Honden moeten wel 
zijn aangelijnd en plukken / oogsten mag niet, behalve tijdens Zelfoogst Zaterdagen. Heet bezoekers 
gerust 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. 

 De keet moet afgesloten worden als er geen Stadslandbouw-vrijwilligers meer op het terrein zijn. Ga 
je als laatste weg? Controleer dan altijd of het gereedschapshok van binnen is afgesloten met de 
deurklemmen. Doe ook de voordeur op slot. Is er niemand anders meer op het terrein, ook niet bij 
onze buren van de Zorgtuin, de Mijmering of Dutchmoors? Sluit dan ook het hek bij de ingang van het 
terrein af met het hangslot (dichtklikken) 

 
Tuin weetjes  
 We werken bij Stadslandbouw Mooieweg volgens de principes van de biologische landbouw. We 

gebruiken geen kunstmest en gif en passen wisselteelt toe. Daardoor staan dezelfde gewastypen 
telkens op een andere plek. Zo houden we de bodem vruchtbaar en voorkomen we ziekten. 

 De kwaliteit van de bodem is heel belangrijk. De bodem moet zo luchtig mogelijk blijven en 
voldoende organisch materiaal bevatten. Daarom is het belangrijk dat je niet op de groentebedden 
loopt, maar alleen op de paden. Anders druk je de aarde teveel in.  

 Gereedschap hang/leg je na afloop schoongemaakt terug in het gereedschapshok. Hiervoor hangen er 
ijzerborstels waarmee je het gereedschap kunt afborstelen en schoonmaken.  

 Veilig werken is belangrijk. Wees voorzichtig met scherp gereedschap zoals snoeischaren en berg 
deze veilig (gesloten) weer op.  
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 De zeis, de kloofbijl, elektrisch gereedschap zoals gras- en bosmaaiers, de trekker en de handfrees 
mogen alleen gebruikt worden door vrijwilligers die hier ervaring mee hebben en die vooraf 
instructies hebben gekregen van de coördinator.  

 Ongelukken gebeuren vaak door een combinatie van meerdere acties tegelijk die mislopen. 
Concentreer je op je eigen taak en zorg voor je eigen veiligheid.  

 Er is een EHBO-trommel in de keet. Waarschuw meteen de coördinator bij een ongeluk(je). 
 Onze zadenvoorraad bevindt zich in het zadenhok achter in de keet en wordt beheerd door de 

Zaaigroep. Pak nooit zomaar zelf zaden! Je coördinator geeft hiervoor instructies.  
 Heb je gezaaid en is het zaaizakje leeg? Gooi het dan niet weg, maar stop het in de plastic doos met 

de sticker ‘Lege Zakjes’. De Zaaigroep kan dan bijhouden hoeveel zaden van welke soort er nog zijn en 
welke bijbesteld moeten worden.  

 In de zaaikas kweekt de Zaaigroep kiemplantjes op. In het ‘open’ deel van de kas (met gaas) worden 
de plantjes ‘afgehard’. Na de warmte van de zaaikas laten we ze wennen aan de koudere omgeving 
buiten. Pak altijd alleen plantjes waar duidelijk bij staat dat ze helemaal zijn ‘afgehard’, anders zijn ze 
nog te zwak om al in het open veld te planten.  

 Instructiefilmpjes en achtergrondinformatie over o.a. het water geven en het planten van 
kiemplantjes vind je op de website www.stadslandbouwmooieweg.nl/kennis. Dit moet zorgvuldig 
gebeuren, anders groeien kiemplantjes minder goed of gaan zelfs dood.  
Kiemplantjes in de zaaikas geef je alleen in het open midden van de krat water en dan niet teveel.  
Bij het planten zorg je dat de wortels van de kiemplantjes voldoende vochtig zijn en goed contact 
maken met de grond. Druk de grond na het planten stevig aan. Zo kan het plantje beter wortelen en 
uitgroeien tot een smakelijke groente voor de Voedselbank!    

 Af en toe worden er teeltworkshops en trainingen gegeven waar je als vrijwilliger bij aan kunt sluiten. 
 
 
Ons terrein 
Wat vind je waar op ons terrein? En wie houden zich daarmee bezig? Een korte toelichting.  
 
 Keet - Elke groep laat de keet na elk werkmoment schoon achter en zorgt voor de afwas van 

gebruikte kopjes. De keetbeheerder(s) zorgen voor de grote schoonmaak van de keet en voor de 
inkoop van koffie, thee, koekjes etcetera.  Vrijwilligers kunnen de keet in overleg soms ook huren voor 
eigen activiteiten. De aanhangers op het terrein kunnen in overleg (gratis) gebruikt worden door 
vrijwilligers.   

 Kat - Shadow is onze huiskat. Hij vangt muizen in en rond de keet en wordt dagelijks verzorgd door de 
Shadow-groep. Voer Shadow niet zelf! Hij krijgt speciaal voer en genoeg te eten. Shadow mag niet 
naar binnen in de keet, maar heeft wel zijn eigen plekje in het houten hok bij de kruidentuin.  

 Vakken - Onze productievelden zijn ingedeeld in vakken waar de groenten worden geteeld. De vakken 
zijn genummerd met bordjes op het veld. Zo kun je makkelijk terugvinden waar wat staat.   

 Kassen - Er staan meerdere kassen op ons terrein. De Zaaikas achter de keet wordt beheerd door de 
Zaaigroep. De Tropische groep beheert de Tropische kas met tropische groenten. Daar mag je af en 
toe ook iets oogsten, maar alleen in overleg met (iemand van) de tropische groep. De Tomatenkas 
wordt beheerd door de tomatengroep. Hier kun je niet zelf oogsten, dat wordt door de tomatengroep 
gedaan i.v.m. besmettingsgevaar van fytoftora (plantenziekte). De tomatengroep oogst regelmatig 
tomaten voor alle vrijwilligersgroepen.   

 Permacultuurtuin - In de permacultuurtuin (als je het terrein op komt direct rechts) staan sierplanten 
en eetbare gewassen door elkaar. De permacultuurgroep beheert de tuin en is er op vrijdagmiddag. Je 
mag ook af en toe gewassen oogsten uit de tuin, maar alleen in overleg met (iemand van) de 
permagroep.  

 Bijenstal - De imkergroep is verantwoordelijk voor de bijenstal op ons terrein. Zij zijn er af en toe om 
de bijen te verzorgen en verkopen ook honing tijdens Open Dagen. Soms zwermen de bijen 
onverwacht uit. Neem dan contact op met een van de imkers, zodat zij de zwerm kunnen vangen. Zie 
de telefoonlijst in de keet. 


