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Sociaal jaarverslag 2021 
Het voorjaar en de zomer van 2021 waren buitengewoon nat, zodat we veel last hadden van slakken 
op het land. Toch konden we weer een goede oogst aan de Voedselbank leveren, zoals te zien is in 
de tabel op pagina 3. Ook was 2021 een jaar waarin we veel nieuwe activiteiten organiseerden en het 
vrijwilligersbestand weer verder groeide.  
 
Teelt 
 Wat zon, regen en temperatuur betreft was het een zeer wisselend weerjaar. Waar de courgette-

oogst in 2020 zwaar achterbleef, mocht deze er in 2021 weer zijn. Wat tegenviel dit jaar waren de 
aardappels, mede door de matige voorbereiding van de bedden. En de jonge bonen bleken 
helaas niet bestand tegen de overvloed aan slakken, waardoor de ontkiemende plantjes kansloos 
waren. Voorzaaien bleek hier wel een oplossing, alleen te laat om nog tot een goede productie te 
komen.  

 Opvallend is dat we ondanks de slakken dit jaar een record hoeveelheid bladgroente aan de 
Voedselbank konden leveren. Onze teeltmethode met een bovenlaag champost heeft zeker bij de 
bestrijding geholpen. Daarnaast kwam het biervallen-team in actie: zij groeven potjes in in de 
groentebedden en vulden die met over-de-datum-bier. Die methode bleek goed te werken.  

 In het vroege voorjaar bleek het ontbreken van toegang tot een tractor met frees een groot 
struikelblok. De geplande aanpak moest op de schop. Na aanschaf van een eigen handfrees 
konden we alsnog de groentebedden bewerken. Maar te smalle en onvoldoende voorbereide 
bedden blieven ons achtervolgen en moeten we in het voorjaar van 2022 alsnog corrigeren. 

 Halverwege het jaar besloten we om de werkaanpak zo aan te passen dat er bij de daggroepen 
meer “eigendomsgevoel” ontstond. Verschillende groepen werden verantwoordelijk voor 
verschillende velden, tunnelkassen en ook de compostverwerking. Dat resulteerde in tevreden 
werkers en beter onderhouden bedden en compostbakken.  

 Een groot succes dit jaar was de tropische kas die in maart werd 
ingericht met gewassen als okra, kousenband, bita wirie etc. Voor de 
nieuwe tropische groep was het dit eerste jaar nog uitproberen welke 
gewassen het goed doen. Zo viel de tayer opbrengst tegen door te late 
levering van knollen vanuit Suriname. Maar de meterslange lauki’s 
oogstten veel bekijks. De tropische kas trok sowieso veel bezoekers 
tijdens de Open Dagen en Zelfoogst Zaterdagen, waarbij men ook zelf 
kon oogsten. In 2022 gaat de tropische groep verder op de ingeslagen 
weg.   
 Na de zomer kwam een bloemengroep tot bloei. Drie vrijwilligers 
namen het initiatief om een bloemenpluktuin aan te leggen op de plek 
van het “oude “experimenteer vak. Ook willen zij op meer plekken op het 
terrein bloemen telen. In 2022 worden de eerste resultaten zichtbaar.  

 
Projecten 
Ook in 2021 voerden we weer twee grotere projecten uit:  
 Op initiatief van Natuurcentrum Arnhem startten we in april samen 

met basisschool de Horizon, het Natuurcentrum en Voedselbank 
Arnhem met het lesproject ‘Mooi Voedsel Natuurlijk’. In een serie 
van 5 lessen ervaarden kinderen van groep 5 en 6 wat het is om je 
eigen groente te telen, te onderhouden en er zelf mee te koken. De 
kinderen kwamen langs op ons terrein en gingen samen met onze 
vrijwilligers aan de slag. Het proefproject is iedereen goed bevallen 
en krijgt mogelijk een vervolg in 2022.   

 Samen met het Jongerenwerk van Rijnstad organiseerden we in 
oktober het project ‘Kunst op de Keet’. Onder begeleiding van twee 
Arnhemse street-art kunstenaars maakten jongeren van 10 – 16 
jaar uit Arnhem-Zuid twee graffiti muurschilderingen op onze keet 
en bijenstal, met bloemen, bijen en groenten. In Rijkerswoerd en 
andere wijken in Arnhem-Zuid is relatief weinig te doen voor 
jongeren. Daarom wilden we jongeren uitdagen om op een 
positieve manier bij te dragen aan hun eigen wijk door samen iets 
moois te maken. Het resultaat mag er zijn!     
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Activiteiten  
 In 2021 hielden we weer twee Open Dagen: de lente-editie werd vanwege corona uitgesteld tot 3 

juli, de herfsteditie vond plaats op 9 oktober. Beide dagen werden goed bezocht en brachten weer 
nieuwe bezoekers naar ons terrein voor een eerste kennismaking.  

 De Zelfoogst Zaterdagen in juni t/m september trokken ook weer veel bezoekers dit jaar en dat 
was te zien in een substantiële omzet. Vooral de tropische kas bleek een echte publiekstrekker, 
waar ook veel buurtbewoners met Surinaamse / Antilliaanse wortels op af kwamen.   

 Op 28 april en 7 juli organiseerden we voor het eerst twee kinderactiviteiten samen met het 
Jeugdwerk van Rijnstad. In april gingen circa 20 kinderen en tieners van de jeugdgroep buiten 
koken op een houtvuurtje. Ze oogstten ook sla uit onze kas. Op 7 juli hadden de kinderen een 
gezellige spelmiddag op ons terrein, met een kruiwagenrace en een groentequiz.  

 Eind oktober vulden wij de drie grote bloembakken bij 
winkelcentrum Rijkerswoerd met nieuwe plantjes. Op verzoek 
van het Wijkplatform Rijkerswoerd hebben we het beheer van 
deze bakken op ons genomen: twee keer per jaar vullen we 
plantjes bij en tussendoor houden we de bakken in de gaten. We 
zetten ook wat eetbare kruiden tussen de bloemen.  

 Stichting Present Arnhem bemiddelt voor vrijwilligersklussen in 
en om Arnhem. In oktober en november kwam Present met twee 
vrijwilligersgroepen langs voor de uitvoering van een wat grotere 
klus: het uitgraven van bessenstruiken. De eerste groep bestond 
uit jongeren met een maatschappelijke stage bij Defensie de 
tweede groep bestond uit studenten van de Master opleiding 'Practice held in common' van 
hogeschool Artez. 

 Stadslandbouw Mooieweg was in 2021 diverse keren in het nieuws, met interviews in o.a. de 
Arnhemse Koerier, Arnhem Direct en RTV Arnhem. Ons volgeraantal op Facebook steeg van 895 
in januari 2021 tot boven de 1000 aan het einde van het jaar. Ook dit draagt bij aan de 
bekendheid van ons project onder bewoners in Arnhem e.o. 
 

Organisatie  
 Eind 2021 waren 91 vrijwilligers actief voor de Stadslandbouw, waarvan 36 man en 55 vrouw. Een 

toename van 8% ten opzichte van eind 2020.  
● Onze nieuwe Coördinator secretariaat en vrijwilligers bracht 
vanaf januari de administratie verder op orde en organiseerde 
onder andere een zeer geslaagd vrijwilligersuitje in november 
naar de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld. Ook 
verzorgde zij met hulp van de Arnhemse Uitdaging een 
presentje voor alle vrijwilligers met Pasen en aan het einde 
van het jaar.   
● Medio 2021 voerden we een (anoniem) 
tevredenheidsonderzoek uit onder de dagcoördinatoren en 
een aantal vrijwilligers. De tevredenheid bleek hoog. 
Vrijwilligers waarderen het werken bij de Stadslandbouw 

gemiddeld met een 7.5 en de coördinatoren met een 8. Het onderzoek heeft verder waardevolle 
inzichten opgeleverd die inmiddels deels zijn vertaald in resultaten. Onder andere het opstellen 
introductiedocumenten voor nieuwe vrijwilligers, een cursus biologische landbouw en de 
uitvoering van een veiligheidsonderzoek door een externe partij (risico-inventarisatie). 

 Een uitgebreider vrijwilligersverslag is te vinden op onze website 
 Financiële steun ontvingen we dit jaar weer van Voedselbank Arnhem (bijdrage voor zaaigoed), 

van de gemeente Arnhem en van onze vaste groep van donateurs. Ook dit jaar groeiden het 
donateursbestand en de donateursbijdragen. We wisten subsidies binnen te halen voor specifieke 
projecten: van de wijkplatforms Rijkerswoerd en Vredenburg en het Postcodeloterij Buurtfonds 
voor het project Kunst op de Keet. En vanuit het programma Eetbaar Groen van de gemeente 
voor de aanpak van het klein fruit gedeelte en de aanleg van een bloemen-pluktuin. Deze worden 
in 2022 gerealiseerd.   

 

https://stadslandbouwmooieweg.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaaroverzicht-Vrijwilligers-Stadslandbouw-Mooieweg-2021.pdf
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 In 2021 werd het bestuur versterkt met het toetreden van Herman Gerdsen als voorzitter, 
Marianne van As als secretaris en Harry Kronenberg als penningmeester. Pieter-Jan Veenstra 
trad terug als voorzitter, maar blijft als bestuurlijk adviseur bij de stichting betrokken.   

 In 2021 voerden we diverse gesprekken met contactpersonen van de gemeente over voortzetting 
van onze activiteiten op de huidige plek. De gemeente ondersteunt deze wens en heeft dit in 
voorbereidende beleidsplannen beschreven. Een politiek besluit moet nog genomen worden. In de 
loop van 2022 verwachten we duidelijkheid te krijgen over de voortzetting van het huidige 
pachtcontract. 

 In 2021 voerden we ook gesprekken met een aantal partijen om de samenwerking te verstevigen. 
Een mooi resultaat kunnen we naar verwachting boeken in 2022 met het Wijkplatform 
Rijkerswoerd. Het Wijkplatform gaf ons in 2021 al de opdracht en de daarbij behorende subsidie 
om de bloembakken bij het winkelcentrum te onderhouden. In 2022 willen we de gezamenlijke 
activiteiten verder uitbreiden en de samenwerking formeel ondersteunen met een 
samenwerkingsovereenkomst.   

 
 
 

Overzichtstabel Opbrengst voor de Voedselbank   2021 
                

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
soort aantallen aantallen aantallen aantallen aantallen aantallen aantallen 
bladgroente 1097 1451 1749 2013 976 2736 2427 
paksoy/chinese kool 35 358 712 429 325 473 75 
courgettes 388 808 3462 5935 3362 662 1431 
pompoenen 75 172 788 1401 127 0 71 
                
  kratten kratten kratten kratten kratten kratten kratten 
bonen/peulen 21 26 71 49 52 14 4 
aardappels 9 25 13 53 34 26 5 
kool 17 23 55 80 60 55 41 
boerenkool 12 81 65 36 96 118 56 
tomaten 17 29 14 16 32 13 22 
bieten 3 16 12 5 14 14 11 
snijbiet 3 4 12 6 51 24 64 
uien/knoflook 2 10 7 4 35 29 2 
knolselderij 2 3 8 0 8 13 4 
peterselie/selderij 4 0 17 0 0 9 2 
paprika/aubergine       5 6 2 5 
bleekselderij         14 9 10 
wortels   1 4 1 3 0 3 
diversen 3 5 10 11 13 16 3 

 


