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1. Inleiding 

In 2020 is Van Tuin Tot Bord uitgebreid naar Grootstal/Haterse hei. Het Kansfonds en Oranjefonds 

hebben hun financiële bijdrage eind 2019 toegekend.  We zijn in december 2019 gestart met de 

voorbereidingen. In februari 2020 zijn we daadwerkelijk kunnen starten met het buurtrestaurant.  

Door de Corona pandemie en alle maatregelen, moesten we het buurtrestaurant helaas van half 

maart tot eind juni noodgedwongen sluiten. We zijn er desondanks in geslaagd om met Van Tuin Tot 

Bord in Grootstal/Haterse hei in 2020 een geslaagde start te maken en we kijken terug op een 

succesvol eerste projectjaar.  

2. De beoogde doelen 
 

Algemene doelstelling: 

Van Tuin Tot Bord draagt bij aan inclusieve1 en gezonde2 wijken waarin voor iedereen een plek is en 

mensen zich verbonden en gezond voelen. 

Projectdoelstellingen: 

Van Tuin Tot Bord biedt aantrekkelijke participatie- en ontmoetingsmogelijkheden rond voedsel voor 

bewoners in Grootstal/Haterse Hei en creëert tevens bewustwording over gezond voedsel. 

Projectactiviteiten: 

Van Tuin Tot Bord brengt de voedselketen terug in de wijk en maakt die toegankelijk voor iedereen.  

Buurtbewoners verbouwen samen groente in moestuinen, bereiden van de oogst gezonde maaltijden 

en in buurtrestaurants wordt samen gegeten met mensen uit de buurt.  

Doelgroepen: 

Algemeen: 

Bewoners die andere mensen in hun eigen buurt willen ontmoeten en/of graag activiteiten willen 

doen in hun buurt en/of interesse hebben in gezonde voeding 

In het bijzonder: 

• mensen die weinig sociale contacten hebben: ouderen, alleenstaanden (ouders, mannen); 

• mensen met een fysieke, verstandelijke of een geestelijke beperking; 

• mensen met lage inkomens; 

• nieuwkomers (bijv. vanuit AZC, statushouders), mensen met een migrantenachtergrond; 

• (eenouder) gezinnen, in het bijzonder kinderen en ouders bij VTTB junior  

• Mensen met interesse in gezonde voeding; 

• bedrijven en organisaties  in de wijken die zich graag verbinden aan het project en de 
doelgroepen  (bijv. door sponsoring, producten, samenwerking); 

 
1 ‘Inclusie is erbij horen en mee kunnen doen, waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen  individuele bewoners en de 

omgeving. Het is een doorlopend proces waarbij we aan de ene kant uitgaan van het bevorderen van participatie van alle 

burgers en aan de andere kant van het reduceren van uitsluiting uit de samenleving.’(geïnspireerd door de definitie van 

Bolsenbroek en Van Houten, 2010): uit notitie Tandem april 2014: sociale inclusie in de wijk.  

2 We gaan hierbij uit van het begrip “positieve gezondheid” van Machteld Huber: het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren  



 
 

3. Activiteiten en bereikcijfers 
 

Het samen verbouwen van groente in de moestuin, het koken van gezonde maaltijden met groenten 

uit de moestuin en het samen eten met buurtbewoners zijn de hoofdactiviteiten van Van Tuin Tot 

Bord. Alle activiteiten zijn voor en door buurtbewoners. Daarnaast richten we ons met het Junior 

project speciaal op kinderen en ouders. In dit hoofdstuk lichten we de uitgevoerde activiteiten verder 

toe. Door de Coronapandemie hebben we in 2020 diverse activiteiten moeten aanpassen. 

3.1. De opstart van de activiteiten in Grootstal/Haterse Hei 
 

Werving en selectie bedrijfsleiders/koks: begin 2020 hebben we een nieuwe bedrijfsleider 

geworven, hij is begin maart gestart. Onze bedrijfsleider van Nijmegen Midden heeft de eerste 

weken in februari en maart het buurtrestaurant en de kookgroep opgestart.  

Stagiaires: Vanaf februari tot juli 2020 hebben twee stagiaires (SPH en ergotherapie van de HAN) de 

activiteiten in de kookgroep en moestuin ondersteund. Vanaf september 2020 hebben we een 

nieuwe 3e jaars stagiaire ergotherapie bij het buurtrestaurant.  

Promotie: In januari hebben we flyers voor Grootstal/Haterse hei gemaakt. Een deel daarvan is door 

bewoners en door de opbouwwerker huis aan huis geflyerd in de buurt van wijkcentrum de Schakel. 

Verder zijn de flyers verspreid via de Stip en de ontmoetingsruimte van de Schakel. Ook hebben we 

berichten geplaatst in het wijkblad, sociale media en op voorpagina in de wekelijkse krant “de Brug”.  

De website van Van Tuin Tot Bord hebben we uitgebreid met de nieuwe locaties zodat gasten via de 

website kunnen reserveren. 

Start buurtrestaurant in februari 2020: In de tweede week van februari zijn we echt gaan starten 

met het koken in het buurtrestaurant. Zie verder hieronder. 

Start moestuin in maart/april: in februari/maart zijn we samen met bewoners begonnen met het 

gereed maken van de moestuin bij de Schakel. Zie hieronder.  

3.2. De vrijwilligers  
 

Sinds de start in februari zijn er ruim 20 vrijwilligers actief betrokken (geweest) bij de kook-en 

moestuingroepen en het buurtrestaurant. Er is enorm veel animo om mee te doen en de kookgroep 

hanteert inmiddels een wachtlijst.  

De vrijwilligers zijn met Van Tuin 

Tot Bord in contact gekomen via het 

netwerk van Stadstuin de Groene 

Schakel, de opbouwwerker van 

Bindkracht10 (o.a. via: “Welzijn op 

recept”) en o.a. Pluryn en Sterker. 

Ook zijn er buurtbewoners die via 

promotie en het wijkblad bij ons 

terecht zijn gekomen.  

 

Vrijwilligers van de kookgroep  



 
 

3.3. De activiteiten  
 

De kookgroep: in totaal hebben er in 2020 ruim 10 verschillende kook-vrijwilligers meegedaan. De 

kookgroep loopt heel goed. Er is veel animo en regelmatig lopen er nieuwe mensen de keuken 

binnen om zich aan te melden. De bedrijfsleider heeft een schema gemaakt, waardoor vrijwilligers 

gemiddeld 1x in de 2 weken kunnen meedoen. Er zijn 2 vrijwilligers die wekelijks meedoen. Ook 

staan er geïnteresseerden op een wachtlijst.  

De samenwerking binnen de groep is 

goed en harmonieus. De groep 

bestaat uit een mix aan vrijwilligers 

met diverse achtergronden en 

kwetsbaarheden. Sommige mensen 

hebben fysieke klachten, of 

herstellen van een ziekte. Ook zijn er 

enkele vrijwilligers via Pluryn 

(wijkkring) en ook via het NAH 

centrum van Pluryn (Niet 

Aangeboren Hersenletsel).  

Via de participatiecoach van de gemeente doet ook een wijkbewoner mee. De opbouwwerker heeft 

wijkbewoners via “Welzijn op recept” met ons in contact gebracht. De samenwerking met de diverse 

zorg- en welzijnsorganisaties loopt goed. Men weet Van Tuin Tot Bord te vinden.  

Buurtrestaurant: 

We zijn begin februari gestart met het wekelijkse buurtrestaurant bij De Schakel. Half maart moesten 

we vanwege de Corona pandemie ons buurtrestaurant helaas tot eind juni sluiten.    

Het buurtrestaurant loopt heel goed. De gasten zijn qua leeftijd tussen de 40 en 75. Ze komen 
voornamelijk uit de wijk. We zien elke week een paar nieuwe gezichten. Door de Corona-
maatregelen mochten we helaas in de periode eind juni tot half oktober max. 22 gasten ontvangen. 
We moesten hierdoor vaker gasten teleurstellen omdat we vol zaten.   

Na de herfstvakantie zijn we vanwege de aangescherpte maatregelen volledig overgegaan op 
afhaalmaaltijden.  

Bereikcijfers 

Eerste kwartaal  Tweede kwartaal  Derde kwartaal Vierde kwartaal 

4x buurtrestaurant:  
 
63 gasten  

1x buurtrestaurant  
 
19 gasten 

10x buurtrestaurant  
 
209 gasten 

11x buurtrestaurant  
 
149 gasten 

Totaal 26 keer gekookt / samen eten 
Totaal 440 gasten, totaal maaltijden: 596 maaltijden (incl. vrijwilligers/koks) 
 
Gemiddeld: 17 gasten per avond 
Vanwege Coronamaatregelen: sluiting vanaf half maart tot eind juni. Vanaf 27 oktober alleen 
afhaalmaaltijden.  
 



 
 

Moestuin: Van Tuin Tot Bord heeft een prachtig stuk grond (een grote cirkel van 20 meter 
doorsnede) centraal gelegen in de nieuwe wijktuin naast wijkcentrum de Schakel.   

De gehele wijktuin is in september 2020 

officieel omgedoopt tot stadstuin de 

Groene Schakel. De wijktuin is een initiatief 

van buurtbewoners en er zijn ruim 35 

mensen als vrijwilliger bij betrokken.  

De projectleider van Van Tuin Tot Bord is 

vanaf 2018 betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van deze wijktuin. Gemeente 

Nijmegen en de Provincie Gelderland 

hebben financieel bijgedragen in de aanleg 

van de tuin, o.a. het hekwerk van de 

moestuin.  

In februari begonnen we bij de moestuin met 5 mensen met de indeling van de moestuin, aanleg van 

tussenpaadjes en het inzaaien van de eerste bedden. De groep die begon vormt nog steeds de basis 

van de tuingroep. Inmiddels bestaat de moestuingroep uit zo’n acht vaste leden op de 

woensdagochtend, aangevuld met zo’n 10 bewoners die af en toe komen helpen als we daar om 

vragen. Zo hebben we op een zonnige avond in juni de paden van houtsnippers aangelegd met een 

enorme groep mensen, wat erg gezellig was. 

Van de acht vaste tuinders zijn er vier die zich in een kwetsbaardere positie bevinden. De een fysiek, 

de ander sociaal, en een ander is qua werk zo vast gelopen dat ze in een pittig hulpverleningstraject 

zit. Voor allemaal geldt dat ze het heerlijk vinden samen in de tuin te werken en met een voldaan 

gevoel (en met verse groentes) naar huis te gaan. Qua persoonlijkheden is het een zeer 

uiteenlopende groep waarbij we opnieuw zien dat zowel beperkingen als sterke kanten vaak niet 

zichtbaar zijn.  

De moestuingroep is sterk verbonden met de keuken. Dat komt niet alleen doordat enkele 

moestuinvrijwilligers soms meehelpen met koken, maar ook doordat de afstand tot de keuken 

letterlijk heel klein is. Zo hebben we in het hoogseizoen een hele ochtend met de moestuingroep in 

de keuken gestaan om een overschot aan groentes in te maken/vriezen. 

Het mooie van de moestuin van de Schakel 

is dat de tuin openbaar is en midden in de 

wijk ligt. En dat trekt de aandacht. We zien 

dus regelmatig ouderen, maar ook 

kinderen en andere geïnteresseerden 

langs de groentebedden lopen en 

nieuwsgierig kijken wat er groeit. Veel 

voorbijgangers geven aan hoezeer ze 

genieten van de tuin en dat ze er een 

beetje door ‘aangetrokken’ worden om te 

kijken hoe de groentes groeien.   

 



 
 

Op deze manier zijn ook al een aantal mensen spontaan aangehaakt. Zoals “monsieur” Achmed, een 

Marokkaanse man die niet terug kon naar Marokko vanwege de Coronamaatregelen. Na weken in 

een flatwoning bij zijn zoon en zijn gezin kon hij het niet laten een ochtendje spontaan mee te spitten 

in de tuin. Zo ook een Marokkaanse vrouw met burn-out klachten die regelmatig even langsloopt en 

een aantal keren is gebleven om te helpen of een kopje koffie te drinken. 

De droogte in 2020 was wel steeds een uitdaging. Niemand vindt het fijn om zoveel leidingwater 

steeds te moeten sproeien. We hebben daarom veel gewerkt met mulch (het bedekken van de 

grond) en met het ingraven van potjes, waardoor het vocht beter bij de wortel komt.  

Toch vormden de sproei-en gietsessies, vaak s ‘avonds door vrijwilligers uitgevoerd, ook 

gelegenheden voor wijkbewoners om elkaar eens uitgebreider te ontmoeten 

 

Een mooie quote: Een aantal alleenstaande moestuinvrijwilligers bespraken hun interesse in 

collectieve woonvormen. Alleen wonen was ook maar eenzaam, maar intensief samenwonen met 

anderen leek ze toch ook wel weer een grote stap. “Maar nu is er de Groene Schakel’ zei één van hen; 

“dus nu is het perfect.”  

Van Tuin Tot Bord Junior: we hebben na de zomer in samenwerking met het Activiteitenplein van 

Bindkracht10 twee keer een reeks van Van Tuin Tot Bord Junior georganiseerd.  

Van Tuin Tot Bord Junior is een naschoolse activiteit 

waarbij kinderen activiteiten in de moestuin hebben en 

enkele keren koken voor het buurtrestaurant. Dit is een 

cyclus van 6 weken en we proberen ouders zoveel 

mogelijk actief te betrekken.  

Er was veel animo en er hebben totaal 24 kinderen (groep 

7/8) meegedaan. Ze hebben tijdens de eerste reeks 3x een 

gerecht voor het buurtrestaurant gekookt. Ook enkele 

ouders schoven aan in het buurtrestaurant.  De tweede 

reeks na de herfstvakantie hebben we vooral activiteiten in de moestuin gedaan omdat het 

buurtrestaurant was gesloten vanwege de Corona maatregelen.              



 
 

4. Van Tuin Tot Bord in tijden van Corona 
Buurtrestaurant: door de  verplichte sluiting van het buurtrestaurant zijn we in het voorjaar op zoek 

gegaan naar activiteiten die wel konden. We hebben in de zomer samen met medewerkers van de 

mobiele keuken van Bindkracht10 enkele buitenactiviteiten in de wijk georganiseerd. Mensen 

konden elkaar op deze manier ontmoeten onder het genot van een gezonde maaltijd.  

 

Vanaf medio oktober kunnen we helaas weer geen gasten ontvangen in de zaal bij de Schakel 

vanwege de aangescherpte maatregelen. De keuken konden we gelukkig ditmaal wel gebruiken en 

we hebben vanaf eind oktober afhaal- (en bezorg)maaltijden aangeboden.  

De moestuin in Corona-tijd: tijdens de eerste maanden van de corona-crisis vormden enkele 

vrijwilligers de spil van de tuingroep. Het voorjaar was uitermate droog, maar ook de aanleg van de 

buitenkraan liep vertraging op door de uitbraak van Corona. In de eerste weken van de lockdown 

gebruikten de vrijwilligers daarom het water uit de vijver om de eerste zaaibedden te doen groeien.  

Corona heeft verder in de moestuin niet een heel grote rol gespeeld, het heeft eerder bijgedragen. 

Mensen vonden het namelijk heel fijn om lekker buiten aan de slag te. Je kon lekker samen werken 

en toch afstand houden.  

5. Monitoring en evaluatie 

Van Tuin Tot Bord wil graag een goed inzicht hebben in de resultaten en de effecten van haar 

activiteiten. Op deze manier kunnen we onze activiteiten zo nodig bijstellen en bovendien nog beter 

aangeven wat “onze toegevoegde waarde” is.  De uitvoering van de activiteiten wordt gemonitord 

door de projectleider en bedrijfsleider.  

Van Tuin Tot Bord is een van de groene initiatieven in Nijmegen die meedoen aan PARTIGAN. 

PARTIGAN voert een onderzoek uit bij vrijwilligers en gasten van Van Tuin Tot Bord. Het PARTIGAN-

consortium wordt o.a. gevormd de WUR, VU, RU, gemeenten Nijmegen en Arnhem en groene 

burgerinitiatieven waaronder dus Van Tuin Tot Bord.  



 
 

6. Conclusie 

We krijgen vaak te horen dat mensen heel blij zijn met Van Tuin Tot Bord in Grootstal!  Het 
buurtrestaurant kookte totaal 26 avonden en bijna 600 maaltijden. Er deden in 2020 ruim 20 
vrijwilligers mee in de kookgroep en moestuingroep. Er is zoveel animo dat we zelfs met een 
wachtlijst voor vrijwilligers moeten werken. Ook is er een groep van enthousiaste buurtbewoners die 
incidenteel meehelpen in de moestuin. Ook hebben we regelmatig gasten moeten teleurstellen 
omdat we vol zaten. Door de Corona maatregelen konden we helaas in 2020 ruim maanden geen 
gasten ontvangen. Gelukkig konden we in november en december nog wel afhaalmaaltijden koken.  

We kunnen concluderen dat we ondanks alle 
uitdagingen met Corona er in het eerste projectjaar in 
geslaagd zijn om een goede start te maken in Grootstal. 
We hebben reeds veel wijkbewoners, organisaties en 
bedrijven in Grootstal/Haterse hei kennis laten maken 
met Van Tuin Tot Bord en betrokken als vrijwilliger, gast 
en/of als partner.  

We zien nu al de eerste effecten: (kwetsbare) 
buurtbewoners die meer contacten in de buurt krijgen 
en hun netwerk uitbreiden. Ook zien we dat kwetsbare 
vrijwilligers enthousiast meedoen en nieuwe (sociale) 
vaardigheden opdoen. Ook zijn er buurtbewoners die 
voor het eerst vegetarisch eten en hier erg enthousiast 
over zijn. De wijktuin en moestuin hebben de buurt 
aantrekkelijker gemaakt en is een mooie en 
laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners waar 
reeds veel gebruik van wordt gemaakt.   

 


