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1. Inleiding 
 

Het eerste projectjaar van Van Tuin Tot Bord (VTTB) in Lindenholt was een jaar waarin de 

Corona pandemie plotseling veel ging bepalen. We zijn binnen deze context bezig geweest 

om desondanks met onze activiteiten toch zoveel mogelijk mensen te betrekken en te 

bereiken.  

2. Voorbereiding  
 

De financiële bijdragen van het VSB fonds en Oranjefonds werden in augustus 2019 reeds 

toegekend. Na de financiële toezegging van de provincie Gelderland aan het Wijkatelier in 

oktober 2019, konden we ons dekkingsplan definitief maken en zijn we in november 2019 

gestart met de voorbereidingen. In februari 2020 zijn de buurtrestaurants geopend. Helaas 

moesten we deze door Corona half maart alweer tijdelijk sluiten.  

Werving en selectie bedrijfsleiders/koks: eind 2019 hebben we 2 bedrijfsleiders/koks 

geworven. Er was veel animo voor beide vacatures. De procedures bij de Broederij en het 

Wijkatelier verliepen vergelijkbaar: na de gesprekken hebben we voor beide locaties 2 

kandidaten geselecteerd die een avond gingen proefdraaien bij Buurtrestaurant ’t Hert. Daar 

zijn uiteindelijk twee bedrijfsleiders uitgekomen. Beide bedrijfsleiders zijn op 15 januari 2020 

gestart met inwerken bij het Wijkatelier en de Broederij.  

Keuken Broederij: De Broederij had nog geen keuken en in de wintermaanden is hier een 

keuken geïnstalleerd. Hierbij is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van professionele 

vakmensen uit de eigen wijk. De levering van een aantal zaken duurde wat langer dan 

gepland, waardoor de keuken pas in de loop van februari gebruikt kon worden. Bij de start 

van het buurtrestaurant had de nieuwe bedrijfsleider hiervoor een oplossing: hij is expert in 

buiten koken en heeft de maaltijd een aantal keren buiten op houtvuur gekookt.  

Stagiaires: In 2020 hebben twee stagiaires (SPH en ergotherapie van de HAN) de 

activiteiten op de beide locaties ondersteund.  

Promotie: In januari hebben we flyers voor Lindenholt gemaakt. Een deel daarvan is door 

vrijwilligers huis aan huis geflyerd in de buurt van het Wijkatelier en de Broederij. Verder 

hebben professionals de flyers verspreid. 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 werd uitgebreid met de nieuwe locaties zodat gasten via 

de website konden reserveren.Ook hebben we een PR actie gedaan (standje, flyers, hapjes) 

bij de SPAR in de buurt van de Broederij.  

3. Activiteiten 
 

Start buurtrestaurants in februari 2020: In de eerste week van februari zijn we echt gaan 

starten met het koken in de buurtrestaurants. Zie verder hieronder. 

Start moestuinen in maart/april: in maart/april zijn we samen met bewoners begonnen met 

het gereed maken van de moestuinen bij het Wijkatelier en de Broederij. Zie hieronder.  

Vrijwilligers uit de buurt: Sinds de start in februari zijn er in 2020 ongeveer 20 vrijwilligers 

betrokken (geweest) bij de kook-en moestuingroepen en de twee buurtrestaurants. De 

vrijwilligers zijn met Van Tuin Tot Bord in contact gekomen via het netwerk van het 

Wijkatelier, de Broederij en de medewerkers van Bindkracht10 (o.a. via: “welzijn op recept”). 

Ook zijn er buurtbewoners die via promotie en het wijkblad bij ons terecht zijn gekomen. Er 



zijn ook  gasten die na een eerste kennismaking met Van Tuin Tot Bord in het 

buurtrestaurant, besloten om zelf mee te doen in de keuken of de moestuin.  

De Broederij:  

Kookgroep: in totaal hebben er in 2020 6 verschillende kook-vrijwilligers meegedaan. De 

keuken is klein en er kunnen maar 3 vrijwilligers per keer meedoen. Dat geldt zeker in deze 

Coranatijd waarin we rekening moeten houden met de 1,5m-afstand.  

De vrijwilligers hebben diverse redenen om mee te doen. Een trouwe vrijwilliger is snel moe 

als gevolg van een medische behandeling, maar ze krijgt daarentegen ook energie van het 

koken. Voor een andere vrijwilliger is het koken een opstapje 

naar een werkzaam leven na een burn-out. Anderen vinden 

het gewoon gezellig om mee te koken en ook leuk om ideeën 

op te doen voor thuis. Verder is er hulp vanuit de buurt van 

zeker 4 buurtbewoners bij logistieke zaken (zoals tafels 

klaarzetten).  

Moestuin: de moestuin bij de Broederij is klein. We hebben 
daarom een extra stukje grond in het nabijgelegen 
Volkstuinencomplex de Valeriaan. Een buurtbewoner heeft 
veel kennis van moestuinieren en had in 2020 “de leiding” 
(met op de achtergrond advies van de bedrijfsleider). Een 
moestuingroep heeft zich in 2020 nog niet echt gevormd. Wel 
zijn er buurtbewoners die ondersteunen met bijv. water 
geven. Ondertussen zijn er meer buurtbewoners die graag in 
de moestuin aan de slag willen. In het najaar is er samen met 
hen een plan gemaakt. We kunnen concluderen dat er animo 
is voor het moestuinieren bij de Broederij. Er is alleen meer 
grond nodig zodat de moestuinvrijwilligers ook genoeg te 
doen hebben. We gaan daarom  in 2021 samen met 
buurtbewoners extra moestuinen in de wijk starten.                         In de moestuin van de Broederij 

Het Wijkatelier:  

Kookgroep: in totaal hebben er hier 

6 verschillende vrijwilligers gekookt. 

Een aantal van hen zijn via de 

opbouwwerker van Bindkracht10 

geïntroduceerd bij Van Tuin Tot 

Bord.  

De vrijwilligers hadden behoefte aan 

meer sociale contacten en hebben 

interesse in koken (en/of 

moestuinieren).  

 

 
Kookgroep bij het Wijkatelier 

 
 
 



Moestuin: Het Wijkatelier beschikt over een mooi stuk grond rond hun pand. Nadat er in 
2019 al een klein stuk van het terrein door het Wijkatelier in gebruik was genomen als 

moestuin, waren met de start van Van 
Tuin Tot Bord, de plannen ambitieuzer. 
Een stuk van ongeveer 150 m2 werd 
gereserveerd voor moestuin. Net toen het 
moestuinseizoen losbarstte, deed de 
coronacrisis dit echter ook. Twee 
vrijwilligers lieten zich hier niet door 
weerhouden en besteedden ieder vrij 
moment aan het aanleggen van de tuin. 
Het perceel werd tegelvrij gemaakt en 
voorzien van vele kruiwagens compost. 
Maar liefst 24 kuub door de gemeente 
geleverde compost werd op de tuin 
aangebracht, kruiwagen voor kruiwagen.  

 
In april gingen de eerste zaden de grond in. Toen in mei de eerste piek van 
coronabesmettingen geluwd was, voegden zich nog een aantal anderen bij de tuingroep, 
waaronder een oudere wijkbewoonster, die zich ontfermde over het stukje kruidentuin. Ook 
één van de kookvrijwilligers vond het leuk om een aantal maanden in de moestuin mee te 
helpen, omdat het buurtrestaurant stil lag.   

 

              .  
     Vrijwilligers in de moestuin bij het Wijkatelier 
 

 
 
 

Hoewel er dus zeker draagvlak is voor de moestuin en de opbrengst daarvan, merkten we 
ook dat groenten die wat minder bekend zijn bij bezoekers en andere vrijwilligers van het 
Wijkatelier niet worden gegeten. Meer dan op andere Van Tuin Tot Bord locaties geldt: “wat 
de boer niet kent, dat lust hij niet”. De vrijwilligers hebben de wens uitgesproken om in 2021 
meer gewassen te telen die in ieder geval gretig aftrek vinden bij de bezoekers van het 
Wijkatelier; zoals aardappels, andijvie en boerenkool.  
 
Totaal deden er 3-4 vrijwilligers mee in de moestuin van het Wijkatelier. De vrijwilligers 

kwamen uit de buurt en zijn veelal 60+. Er was een 1 jongere vrijwilliger van rond de 30 jaar.   



Buurtrestaurants: 

We zijn begin februari gestart met het wekelijkse buurtrestaurant bij De Broederij en in het 

Wijkatelier. Bij de opstart in februari/maart kwamen er bij de Broederij gemiddeld 14 gasten 

per avond. Bij het Wijkatelier waren dat gemiddeld bijna 6 gasten per avond. Half maart 

moesten we vanwege de Corona pandemie beide locaties sluiten.    

Bereikcijfers 

 Eerste kwartaal  Tweede kwartaal  Derde kwartaal     Vierde kwartaal     

De 
Broederij 

 
5x buurtrestaurant  

 
8x buurtrestaurant  

 
6x buurtrestaurant  

 
11x buurtrestaurant 

Totaal 456 
gasten  

 71 gasten  
 

160 gasten  
 

66 gasten  159 gasten  

 

Het 
Wijkatelier 

4x buurtrestaurant 1x buurtrestaurant 2x buurtrestaurant Geen 
buurtrestaurant 

Totaal 50 
gasten  

22 gasten  
 

7 gasten 21 gasten  

 

Buurtrestaurant bij de Broederij: door de Corona crisis was de Broederij noodgedwongen 

van half maart tot begin mei gesloten. Vanaf mei zijn we binnen de Corona regels gestart 

met enkele activiteiten in de wijk en het koken van afhaalmaaltijden. De eetruimte bij de 

keuken in de Broederij is klein en door de maatregelen konden we daar met minder dan 10 

mensen zitten. Vanaf juni hebben we zoveel mogelijk in de tuin van de Broederij gegeten.  

Toen we in mei startten met afhaalmaaltijden bleek daar veel animo voor. Het gemiddelde 
aantal gasten (of afhalers) lag op 20. Het was voor ons een mooie manier om buurtbewoners 
van een heerlijke maaltijd te voorzien met verse groenten uit de moestuin. Ook werd Van 
Tuin Tot Bord op deze manier breder bekend in de wijk. Vanaf juni tot half oktober draaiden 
we bij de Broederij weer wekelijks het buurtrestaurant. Sinds half oktober werden de 
Coronamaatregelen echter weer aangescherpt waardoor het buurtrestaurant weer geen 

gasten kon ontvangen. Gelukkig konden we wel doorgaan met de afhaalmaaltijden.  

We hebben in 2020 een 
mailinglijst opgebouwd en 
wekelijks ontvangen ruim 75 
personen het menu en delen 
we nieuwtjes over mooie 
ontwikkelingen. We proberen 
buurtbewoners te stimuleren 
om een maaltijd voor iemand 
in de buurt mee te nemen die 
zelf niet kan/wil komen. De 
gemiddelde leeftijd van de 
gasten is 60+ en zij komen 
veelal uit de directe omgeving. 
Daar zitten ook kwetsbare 

(alleenstaande) buurtbewoners tussen, en verder vooral stellen. De bereidheid bij 
buurtbewoners om zich in te zetten voor VTTB is groot, zo wordt er meegedacht in het 
bereiken van nog meer buurtbewoners.    



 

Buiten eten in de voortuin van de Broederij 

We hebben bij de Broederij een fooienpot, buurtbewoners die meer willen betalen dan €6,50 
stoppen daar wat in. Dit werkt goed en de fooienpot is in 2020 gegroeid tot ruim €200,-. Dit 
geld willen we inzetten om mensen die het financieel niet breed hebben een gratis of 
goedkopere maaltijd aan te bieden. Dit doen we in samenspraak met de Broederij, zij werken 
o.a. met gezinnen en kinderen met armoede.  

Buurtrestaurant bij het Wijkatelier: In februari 
2020 werd ook bij het Wijkatelier de start gemaakt 
met het buurtrestaurant en kwam de gastenstroom 
beetje bij beetje op gang. Helaas moesten we na 
vier keer al weer stoppen vanwege Corona en de 
verplichte sluiting van het Wijkatelier. Omdat het 
Wijkatelier als wijkcentrum onder het beheer van de 
Gemeente valt, mocht het buurtrestaurant pas eind 
juni weer open. We hebben voor de zomervakantie 
een avond gedraaid en vervolgens werd de 
bedrijfsleider langdurig ziek.  

Van Tuin Tot Bord is gestart bij het Wijkatelier 
omdat er een grote vraag naar samen eten zou zijn 
en ook bij de proefavond begin 2019 was er veel 
interesse. Het Wijkatelier wilde ook graag 
samenwerking met Van Tuin Tot Bord om een 
nieuwe groep  (sterkere) buurtbewoners te 
bereiken. Het buurtrestaurant bij het Wijkatelier is 
helaas niet van de grond gekomen. We moeten 
concluderen dat we er in 2020 niet in geslaagd zijn   
om hier (nieuwe) buurtbewoners te bereiken. We hebben geflyerd, lokale en sociale media 
gebruikt. Ook hebben we gebruik gemaakt van het netwerk van het Wijkatelier en van 
professionals van zorg- en welzijnsorganisaties. Dit leverde onvoldoende gasten op. Volgens 
wijkprofessionals kost de opstart van nieuwe activiteiten in Lindenholt altijd veel tijd en heeft 
de Coronaperiode daarin niet geholpen.  



Op basis van de resultaten in 2020 moeten we daarom helaas concluderen dat het 
wekelijkse buurtrestaurant van Van Tuin Tot Bord bij het Wijkatelier op dit moment niet 
haalbaar is. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: 

- Vanwege de corona-crisis is het Buurtrestaurant bij het Wijkatelier in het voorjaar 
noodgedwongen 3 maanden dicht geweest. We waren nog maar net gestart en 
konden niets op- en uitbouwen. Er was ook geen continuïteit voor vrijwilligers en 
zeker ook niet voor buurtbewoners die wilden komen eten. We zijn voor de zomer 
weer opnieuw moeten starten, en eigenlijk in september nogmaals.  
 

- Het bereiken van nieuwe wijkbewoners die interesse hebben in het Buurtrestaurant 
van Van Tuin Tot Bord bij het Wijkatelier blijkt lastig. De Corona crisis helpt daar 
uiteraard niet bij. Het Wijkatelier bereikt nu met name de kwetsbare groepen in de 
wijk waardoor het Wijkatelier ook een bepaald imago in de wijk heeft.  
 

- Het concept van VTTB waarbij we koken met verse groenten uit de moestuin en geen 
vlees serveren sluit niet goed aan bij de vraag en leefstijl van veel wijkbewoners die 
het Wijkatelier nu bezoeken en/of daar als vrijwilliger betrokken zijn. 
 

- De bedrijfsleider/kok die in januari gestart is bij het Wijkatelier bleek helaas niet goed 
te passen in zijn rol als bedrijfsleider in het team van het Wijkatelier. Zijn contract is 
medio september gestopt. Hij kampte bovendien vanaf eind maart 2020 met 
gezondheidsklachten waardoor hij slechts beperkt inzetbaar was.  
 

Van Tuin Tot Bord Junior: In september zijn we bij het Wijkatelier in samenwerking met de 

kinderwerker van Bindkracht10 gestart met Van Tuin Tot Bord junior. Van Tuin Tot Bord 

Junior draait al een aantal jaren succesvol in Nijmegen Midden, en de ervaring leert dat we 

erin slagen om zowel kinderen als ouders te interesseren voor het koken en eten van diverse 

groenten.  

Kinderen (van diverse basisscholen in Lindenholt) kookten onder begeleiding van onze kok. 
De kinderen gingen de moestuin in en oogsten zelf groenten en kruiden.  

Vanaf september heeft VTTB bij het Wijkatelier twee reeksen gedraaid (2 maal 6 weken). Er 
was enorm veel animo en er was niet eens voldoende plek voor alle kinderen. Er deden 
totaal 35 kinderen mee (groep 3 tot 6). Zowel de kinderen als de ouders zijn erg positief over 

Van Tuin Tot Bord Junior.  

 

Van Tuin Tot Bord Junior: kinderen in de moestuin van het Wijkatelier, ze oogsten kruiden voor de kruidenboter. 



Volgens de kinderwerker van Bindkracht10 sluit onze kok met zijn aanpak goed aan bij de 
kinderen, waardoor de kinderen goed kunnen meedoen in het kookproces. Door de 
Coronamaatregelen konden we helaas geen ouders uitnodigen voor een gezamenlijke 
maaltijd. Kinderen namen bakjes mee naar huis en hierdoor werden ouders toch meer 
betrokken. De kinderwerker ontving wekelijks enthousiaste appjes van ouders dat ze het erg 

lekker vonden en dat hun kind nu meer andere dingen eet en ook soms mee wil koken.  

‘mijn kind eet thuis nooit groente, en bij jullie wel’  

‘Ik wil volgend blok weer mee koken want het is zo leuk!’  

‘Ik vind het koken echt super leuk!’ (kookte thuis nooit mee)  

‘Ik wil het recept zodat ik het thuis ook kan maken’  

De kinderwerker kreeg reeds aanmeldingen voor de nieuwe reeks in 2021. Ouders willen 
niet dat hun kinderen achter het net vissen vanwege de populariteit van het Junior project.  

Van Tuin Tot Bord in de wijk:  door de 
verplichte sluiting van de 
buurtrestaurants zijn we in het voorjaar 
op zoek gegaan naar wat er nog wel kon.  

We zijn vanaf mei/juni diverse activiteiten 
in de wijk gaan organiseren zodat 
mensen elkaar konden ontmoeten onder 
het genot van een gezonde maaltijd. Zo 
hebben we in mei samen met de 
Broederij een “etentje in de voortuin” 
georganiseerd waarbij mensen hun eigen 
tafel voor het huis zetten en door VTTB 
bediend werden met een maaltijd.  

Toen de maatregelen in juni weer wat soepeler werden, konden buurtbewoners elkaar weer 

op afstand ontmoeten en zijn we samen met buurtbewoners diverse etentjes in de 

buitenlucht gaan organiseren. VTTB kookt dan met enkele buurtbewoners buiten een 

eenvoudige en gezonde maaltijd. Buurtbewoners organiseren de tafels, stoelen en servies.   

Zo hebben we tweemaal een 
etentje gekookt in een park bij de 
Hegdambroek. Er kwamen twee 
keer 30-40 verschillende 
buurtbewoners  Totaal hebben we 
hier zeker 70 verschillende 
wijkbewoners bereikt die mee 
aten of even langs kwamen.  

Ook hebben we in samenwerking 
met wijkcentrum De Brack en woningcorporatie Talis een lunch gekookt waarbij 12 ouderen 
aanschoven (dit was het maximumEr zijE aantal dat in de ruimte mocht ivm de Corona 
maatregelen). Verder hebben we een moestuin-diner gekookt bij moestuinvereniging De 

Valeriaan, hier aten 12 moestuiniers mee.  



4. Activiteiten in het najaar van 2020  

In oktober 2020 werden de Coronamaatregelen opnieuw aangescherpt. Dit betekende dat 

we opnieuw geen gasten konden ontvangen in het buurtrestaurant. Bij de Broederij zijn we 

ons toen helemaal gaan richten op de afhaalmaaltijden. Bij het Wijkatelier hebben we dat 

niet gedaan omdat we hier geen gasten hadden voor de afhaalmaaltijden. Gelukkig konden 

we bij het Wijkatelier wel doorgaan met Van Tuin Tot Bord Junior.  

Er zijn nog meer activiteiten in het najaar vanwege Corona niet doorgegaan zoals de Nacht 

van de Ommetjes (buurtactiviteit), koken voor en met jongeren bij de Broederij en een 

winterevent waarbij we buiten zouden koken bij de Broederij.   

5. Conclusie: 

We zijn er in het eerste projectjaar in geslaagd om diverse wijkbewoners, organisaties en 
bedrijven in Lindenholt te laten kennismaken met Van Tuin Tot Bord en te betrekken als 
vrijwilliger, als gast en/of als partner. Ruim 20 vrijwilligers deden tot nu toe mee. De 
buurtrestaurants kookten ruim 500 maaltijden voor gasten. Met de extra kookactiviteiten in 
de wijk, hebben we daarnaast nog bijna 100 wijkbewoners bereikt. Er waren in 2020 twee 
kookgroepen, 2,5 moestuinen en een moestuingroep bij het Wijkatelier en een 
moestuingroep (in wording) bij de Broederij.  

Helaas hebben we moeten concluderen dat het buurtrestaurant bij het Wijkatelier niet goed 

van de grond kwam. Op basis van de ervaringen in het eerste projectjaar is een wekelijks 

buurtrestaurant in het tweede projectjaar bij het Wijkatelier niet haalbaar. In 2021 zullen onze 

activiteiten bij het Wijkatelier zich beperken tot de activiteiten met Van Tuin Tot Bord Junior.  

We hebben in het eerste projectjaar samengewerkt met diverse partijen zoals Lindenholt 

Leeft (bewonersgroep), medewerkers Bindkracht10 (opbouwwerker, jongerenwerker, 

kinderwerker), volkstuinencomplex de Valeriaan, supermarkt de Spar, wijkcentrum de Brack 

en woningcorporatie Talis. We zullen ons netwerk en de samenwerking met andere partijen 

in 2021 verder gaan uitbreiden zodat we nog meer mensen bereiken en zoveel mogelijk 

impact kunnen maken.  

Door de Corona maatregelen kregen we met allerlei uitdagingen te maken: we konden 
minder gasten ontvangen door alle Corona regels en de wijkcentra waren drie maanden 
dicht voor eetactiviteiten. Ook zorgde Corona voor onzekerheid bij sommige (kwetsbare) 
vrijwilligers en gasten die daardoor liever even niet meededen.   

We werden tegelijkertijd ook uitgedaagd om te kijken wat er wel kan. Juist in een wijk als 
Lindenholt blijkt het heel passend om de wijk in te gaan. De wijk is groot en heeft een aantal 
grote hoofdwegen die de wijk doorsnijden. De opbouw van de wijk is erg naar binnen gericht 
(zgn. bloemkoolwijk). Door de wijk letterlijk in te gaan, creëren wij extra mogelijkheden voor 
buurtbewoners om elkaar te ontmoeten in hun eigen buurt én om samen een gezonde 
maaltijd te eten. De eerste ervaringen zijn heel positief, mensen zijn enthousiast over het 
eten en de ontmoeting met hun buurtgenoten. Sommige buurtbewoners willen zich verbinden 
aan Van Tuin Tot Bord als vrijwilliger of komen daarna naar het buurtrestaurant. Deze 
activiteiten dragen ook bij aan het “landen” van VTTB in de wijk en zorgt voor nieuwe 
verbindingen. We willen deze activiteiten in 2021 voortzetten en verder uitbouwen.                                                                


