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Kweekland

Kweekland
    Dalweg 70a, Arnhem 

     Open: Wo Do: 14.00 17.00

       Vr Za: 10:00 17:00

 

Kweekland is een tuin van en voor Arnhemmers. Een tuin om 
groente, bloemen en vaste planten te kweken en te oogsten. 
PUURland, TeBuiten en Plant is Koning verwelkomen je graag!



Eten in de stad
It’s all about the food...
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Je dagelijkse hap heeft een veel grotere impact 
dan je je wellicht realiseert. Eten is van invloed 
op je gezondheid en welbevinden, en zelfs op je 
leer-en werkprestaties want van goed eten word 
je slimmer! Eten heeft ook alles te maken met het 
milieu, en met eerlijke arbeidsomstandig heden. 
Er is zelfs een directe relatie tussen eten en 
oorlog, want in gebieden waar voedselonzeker - 
heid heerst, laaien vaker onlusten op dan op 
plekken waar iedereen z’n buikje rond kan eten. 

MEEr DAn 90% WOOnt in DE stAD
Voor het eerst in de geschiedenis leeft de meer-
derheid van de wereldbevolking in een stad. De 
voedselvoorziening wordt daarmee verzorgd 
door een steeds kleiner deel van de bevolking, 
want er zijn inmiddels veel minder boeren dan 
vroeger. Ook de eigen moestuin is nagenoeg 
verdwenen, hoewel de laatste jaren de volks-
tuinen enorm in populariteit stijgen. Het leven 
in de stad brengt vele voordelen met zich mee 
(verrassend genoeg leef je in een stad zelfs  
milieuvriendelijker dan daarbuiten!), maar een 
stad is altijd kwetsbaar wat de voedselbevoor-
rading betreft. 
Bloei! in Arnhem besteedt in deze eerste, gloed-
nieuwe ‘Proef’ editie van ons digitale magazine,  
graag speciale aandacht aan het vraagstuk 
“Hoe voedt een stad haar bewoners”. We laten 
daarvoor een tweetal specialisten aan het 
woord; Steven Koster, eigenaar van ‘Puurland’ 
en trekker van de Arnhemse Stadslandbouw, 
en Nick Twaalfhoven, Food designer. Uiter-

aard zijn we ook benieuwd naar de mening van 
onze lezers, praat mee over dit onderwerp via  
ons forum.

Uit EtEn, sAMEn  
EtEn, EtEn KOpEn, 
EtEn KOKEn, EtEn  
VErbOUWEn

In ons magazine besteden we op alle moge - 
lijke manieren aandacht aan eten. Jeannette 
van Mullem van de Puur! Uit Eten restaurant-
site tipt ons voor de leukste Arnhemse restau-
rants waar je Puur kunt eten, Antoinette van 
BergenHenegouwen prikkelt je om zelf een 
eetbare tuin te maken, de Bloei! redactie deelt 
haar favoriete feestdagenrecepten met je en 
verder staan er in het magazine allerlei  adres-
sen voor biologisch/vega/fair/lokaal  inkopen of 
samen eten. Ook doen we graag een oproep aan 
iedereen die het geluk heeft om royaal de feest-
maand door te komen: als je kans ziet om iets 
te delen, doe het dan. Er zijn veel mensen blij 
te maken met spullen die jij misschien niet ge-
bruikt, in dit magazine vindt je diverse adressen 
waar je jouw extra eten naartoe kunt brengen.
Het Bloei! in Arnhem team wenst je heerlijke 
feestdagen en een gezond 2015!

Wilma Mulder,  
redactie Bloei! in Arnhem

colofon | 

Volgende editie:  
Bloei! in Arnhem brengt 
vier keer per jaar een 
special uit: een digitaal 
magazine en een serie 
artikelen op de website: 
www.bloeiinarnhem.nl

De onderwerpen waar 
Bloei! zich op richt zijn  
het vergroen  en van de 
stad, duurzaam wonen, 
energie & mobiliteit en 
natuurlijk eten. Het 
thema en de inhoud van 
de specials bepalen we 
graag samen met onze 
partners en lezers. Wil je 
meewerken als gastau-
teur of heb je goeie tips? 

neem contact op: 
info@bloeiinarnhem.nl 
De volgende editie staat 
gepland voor het voorjaar 
van 2015.

Eindredacteur | 
Wilma Mulder

Redactie | Ellen Karis, 
Kim Lagerweij

Ontwerp | Kim Lagerweij, 
Ellen Karis

UITgElIchT

http://www.bloeiinarnhem.nl/forums/topic/kan-de-stad-arnhem-zich-voeden-met-lokaal-geteeld-voedsel/
http://www.bloeiinarnhem.nl


Zonder bijen geen eten op tafel...
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Tip: 
kies altijd voor onbespoten 

biologische bloembollen, 

bestrijdingsmiddelen  

kunnen bijen en vlinders 

juist beschadigen. De bijensterfte neemt sterk toe en daardoor komt ook onze voedselvoorziening in gevaar. 
De hoogste tijd de bij te helpen. Bijen (en ook vlinders) houden van nectarrijke bloemen in 
de tuin. Plant bloembollen (wel die zonder gif!) die veel nectar geven en help de bijen en 
vlinders een eindje op weg! Lees meer>

Foto: www.guidodecorte.be

http://www.bloeiinarnhem.nl/zonder-bijen-geen-eten-op-tafel/
Foto: www.guidodecorte.be
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Over bloei! in Arnhem
 

Bloei! in Arnhem informeert en inspireert, met als 
doel onze mooie stad nog groener, duurzamer en  
socialer te maken. Samen maken we de stad. 
Bloei! je mee?

Bloei! in Arnhem biedt on- en offline een overzicht van alle adressen in Arnhem en  
omstreken waar je groen, duurzaam, biologisch, fair, sociaal en/of lokaal kunt  

shoppen of eten, en we heb ben alle mooie parken en tuinen van Arnhem in  

kaart gebracht. Ook is er een actuele agenda met daarop alle ‘Bloeiende’  

activiteiten die in en om de stad plaatsvinden. Op de website en via de  

social media kanalen krijg je DOE-HET-ZELF tips voor bijvoorbeeld het  

ver duurzamen van je woning, het aanleggen van een (balkon)moestuin,  

het verminderen van je af val of het zelf maken van schoonmaakmiddelen  

of cosmetica. En natuurlijk ver geten we de jongeren niet, voor Bloei!  

junior verzamelen we leuke knutseltips, span nende natuuruitjes en lekkere  

recepten om gezond te snoepen. Die recepten hebben we overigens ook  

voor volwassenen, ons ‘receptenboek’ groeit en inspireert je om met verse, 

zoveel mogelijk lokaal geteelde groenten een lekkere maaltijd op tafel te zetten.

Jouw bijdrage is van harte welkom! Zijn er groene pareltjes die nog niet op onze 

website staan, heb je een lekker recept, een uit-eten of shoptip, een evenement 

dat onder de aandacht gebracht moet worden? 

Mail ons via info@bloeiinarnhem.nl

groen +  

duurzaam +

 Biologisch + 

fair + 

 Sociaal +

 lokaal = 

Bloei!
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samen maken we de stad. bloei! je mee?

BloEI! REdAcTIE

Foto Bloei! redactie van links naar rechts: Ellen Karis, Wilma Mulder en Kim Lagerweij



8     www.bloeiinarnhem.nl

puur! uit eten 

De Arnhemse Jeannette van Mullem startte Puur! uit eten ruim negen 
jaar geleden omdat ze zelf op zoek was naar adressen waar je eerlijk 
en vooral ook lekker kunt eten: groente in de hoofdrol, minder en beter 
vlees (van dieren die een goed leven hebben gehad en ook lekker naar 
buiten kunnen), producten uit de streek en van het seizoen, en eerlijk 
geproduceerd (ook als de pro ducten van ver komen, want de ingre-
diënten voor ons kopje koffie en chocolade komen altijd van ver). 
Jeannette is ervan overtuigd dat bewust eten gezonder is en boven-
dien ook veel lekkerder!

Omdat ze merkte dat meer mensen op zoek waren naar deze adressen, 
kwam ze op het idee om deze te delen met anderen. Veel mensen willen 
best eerlijk eten, maar zijn ook op zoek naar gemak. Daarom wil Puur! 
uit eten als h’eerlijke culinaire gids laten zien waar je dit eerlijke eten 
kunt vinden: in restaurants, op boerenmarkten en zo zijn er nog veel 
meer pure en vooral ook lekkere culinaire adressen. Zo geniet je van 
lekker eten waarmee je zelf bijdraagt aan een betere wereld voor mens, 
dier en milieu. 

Ze startte met de website puuruiteten.nl, schreef vier boeken met Puur! 
adressen in Nederland, organiseerde vijf jaar de Puur Restaurant Week, 
bedacht de verkiezing ‘Puurste Restaurant van Nederland’ om chefs 
te stimuleren meer puur te koken, en ontdekt en deelt sinds een jaar 
samen met gastbloggers pure adressen op reis.

Ook ondersteunt Jeannette als freelancer andere organisaties om hun 
communicatiedoelstellingen rond eerlijk eten te bereiken, zoals onlangs 
voor Stichting Natuur & Milieu over de promotie van de doggybag in 
de horeca. 

Fotografie: Brigitte Kroone

laat zien hoe het wel kan: genieten van h’eerlijk eten!
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PUUR! UIT ETEnWAAr EEt jE pUUr! in ArnhEM?

• dining56: Chef Remco Jansen laat zich inspireren 
door seizoensproducten. Ingrediënten zijn gedeelte-
lijk biologisch en vooral lekker! Dining56 heeft een 
heerlijk terras aan de Rijnkade en een eigen kookstudio.

• groot Warnsborn: Idyllisch gelegen in het bos is 
dit 4-sterren hotel met restaurant, lounge met open 
haard en wijnbar. Op de menukaart vind je culinaire 
gerechten bereid met producten uit de directe omge-
ving, biologisch en fairtrade koffie en chocolade.

• Manu: Een eetgelegenheid in het centrum van  
Arnhem bij ’t Eiland met veel biologische, streek- en 
fairtrade producten, duurzame vis. Ook als je liever 
‘veggie’ of ‘vegan’ eet zijn er heerlijke gerechten. Er is 
veel aandacht voor glutenvrij, en andere dieetwensen.

• PUURland: Iedere dinsdag levert Steven Koster, 
stadsboer en eigenaar van PUURland een boodschap-
pentas vol met regionale en biologische ingrediënten 
voor complete, gezonde, verse en lekkere maaltijden, 
inclusief de recepten.

• Urban chef: In de Koningstraat vind je deli-café 
Urban Chef. De keuken is Italiaans/Mediterraans met 
heerlijke antipasti, bruschetta’s, biologische broodjes, 
maaltijdsalades, pasta. Alles is huisgemaakt om ter 
plekke of thuis van te genieten. Ook heerlijke taart! 
Catering is mogelijk en bestel je online.

• de Witte Watermolen: In het oudste gebouw van 
Arnhem is het oudste bedrijf van Arnhem gevestigd. 
Naast Bezoekerscentrum Sonsbeek worden verschil-
lende biologische meelsoorten geproduceerd. Je koopt 
hier pannenkoekenmix, tarwe- en speltmeel/bloem.

• Boerenmarkt: Iedere zaterdag is er tijdens de 
reguliere markt op het Kerkplein ook een aantal  
kramen met biologische (streek)producten. Hier koop 
je de lekkerste gezonde groente, fruit, kaas, noten, 
brood en superfoods.

• Sonsbeekmarkt: Vanaf de lente is er iedere eerste 
zaterdag van de maand in Sonsbeekpark een mix tus-
sen een streekmarkt en een buitenfestival.

ZElf Op ZOEK nAAr  
pUUr! ADrEssEn?

Download de gratis app voor je iPhone / iPad. 
Of kijk op www.puuruiteten.nl voor een 

overzicht van restaurants, boerenmarkten, 
kortingsacties in Arnhem en andere plaatsen in 
Nederland. Volg en vind @Puuruiteten leuk via 

Facebook en Twitter.

Pure! Food & Travel is een nieuw initiatief  
van Puur! uit eten: ‘Where to enjoy  

pure food all around the world’: 
purefoodtravel.com.

Fotografie: Puur! uit eten bij Dining56

www.puuruiteten.nl
http://purefoodtravel.com


lUnchrOOM lOKAAl 72
Arnhem is weer een lunchroom 
rijker. En wel aan de Oude Kraan 
72, 3 minuten lopen van centraal 
station Arnhem en ligt tussen 
de verschillende locaties van de 
kunstacademie Artez. Je kunt er 
terecht voor je ontbijt en lunch, 
maar ook voor je koffie/thee met 
iets lekkers erbij, alsof je thuis 
bent. Elke werkdag vanaf 8:30 u. 
Lees meer >
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KOnings KEUKEn
Vers, biologisch en lokaal. Dat zijn de kernwaarden van mijn bedrijf en ik zet me in om  
deze te behalen. Ik zaai, plant, wied, oogst en verwerk groenten. In combinatie met 
andere biologische en lokale ingrediënten zoals granen, fruit en zuivel maak ik er heer - 
 lijke streekproducten van. Graag laat ik u die producten proeven; op uw locatie of op  
de boerderij waar de groenten worden geoogst en verwerkt. Ook geef ik work shops,  
waar u zelf, met uw collega’s, uw lunch of diner kunt oogsten en koken. Lees meer >

Enig AltErnAtiEf
Wil je in Arnhem lekker, vegetarisch  
en biologisch eten ga dan naar Enig  
Alternatief.
Het ligt in de Wielakkerstraat 4 (bij het  
Jansplein, links langs het oude post-
kantoor lopen en een kruising recht 
oversteken en dan aan je rechterhand).

Er is iedere dag een andere dagschotel 
voor slechts € 11,50. 

Het eten staat 5 minuten na binnen-
komst op tafel! Lees meer>

http://www.bloeiinarnhem.nl/lunchroom-lokaal-72/
http://www.bloeiinarnhem.nl/konings-keuken/
http://www.bloeiinarnhem.nl/enig-alternatief/


MiMint
Mimint is van jonge onderneem-
ster Milou, vanuit haar passie voor  
natuurlijke en gezonde voeding 
heeft ze deze winkel opgezet. Een 
winkel waar je veel lekkere, bio-
logische en natuurlijke voeding kan 
vinden.

Je kunt hier diverse superfoods  
kopen zoals, cacao nips en Goji 
bessen, veel verschillende soorten 
thee, muesli, noten, eerlijke fair-
trade chocolade en nog veel meer. 
Naast lekkere producten, vind je 
ook diverse natuurlijke drankjes 
en kun je hier ook terecht voor een 
origineel cadeautje of een (vrij in te 
vullen) cadeaubon. Lees meer >
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BEdRIjf In BEEld

EstAfEttE: EErlijKE 
prijZEn VOOr iEDErEEn
Estafette Arnhem gaat per 20 februari 
(voorlopige openingsdatum) verhuizen 
naar Steenstraat 58 en introduceert tevens 
het  Estafette-ledenvoordeelsysteem.

Zoals u wellicht al weet, is Estafette 
geen eigendom van privépersonen, maar 
van een coöperatie. De basis voor deze 
coöperatie is 30 jaar geleden gelegd met 
de oprichting van biologische groot handel 
Odin. Het uitgangspunt van toen is nog 
steeds actueel: het aanbod verzorgen 
van kwalitatief hoogwaardige voeding uit  
een gezonde landbouw en een eerlijke 
economie. Lees meer>

rAWsOME fOOD cAfE
Vanuit een passie voor raw food is Raw-
some Food Café ontstaan. Raw food is 
natuurlijk, onbewerkte voeding die  
tijdens het bereiden niet hoger verhit 
wordt dan 42 graden. Hierdoor blijven 
voedingstoffen zoals enzymen en mi  - 
neralen behouden. Dit heeft positieve  
effecten op de gezondheid De gerechten 
die in Rawsome Food Café gemaakt 
worden volgens de principes van raw 
food, zijn verrassend lekker. Denk hier-
bij aan een rauwe appeltaart of een 
groene smoothie of jonge kokosnoot.

Rawsome Food Café werkt zoveel  
mogelijk met lokale biologische pro-
ducten vanuit een overtuiging dat dit op 
een positieve manier bijdraagt aan het 
welzijn van mens, dier en omgeving. 

http://www.bloeiinarnhem.nl/mimint/
http://www.bloeiinarnhem.nl/estafette-eerlijke-prijzen-voor-iedereen/
http://www.bloeiinarnhem.nl/wordpress/rawsome-food-cafe/


Wie teelt er nog z’n eigen groenten, houdt z’n eigen kippetjes? 
of heeft een koe in de achtertuin staan? Met de toegenomen 
verstedelijking hebben we onze ‘innerlijke boer’ met pensioen 
gestuurd. En lange tijd was het ook hip, modern, gemakkelijk, 
een teken van beschaving en vooruitgang dat je alles wat je 
nodig hebt kunt kopen. zelfs kant-en-klaar, en van over de 
hele wereld! lekker hoor, je kunt eten uit alle culturen, en 
ook in de winter haal je exotisch fruit gewoon uit de super, 
wat een luxe...

Toch zit er een schaduwkant aan deze ontwikkeling. We weten inmiddels dat er voor  

de productie van al dat eten gigantische hoeveelheden groeibevorderaars en pesticiden 

worden gebruikt, en dat de kilometers die ons voedsel afleggen een flinke milieubelast - 

ing opleveren. En wat dacht je van alle voedselschandalen van de afgelopen jaren! Daar-

naast is dat wat je van ver haalt misschien best lekker, maar het maakt de bewoners  

van een stad ook kwetsbaar. Als de aanvoer om wat voor reden dan ook stagneert,  

zitten we binnen enkele dagen naar een lege koelkast te staren, en dat is eigenlijk  

helemaal geen prettig idee.

Kan het ook anders? Kunnen we iets van onze voedselproductie dichter naar de stad 

halen? Steven Koster en Nick Twaalfhoven, menen van wel. Zij zien mogelijkheden om  

de afstand tot ons eten letterlijk te verkleinen. Laat je inspireren door deze twee food-

specialisten, en als je daarna zelf aan de slag wilt vind je op www.bloeiinarnhem.nl 

volop adressen en Doe-het-zelf tips.

Opinie
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Voedselproductie en de stad...

Kan het ook anders?

oPInIE

nederland – exportland. Lees meer>
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praat mee op ons forum!

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=165380
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQOkzEjxQ
http://themindunleashed.org/2013/09/9-positive-things-that-we-could-achieve.html
http://themindunleashed.org/2013/09/9-positive-things-that-we-could-achieve.html
http://themindunleashed.org/2013/09/9-positive-things-that-we-could-achieve.html
http://themindunleashed.org/2013/09/9-positive-things-that-we-could-achieve.html
http://informationfarm.blogspot.nl/2011/04/circular-symbiosis-tower-urban-farming.html
http://informationfarm.blogspot.nl/2011/04/circular-symbiosis-tower-urban-farming.html
http://informationfarm.blogspot.nl/2011/04/circular-symbiosis-tower-urban-farming.html
http://informationfarm.blogspot.nl/2011/04/circular-symbiosis-tower-urban-farming.html
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puurland
Steven Koster is op zoek. naar de allerlekkerste appels, 
naar de smakelijkste mosselen, naar bietjes die barsten  
van de vitamines en naar kraakverse asperges. En zijn 
zoektocht houdt hij dicht bij huis; appels uit de Betuwe, 
zelfgeplukt zeefruit van het wad, lokaal geteelde groen ten. 
Steven gelooft dat het mogelijk is de hele wereldbevolking  
te voeden met voedsel van dichtbij. 

 ‘In 2050 is onze wereldbevolking gestegen naar 50 miljard, waarvan een heel groot deel in de stad 
zal wonen. Is het daadwerkelijk mogelijk al die 9 miljard mensen in 2050 met lokaal, regionaal 
voedsel te voeden? Ik geloof dat het kan. Door ons technisch vernuft en onze energie te steken 
in werkelijk slimme lokale oplossingen. Door voedsel niet te produceren voor verre landen maar 
voor dichtbij. Door graan en groenten te verbouwen op onze kostbare grond, in plaats van er nieuwe  
winkelcentra uit te stampen. Tot de komst van de supermarkt konden we dat, en nu, met een 
zoveel hogere opbrengst per hectare kunnen we dat, ondanks de gestegen populatie, nog steeds. 

In een straal van 30 kilometer rondom Arnhem wordt genoeg groente en fruit verbouwd om heel 
Arnhem te voorzien. We gebruiken maar een fractie van het beschikbare aardoppervlak voor de 
productie van voedsel en de technologische ontwikkelingen maken landbouw en veeteelt alleen 
nog maar efficiënter, ook in gebieden waar dat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden, tegen 
een prijs die niet hoger hoeft te zijn dan nu.

Ik ben begonnen met Puurland omdat ik waardevolle, regionale en seizoensgebonden producten 
weer beschikbaar wil maken. Door mensen te laten proeven en beleven dat er wel degelijk ver-
schil is tussen een tomaat die ver weg en groen geplukt wordt en middels chemicaliën rijpt in een 
zeecontainer en een tomaat die aan de plant rijpt onder de Nederlandse zon. De vroegrijpe maar 
kwetsbare Delcorf uit de Betuwe is minstens zo lekker als de Breaburn uit Nieuw Zeeland maar 
vreemd genoeg vind je de eerste niet in de supermarkt en de laatste wel.

De voordelen van lokale teelt zijn enorm. Geen enorme CO2 uitstoot en absurde voedselonwaar-
dige bewerkingen vanwege de enorme transportbewegingen die het moet ondergaan. (Een appel 
uit Nieuw Zeeland in een supermarkt in de Betuwe!) Een gevarieerd landschap om de hoek waar 
je je eigen voedsel kunt zien groeien, bloeien en rondlopen, eten met de seizoenen en alle gezond-
heids- en prijsvoordelen van dien. Maar bovenal écht lekker en vers eten geproduceerd door een 
boer die zijn voedsel met liefde en aandacht omgeeft en die je vandaag nog de hand kunt schudden 
als je dat wilt.” Lees meer>
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food designer en ideeënman, nick Twaalfhoven  
ontwikkelt met zijn bedrijf doperwt trendgevoelige  
food inspiraties en concepten die een vernieuwende  
visie geven op duurzaamheid en actuele thematieken. 

Doperwt

fOOD EssAy
De toekomstige groei van de mensheid maakt ons 
bewust. Het huidige voedselsysteem en de manier 
waarop we ermee omgaan zijn simpelweg nog 
niet toereikend om 9 miljard mensen in 2050 te 
voeden. De algemene opvatting is dat het conven-
tionele voedselsysteem moet verduurzamen. Het 
direct koppelen van de boer met de stad lijkt één 
van de mogelijke opties om dit doel te bereiken 
en er zeker van te zijn dat we onze eigen voedsel-
behoefte kunnen blijven garanderen. Maar hoe kan 
dit worden bewerkstelligd?
Als wij onze boer weer een volledig lokale afzet-
markt willen geven, zouden we eigenlijk een verbod 
moeten leggen op de massa import uit het buiten-
land van de producten die we hier zelf ook kunnen 
produceren. Appels dus niet meer uit Chili maar van 
boer Henk. Maar met zoveel internationale handel 
gaat dat natuurlijk niet; heel wat buitenlandse 
gezinnetjes zijn namelijk van onze import afhanke-
lijk. Een embargo is nooit de meest vredelievende 
oplossing geweest. 
We hebben een nieuwe subcultuur nodig! Een 
jonge, eigenwijze generatie zonder financiële  
drijfveer, maar met een hoog intrinsieke waarde-
bepaling over het bewustzijn van het groene wel 
en wee. Geld verdienen is nog nooit zo onbelang-
rijk geweest! En in de snelle tijd van nu, krijgen 
authenticiteit en echte beleving weer aandacht. 
Deze groep bestáát, sterker nog, hij groeit hard. 
Hij bestaat uit jonge mensen met een stoer ecolo-
gisch bewustzijn (eco-consciousness), zonder duf 

antroposofisch pastelgroen randje. Het geluk van 
het spotten van een wilde champignon en eigen  
appelsap persen met appels van de lokale boer is 
voor hen belangrijker dan het uitbetaald krijgen 
van de overuren.
Food is een Lifestyle. In deze nieuwe groep zit de 
bewuste consument die zijn eigen fairtrade koffie-
bonen roostert en maalt, een urban-gardening 
balkon inricht, wilde paddenstoelen en kruiden 
plukt in het park of ze zelf kweekt in hun kelder, 
foto’s uploadt van gebakken zuurdesembrood en 
appeltaart, in de winter barbecuet en hun linkse 
vrienden bespot wanneer die trouw hun WNF-
abonnement hebben afgekocht en daarna snel naar 
de supermarkt rennen voor hun goedkope water-
plofkip. Food-fundamentalisten.
Wanneer de weg naar de boer geplaveid wordt, zal 
deze groep zijn boodschappen massaal bij de lokale 
boer inslaan. Zij zullen de boer weer opzoeken, hem 
helpen met goede initiatieven en zodoende stad en 
platteland weer koppelen.
Maar ook vanuit de boeren dient er een stimulans 
te komen: zij moeten loskomen van hun ‘wat de 
boer niet kent, vreet hij niet’ atmosfeer. Het beroep 
boer gaat veranderen: de betekenis van acquisitie 
en innoveren moet geleerd worden. Een boer laat 
nu nog te vaak kansen liggen, want ik heb nog  
nooit een boer in de stad gezien. Als hij er zou  
lopen, met een kistje goud-witte asperges vers van 
het land, zullen de restaurants, en ik als consument, 
erom vechten. Lees meer>

Dit artikel verscheen eerder op: foodinspiration
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stadslandbouwproject 
Mooieweg
Eind mei 2014 startte stadslandbouwproject Mooieweg op het  
terrein van Presikhaaf Bedrijven. Van de oogst komt 50% ten 
goede aan de Voedselbank, en 50% aan de vrijwilligers. In  
2014 ontving Tom de Koning de 2e prijs van het groene lintje.

hOE?
De deelnemers uit de omliggende wijken bewerken, planten, 
en oogsten op het terrein. Zij bepalen zelf wat en hoe er  
verbouwd wordt, wel op biologische basis. Het is een gemeen-
schappelijk project, er is geen ruimte voor individuele tuinen. 
Vanuit het Natuurcentrum/ de Korenmaat krijgt de Mooieweg 
zowel landbouwkundige als materiële ondersteuning. Mooie-
weg wordt bij het werk ondersteund door Presikhaaf Bedrijven 
en de Zorgtuin door begeleide projecten voor dagbesteding.

Oprichting
Twee jaar geleden leidde een oproep voor volkstuinders in  
Rijkerswoerd tot een kerngroep van zo’n 15 leden. Het doel 
was volkstuinen in Rijkerswoerd, het liefst bij de Korenmaat 
maar er werd ook aan het braakliggende terrein van Presikhaaf 
Bedrijven gedacht. Er leek geen schot in te zitten tot precies 
begin 2014 voor beide mogelijkheden openingen ontstonden. 
Bij een bijeenkomst van de gemeente in het kader van het  
armoede pact stelde Presikhaaf Bedrijven hun terrein en de 
Dullert-stichting middelen beschikbaar. Het Natuurcentrum 
en de volkstuinvereniging De Tuinmaat tekenden voor de uit-
voering van een stadslandbouwproject met sociale compo-
nenten als bijdrage aan de Voedselbank en participatie in dag-
bestedings- en reintegratieprojecten. Twee weken later bood 
wethouder Elferink de Tuinmaat zeven braakliggende kavels 

in Gaardenhaage aan als grond voor volkstuinen. Begin 2014 
was er ineens ruimte en mogelijkheden voor tuinieren in  
Rijkerswoerd. Hoe ging het verder?

stichting stADslAnDbOUW MOOiEWEg
Al snel bleken volkstuinders niet welkom bij het stadsland-
bouwproject in verband met vergunningen. Vanuit De Tuin-
maat werd een aparte stichting opgericht die, ondersteund 
door diverse instellingen, voortvarend verder ging. In juni 
was het terrein op orde en konden de eerste landbouw-
activiteiten gestart worden. Ook vond de dagbesteding de 
Zorgtuin een nieuwe plek op 0.5 ha van het terrein. Een groep 
van 25 buurtbewoners is inmiddels een half jaar succesvol 
aan de slag. Naast een vijftal leveranties aan de Voedselbank 
(bonen, aardappels, pompoenen, andijvie, witte en boeren-
kool) hebben we zelf ook heerlijk van onze biologische  
producten kunnen genieten. Daarnaast werd de samenwerk-
ing en de onderlinge sfeer zeer gewaardeerd. We kijken nu al 
uit naar het komend jaar waarin we een volledig groeiseizoen 
kunnen draaien. We hopen op ondersteuning door een dag-
bestedingsgroep van Presikhaaf Bedrijven zodat we de be-
werkte oppervlakte verder kunnen uitbreiden. Stichting  
Stadslandbouw Mooieweg ligt op de hoek Mooieweg/ 
Kruisstraat. Lees meer>

Auteur: Tom de Koning, namens de Stichting Stadslandbouw  Mooiewegen de Biologische Volkstuinvereniging  
De Tuinmaat.

http://www.bloeiinarnhem.nl/stadslandbouwproject-mooieweg/


het pakhuis 

Het is het idee van Gerda van Glind. Svenja Arends is 
meteen enthousiast en helpt mee het plan te realiseren. De 
ruimte aan de Trans 26 is via het SLAK geregeld. Het 
Pakhuis is voor iedereen. Het Pakhuis is een plaats waar 
enthousiaste mensen hun talenten, ideeën en materialen 
kunnen delen en samen kunnen werken aan een duur - 
zame, mooie en bovendien gezellige wereld.
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Arnhem is weer een leuk initiatief rijker: een plek waar 
mensen van alles kunnen delen: “het Pakhuis”.

het pakhuis
 trans 26, Arnhem 

 open: do 12.00�22.00

 vr 12.00�18.00

  za 12.00�18.00
Illustratie: Liekeland



AAnlEiDing
Mensen brengen steeds meer tijd achter apparaten door en 
minder met elkaar. Wij zien het daarom als missie om een 
fysieke plaats te creëren waar alle vormen van delen ges-
timuleerd worden en iedereen zich welkom voelt. Daarnaast 
is delen natuurlijk veel gezelliger samen dan in je eentje 
achter je computer.

UitVOEring
Het Pakhuis openende haar deuren halverwege februari 
2014 in Arnhem, en iedereen is welkom. Er is altijd een  
gastheer of gastvrouw aanwezig die er voor zorgt dat er een 
gezellig plaatje draait, het lekker warm is binnen en die  
antwoord kan geven op al je vragen.

Je kunt gebruik maken van de gratis wifi om te werken aan je 
plannen en projecten. Je kunt zitten in de verschillende 
zithoekjes die bestaan uit meubeltjes die mensen niet meer 
in hun woonkamer willen maar nog wel heel mooi zijn. Er is 
een kast met spullen die je zo mee kunt nemen als je er wat 
aan hebt.

Uiteraard staat er altijd een koffiezetapparaat te pruttelen 
waar je je mok bij mag vullen zo vaak je wilt. Je mag een  
bordje vragen voor je zelf meegenomen lunchpakketje, 
maar daar kunnen wij je ook aan helpen. Je kunt deelnemen 
aan het altijd wisselende programma dat compleet draait 
op enthousiaste super gave vrijwilligers.

inVUlling prOgrAMMA
Het programma is heel divers. Zo kun je bijvoorbeeld 
samen sjaals breien voor daklozen, tuinieren in duurzame 
materialen en met kinderen uit de buurt super flitsende  
caleidoscopen maken en die project eren op de muur. Je kan 
echte pakhuisjes bouwen waarin iedereen spulletjes kan 
delen met zijn of haar eigen buurt. Er worden lessen yoga en 
dans gegeven, en er zijn avonden waarop mensen hun ver-
halen kunnen vertellen, lezingen kunnen volgen, tentoon-
stellingen bewonderen, deelnemen in sportevenementen, 
muziek en theatervoorstellingen en nog heel veer meer 
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“Daarnaast is  

delen natuurlijk  

veel gezelliger 

samen dan in je 

eentje achter je  

computer.”��

InTERVIEW

moois. Bovendien is er een vaste avond in de week eten met 
iedereen die maar wil komen. Mensen hoeven dan geen 
geld te betalen, maar alleen een gerechtje mee nemen dat 
ze graag willen delen. Er is een ideeënbus waar iedereen 
gebruik van kan maken en is iedereen meer dan welkom om 
een programmavoorstel te doen. Zo kunnen mensen elkaar 
in hun eigen stad ontmoeten en samen werken aan een 
plek waar iedereen zich thuis voelt.

Het Pakhuis is een plek waar verschillende elementen bij 
elkaar komen en de allermooiste dingen ontstaan die je 
van te voren niet kan bedenken. We willen het Pakhuis 
draaiende houden op de goedheid en vrijwillige bijdrage 
van mensen die er graag komen. www.hetpakhuis.nl

http://www.hetpakhuisarnhem.nl/
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DElEn DiE hAp
Elke donderdag kun je eten in Het  
Pakhuis bij Delen die Hap! Om deel te 
nemen hoef je alleen maar een heel  
lekker zelfgemaakt gerechtje en iets te 
drinken mee te nemen. Van verse pom-
poensoep tot hartige taart en een flesje 
rode wijn: delen die hap! Het toetje  
varieert elke week, van een mooie film 
tot een spelletjes-avond, een sessie 
woon kamer filosofie tot live-muziek. 
Dat gaat er wel in! www.hetpakhuis.nl

rEstO VAn hArtE
Eten verbindt, en lekker uit eten gaan 
is een heerlijke luxe. Bloei! in [Arnhem] 
brengt graag de horecagelegenheden 
onder de aandacht waar je van bio logisch 
en regionaal geproduceerd voedsel  kunt 
genieten, en we brengen ook graag  
nieuws voor de soms wat smallere beurs.
Bij de Arnhemse vestiging van Resto Van 
Harte kun je elke maandag en woensdag 
om 17.30 uur genieten van een gezonde 
verse maaltijd voor maximaal € 6,-. 
Lees meer >

DUUrZAME DinErs  
in sint MArtEn
Al weer vier jaar organiseert Sticht-
ing Kom op voor een duurzame wijk 
bij het wisselen van de seizoenen een 
duurzaam diner in het Inloop centrum 
aan de Van Slichtenhorststraat in 
Sint Marten.  Lees meer>
De vaste prijs van het diner bedraagt 
€ 6,- die van tevoren digitaal of in De 
Groene Vos moet worden betaald. 

Meer informatie bij Jan Schreur, 
voorzitter@duurzamewijk.nl of 
026-3514494 of bij De Groene Vos, 
Hommelseweg 41, Arnhem.

Illustratie: Liekeland

http://www.hetpakhuisarnhem.nl/
http://www.bloeiinarnhem.nl/resto-vanharte/
http://www.bloeiinarnhem.nl/wordpress/duurzame-diners-sint-marten/
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VOEDsElbAnK ArnhEM
De klanten van de Voedselbank ont-
vangen wekelijks een voedselpakket, 
maar helaas is het altijd weer een hele 
klus om voldoende voedingsmiddelen 
binnen te krijgen die geschikt zijn voor 
de wekelijkse voedselpakketten. Daar-
om organiseert de Voedselbank Arnhem 
met ca. 20 Albert Heijn supermarkten 
uit de regio een grote inzamel actie voor 
voedingsmiddelen die nu vaak ont-
breken in de voedselpakketten. De in-
zamel  ingsactie zal dit jaar, in tegen-
stelling tot voorgaande jaren, verspreid 
worden over 3 maanden vanaf oktober, 
tot en met december. Vestigingen  
in Arnhem, Dieren, Doesburg, Driel, 
Duiven, Huissen, Rheden, Velp en Wes-
tervoort zullen meedoen. Lees meer >

fOODbAttlE 
Samen de strijd aan tegen voedsel-
verspilling.
 
Ga zelf de strijd aan tegen voedselver-
spilling. Iedere Nederlander gooit jaar-
lijks zo’n 50 kilogram goed voedsel in 
de vuilnisbak, dat is zo’n 150 euro per 
jaar! Dat is zonde, toch? Je kunt zelf 
veel voedselverspilling voorkomen. Dat  
bespaart geld en is beter voor het milieu. 
De FoodBattle helpt je op een leuke en 
makkelijke manier. Lees meer >
 

WErElDKEUKEn
Medio februari 2015 zal er aan de  
Klarendalseweg een nieuw restaurant 
de deuren openen. Lees meer>

BEdRIjf In BEEld

http://www.bloeiinarnhem.nl/wordpress/inzamelactie-voedselbank-arnhem/
http://www.bloeiinarnhem.nl/foodbattle/
http://www.bloeiinarnhem.nl/s/wereldkeuken/


22     www.bloeiinarnhem.nl

Eetbare tuin                                                                 
Slechts weinig mensen kweken groente en  
fruit in hun eigen achtertuin, terwijl, nog  
niet eens zo heel lang geleden in bijna elke  
achtertuin wel groenten verbouwd werd of  
zelfs kippen gehouden. de tuin was nuttig,  
er stonden planten die gebruikt werden in  
de keuken.
— Auteur: Anthonetta van Bergenhenegouwen, Bloemen in de tuin
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zElf doEn

MAAK jE tUin EEtbAAr! 
Haal die bestrating uit je tuin en maak je tuin eetbaar! Je kan 
kiezen voor een traditionele moestuin maar daar moet je  
tijdens het groeiseizoen regelmatig, zo niet dagelijks, in 
werken. Een andere manier is om in je tuin een enkele boom 
en een aantal struiken te planten waarvan je de vruchten of 
noten kan oogsten. Onder die boom en grote struiken is er 
plaats voor wat kleinfruit en in de zon de vaste, meerjarige 
groenten, kruiden en andere eetbare planten die winterhard 
zijn. Zelfs klimplanten voor in de pergola of tegen de schut-
ting en bodembedekkers kunnen eetbare bloemen, blad of 
vruchten hebben. Indien de tuin zo beplant wordt, spreekt 
men van een Eetbare Bostuin. Eetbare Siertuin Mergenmetz 
lees verder > Als deze tuin volgroeid is kan het werk wat je 
eraan hebt minimaal zijn.

tUinEn MEt sMAAKVOllE plAntEn 
Waar kan je allemaal aan denken? Er is veel mogelijk, maak 
een keuze uit wat je lekker vindt. Een fruittuin, een theetuin, 
met verschillende soorten Munt, Citroenmelisse, Dropplant 
en Bergamot.  Een cocktailtuin, met planten en kruiden voor 
de heerlijkste drankjes (incl. een besje tegen de kater) of een 
saladetuin. Planten waar je blaadjes van kan plukken voor 
een salade: Kaasjeskruid, vaste Rucola, Campanula, Zuring, 
kleine Pimpernel en zelfs het jonge blad van de Lindeboom 
is als sla blad te eten. Voor kleur aan de groene bladeren zijn 

haal die bestrating  
toch uit je tuin en maak  

je tuin eetbaar! 

er verschillende bloeiende planten: Goudsbloem, Koren-
bloem, Oost-Indische kers maar ook de Hemerocallis en de  
Sleutelbloem. 

Diversen planten en kruiden uit andere culturen doen het 
ook heel goed in onze tuin. De ingrediënten van kruiden-
mengsel Za’atar kunnen voor een groot deel eigen kweek 
zijn. Of wat te denken van de winterharde Mioga gember 
als smaakmaker in de Aziatische keuken. Bijzondere (én 
smakelijke!) vaste groenten om eens te proberen zijn: 
Brave Hendrik, Zeekool, Blaassilene en natuurlijk de ver-
schillende look soorten. 

Nieuwsgierig geworden en wil jij je tuin ook eetbaar maken 
kijk dan eens op www.bloemenindetuin.nl of kom vanaf 
april een keer kijken in De Eetbare Siertuin van Mergen-
metz in Doorwerth. 

n 

http://www.mergenmetz.nl/tuin/eetbare-siertuin/
http://www.bloemenindetuin.nl/plant-primula-veris/
http://www.originalspices.nl/products/zaatar
http://www.bloemenindetuin.nl/
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ZWitsErs WOrtElbrOOD

Voor het deeg: 550 gr volkoren tarwemeel - 1 blokje verse 
gist of 9 gr gedroogde gist - 1 dl water (op kamertempera-
tuur) - 400 gr wortels, fijn geraspt - 1 tl honing - 2 tl zout - ½ 
tl peper, vers gemalen - 3 el dille, gehakt - 4 el pompoen -
pitten, gehakt

hoe maak je het? 
Voor het deeg: Zeef het meel in een grote beslagkom en 
druk een kuiltje in het midden. Los de gist op in het water en 
laat het 15 minuten bij kamertemperatuur afgedekt staan. 
Rasp intussen de wortels, hak de pompoenpitten en meng  
wortels, pompoenpitten, honing, zout, peper en dille met 
het voordeeg. Roer alles goed door elkaar en kneed het deeg 
daarna nog 5 minuten stevig door tot het soepel is. Bedek de 
kom met een theedoek en laat het deeg 2 uur rusten op een 
gelijkmatige warme plek.
Bestuif het werkblad met bloem en kneed het deeg nog eens 
stevig door. Leg het in de gevette vorm en laat het deeg nog 
eens 40 minuten rusten.
Verwarm de ovenvoor op 220°C (heteluchtoven 200°C, gas-
oven 180°C) en bak 60 minuten. Haal het brood uit de oven 
en uit de vorm en laat het afkoelen op een taartrooster.

Recept: Veronika Dietrich, Natuurvoedingskundige

rEcEpt VAn KOnings KEUKEn
De herfst en winter zijn seizoenen waarin 
niet zo gek veel gewassen meer geoogst 
worden van de koude grond. Maar niet  
getreurd; er zijn genoeg groenten waarmee 
je wel eindeloos kan variëren. 

Hou je van stamppotten? Vervang dan eens 
een deel van de aardappelen door pastinaak. 
Maakt de stamppot een beetje zoeter en 
smaakvoller. 

Uit de koude kas komt de hele winter door 
veldsla en winterpostelein. Prima vervang-
ing voor de gewone sla. En winterpostelein is 
ook heerlijk in de stamppot. 

rEcEpt AtjAr
Lekker voor bij de stamppotten en uiteraard 
oosterse gerechten is zelfgemaakte atjar. 

Snij een witte kool (of spitskool) is flinter-
dunne reepjes. Doe dat ook met 2 winter-
penen. Raspen is niet beter. En 2 stukjes  
kurkuma geraspt of heel klein gesneden. 
Neem je grootste pan en breng die halfvol 
met water aan de kook. Flinke scheut azijn 
erbij plus een paar lepels suiker.
De pan op vol vuur laten koken en de kool, 
wortel en kurkuma erin doen. 4 minuten  
koken en dan afgieten. Kookvocht opvangen. 
De groenten in potjes doen (flink aanprop-
pen) en het potje afvullen met kokend heet 
afgietsel. Dekseltje erop (uiteraard lucht-
dicht) en klaar ben je. Langer bewaren maakt 
hetalleen maar lekkerder. Van een flinke kool 
maak je makkelijk 4 grote potten.
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REcEPTEn
VElDslA sAlADE

nodig (voor 2 personen): 
1 zak veldsla, 1 ui, 1 bakje (kastanje) 
champignons, een handjevol spinazie
1 el balsamico , 1 teentje knoflook ,  
100 gr feta, peper en zout, olijfolie

hoe maak je het? 
Snijd de ui in ringen en champignons  
in partjes. Bak de uien en champig nons 
bruin. Snijd ondertussen de feta in blokjes 
en maak de dressing van bal samico en 
olijfolie. Roer hiervoor 1 eet lepel balsamico 
en 2 eetlepels olijfolie en een uitgeperst 
teentje door elkaar. Maak op smaak met 
peper en zout. Verdeel de veldsla, spina-
zie en feta over de borden en garneer 
met de cham pignons. Maak de salade af 
met de dressing.

Recept: Three girls one kitchen

hEt grOEntE gilDE
Dit recept is aangeleverd door het 
Groente Gilde een initiatief van buurt-
bewoners uit de Geitenkamp om een 
buurtmoestuin op te zetten. 
...‘Tijdens burendag in september zijn 
we begonnen met de aanleg van de 
moestuin. We hebben toen samen in 
totaal een achttal bakken gebouwd, 
waarin we van het voorjaar samen 
met kinderen en buurtbewoners 
groenten gaan verbouwen. Voor nu 
is er veldsla ingezaaid waar we in de 
winter een lekkere veldsla salade van 
kunnen maken’... Lees meer >
Misschien wel dit recept... 

DADEls MEt prAlinE

Keukenbenodigdheden: Keukenmachine 
Ingrediënten: 20 dadels - 40 amandelen
Ingrediënten praline: 1/3 cup amandelen - ½ cup cacaopoeder - 2 el ahornsiroop 
1 tl vanillepoeder - ½ tl kaneelpoeder - 1 el kokosbloesemsuiker - ½ cup kokosolie

hoe maak je het?
Amandelen malen in de keukenmachine. Vervolgens voeg je overige ingrediënten toe en 
meng je dit met elkaar. Na kort mengen voeg je de kokosolie toe en meng je het nog even 
door. Haal de pitten voorzichtig uit de dadels. Op de plek waar de pit gezeten heft komt 
namelijk een amandel die je door het mengsel hebt gehaald. Als je deze amandel door het 
mengsel hebt gehaald en in de dadels hebt geplaatst kun je de andere amandel er bovenop 
plaatsen. (NB: het mengsel is gemaakt voor 20 dadels; je kunt natuurlijk ook minder doen; 
het mengsel kun je evt ook nog in een vormpje doen, waardoor je een lekkere noten-choco-
bonbon hebt.)

www.rawsome-food.nl

http://threegirlsonekitchen.blogspot.nl/
http://www.bloeiinarnhem.nl/buurtmoestuin-geitenkamp/
http://www.rawsome-food.nl/#/Home
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2015
‘No roots, no tree, no family, no me’ - faithless

2015 is het Jaar van de bodem. De aarde onder onze voeten is de basis voor ons eten,  
voor kleding, onze huizen en onze energie. Van levensbelang dus, en helaas niet onuitputtelijk.

Geen Bloei! zonder aarde, daarom gaan we in 2015 extra aandacht besteden aan ons kostbare 
bodemleven. Volg ons via de website, facebook, twitter of de nieuwsbrief voor interessante  

artikelen en evenementen.

Kijktip voor de donkere wintermaanden: ‘Symphony of the soil’

Het Bloei! in Arnhem team wenst je fijne feestdagen en een vruchtbaar 2015!

info@bloeiinarnhem.nl

[ [
www.bloeiinarnhem.nl f it

https://www.youtube.com/watch?v=k8UWwSN6IrA
https://www.youtube.com/watch?v=K5QYZ-LRXW4
www.bloeiinarnhem.nl
https://www.facebook.com/Bloei.in.Arnhem
https://www.linkedin.com/profile/view?id=353730572&authType=NAME_SEARCH&authToken=Oz-3&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1418382437123%2Ctas%3ABloei%2Cidx%3A1-2-2
https://twitter.com/BloeiinArnhem

