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Samenvatting 

De Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen is een community van stadsboeren in 

Arnhem en Omstreken. Stadsboeren die biologisch voedsel telen op een teeltoppervlakte 

van een 0,5 vierkante meter tot een 0,5 hectare. Belangrijkste doelstelling is het inspireren 

van burgers voor het samen telen van biologische voedsel in de stad. De coöperatie is een 

community die stadsboeren verbindt.  

Start 

We hebben in de Corona tijd niet stil gezeten. Lokaal voedsel produceren, lokaal voedsel 

verwerken en lokaal voedstel consumeren is een onderwerp dat dankzij Corona nog meer in 

de belangstelling staat. Nu is de tijd rijp voor de oprichting van de biologische stadsboeren 

coöperatie Arnhem Groen! 

In 1901 besloten zestien melkveehouders in Ilpendam, onder de rook van Amsterdam, tot de 

oprichting van de kaasfabriek “Ilpenstein”. Mijn opa, Piet Nieuweboer, was één van de 

bestuurders van de coöperatieve vereniging. De redenen voor samenwerking binnen de 

coöperatie? Het kaasmaken vond eerder traditioneel op de boerderij zelf plaats vond. De 

kaasfabriek maakte het mogelijk om innovatieve, efficiëntere kaastechnieken te 

gebruiken. Nog belangrijker was de samenwerking om de distributie en de verkoop van de 

kaas naar de klanten te verbeteren. 

Na een groene opleiding aan de Wageningen Universiteit ben ik neergestreken in de stad 

Arnhem. Samen met de docenten Henk Boesveld en Willem Overes organiseren we in 2021 

voor de tiende keer de stadsboeren opleiding "Biologisch Tuinieren in de Stad" op de 

lokatie Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem. De cursus bestaat uit vier blokken: Blok 1 Zaaien, 

Blok 2 Verzorgen, Blok 3 Oogsten en Blok 4 Praktijk. Na afloop verdienen de deelnemers het 

stadsboeren certificaat. 

In totaal hebben we bijna honderd nieuwe stadsboeren opgeleid. Biologische stadsboeren 

met een groen oppervlakte van een halve vierkante meter tot een halve hectare. Het is onze 

wens dat deze biologische stadsboeren, en anderen, elkaar weten te vinden. Een idee 

daarvoor is de oprichting van de biologische stadsboeren coöperatie. Een biologisch 

stadsboeren coöperatie gericht op samen sterk in groen Arnhem. We zijn er van overtuigd 

dat de biologische stadsboeren kiemkracht hebben om bij te dragen aan Arnhem - de zelf 

voedende stad . 

Zéger Nieuweboer, Arnhem 

 

Mail: zeger.nieuweboer@gmail.com 

Mobiel: +31 6 15894666 

  

https://www.linkedin.com/pulse/arnhem-de-voedende-stad-z%C3%A9ger-nieuweboer/
https://www.linkedin.com/pulse/arnhem-de-voedende-stad-z%C3%A9ger-nieuweboer/
mailto:zeger.nieuweboer@gmail.com


 

1.0 Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen 

 

 

Copyright Voedsel Anders 

De biologisch stadsboeren coöperatie Arnhem Groen is een community van stadsboeren in 

de stad Arnhem en omstreken. Stadsboeren in de breedste zin van het woord met een 

geteeld oppervlakte van 0,5 vierkante meter tot 0,5 hectare. Samen sterk om gezond, 

biologisch voedsel zonder bestrijdingsmiddelen te telen. 

De coöperatie heeft een droom: mensen inspireren om samen de stad te voeden met 

biologisch, gezond voedsel. De belangrijkste doelgroep is de burgers van de stad Arnhem.   

Wat is de toegevoegde waarde van de biologische stadsboeren coöperatie voor de burgers 

van de stad Arnhem:  

Arnhem Groen Voedt 

De biologische stadsboeren coöperatie Arnhem Groen voedt de stad door het leveren van 

gezond en biologische voedsel. Lokaal geteeld, lokaal verwerkt en lokaal geconsumeerd. Op 

weg naar de zelf voedende stad, de eetbare stad. 

Voorbeelden van de rol van de coöperatie:  Het stimuleren van de innovatie in nieuwe 

compost en voedselfermentatie technieken, het investeren in tiny factories voor het 

verwerken van voedsel, het stimuleren van eigenaarschap van Yes-In-My-Back-Yard YIMBY 

moestuinbakken voor startende biologische stadsboeren.  Het vertegenwoordigen van 

stadsboeren in de onderhandeling met overheden en particulieren. Onderhandelingen over 

de toenemende vraag naar teeltgrond voor biologische voedselproductie in de stad. 

  



 

Arnhem Groen verbindt 

De biologische stadsboeren coöperatie Arnhem Groen verbindt mensen. Samen ontmoeten 

bij het telen, verwerken en consumeren van biologisch voedsel in de stad. Iedereen eet en 

daarmee is voedsel een goede verbinder tussen mensen. 

Voorbeelden van de rol van de coöperatie:  Het organiseren van een biologische rabarber 

kook- en bakwedstrijd voor burgers in een sociale isolement.  Het jaarlijks organiseren van 

een gezamenlijk biologisch stadsboeren oogstdiner in Arnhem. Het vergroten van 

zelfredzaamheid van stadsboeren door het organiseren van de stadsboeren cursus 

“Biologische Tuinieren in de Stad”.  

 

Arnhem Groen Inspireert 

De biologisch stadsboeren coöperatie Arnhem Groen ziet het telen van voedsel als een 

magische ervaring. Als biologisch stadsboer ben je bewust van natuur, van de wisseling van 

de seizoenen.  Je bent je bewust van de balans tussen goed voedsel en goede gezondheid.  

Voorbeleden van de rol van de coöperatie: Het stimuleren van de boodschap dat goed 

voedsel de basis is voor een gezond leven. Stimuleren van cursussen voor groene yoga 

technieken, wat zeggen de bomen en rentmeesterschap van moeder aarde. 

 

Powered by:  

 

    

 

  

 

Website 

www.arnhemgroen.nl 

Facebook community 

https://www.facebook.com/groups/266953631205742 

 

  

http://www.arnhemgroen.nl/
https://www.facebook.com/groups/266953631205742


2.0 Coöperatie 

2.1  Leden. 

De biologisch stadsboeren coöperatie Arnhem Groen is een coöperatie van stadsboeren in 

de stad Arnhem en omstreken. Biologische stadsboeren in de breedste zin van het woord 

met een geteeld oppervlakte van 0,5 vierkante meter tot een 0,5 hectare. De leden van de 

biologische stadsboeren coöperatie Arnhem Groen zijn de leden van de facebook 

community Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen.  

 

2.2. Docenten 

 

Willem Overes, tuinder/begeleider/muzikant  

Na lange tijd gewerkt te hebben in de tuin- en landschapsinrichting, heb ik een 
opleiding gevolgd in de biologisch-dynamische landbouw. Inmiddels ben ik 
opgeleid tot werkbegeleider zorgbedrijf (opleiding bij Helicon). In het verleden 
heb ik een biologisch tuinbouwbedrijf gestart. Rode draad in mijn werk: 
samenwerken met de natuur en samenwerken met mensen. Ik werk nu als 
tuinder/begeleider bij de zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem. 

 

 

Henk Boesveld, tuinder/adviseur  

Ik ben opgegroeid op het platteland en ik heb agrarische opleidingen gevolgd. 
Mijn groene loopbaan begon met een stadslandbouwproject in Nicaragua, 
daarna jarenlang bedrijfsadviseur in de tuinbouw en nu hou ik mij bezig met 
plantgezondheid. In mijn vrije tijd moestuinier ik vol passie op basis van 
ecologische principes. Het lukt mij om driekwart van de benodigde groenten zelf  
te telen op 200 m2 in Arnhem. Graag deel ik mijn ervaringen en geef ik 
regelmatig cursussen en workshops. In 2016 heb ik bij VELT een docenten 

opleiding voor moestuinieren gevolgd . VELT is de van oorsprong Belgische Vereniging voor 
Ecologisch Leven en Tuinieren. 

 

Zéger Nieuweboer, tuinder/maatschappelijk ondernemer 

Ik ben opgegroeid op een boerderij in Noord-Holland en ik heb daarna gekozen 
voor een groene opleiding aan de Wageningen Universiteit. Naast mijn reguliere 
werk heb ik een biologische tuin "Tuin langs Klim en Dal" in Arnhem. Vanuit de 
kennis van biologisch tuinieren geef ik groene lessen. Ik ben de trekker van het 
biologische stadslboeren initiatief YIMBY Arnhem Yes-In-My-Back-Yard! Ik ben 
lid van Permacultuur Nederland, VELT en van Slow Food.  Ik heb in 2018 het 
groene onderwijsbedrijf www.learningisgrowing.nl opgericht. 

 

http://www.learningisgrowing.nl/


2.3  Akte van oprichting   

 

Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen i.o 
 

Artikel 1. 

1. De coöperatie draagt de naam: Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem 

Groen U.A. 

2. Zij heeft haar zetel te Arnhem. 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De coöperatie heeft ten doel: 

a. het stimuleren van Arnhem als zelf-voedende stad 

b. het samenwerken bij de inkoop en verkoop van/voor de leden van de coöperatie. 

c. het stimuleren, ontwikkelen en realiseren van (economische) activiteiten 

die in het voordeel zijn van Arnhem en haar omgeving en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 

2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het ontwikkelen en uitvoeren van projecten; 

b. het doelmatiger benutten van bestaande en toekomstige publieke 

middelen; 

c. het ontwikkelen van nieuwe publieke en private verdienmodellen voor 

activiteiten met een maatschappelijk doel; 

d. het stimuleren van de regionale economie door de ontwikkeling van 

nieuwe marktactiviteiten en gebiedsarrangementen; 

e. het (stimuleren van) samenwerken met andere partijen om regionale 

beleidsdoelen te realiseren; 

f. het vermeerderen en delen van kennis; 

g. het bijeenbrengen van overheid, ondernemers en onderwijs zodat zij 

elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samen werken 

h. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere 

(rechts)personen; 

i. het sluiten van overeenkomsten met andere (rechts)personen; 

j. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime 

 

VERMOGEN 

Artikel 3. 

Het vermogen van de coöperatie zal worden gevormd door: 

a. inkomsten en opbrengsten voor verrichte diensten en uit de activiteiten 

van de coöperatie; 

b. verkrijgingen ingevolge schenkingen, legaten en erfstellingen; 

c. subsidies en donaties; 

d. alle andere wettige verkrijgingen en baten. 

Met dank aan Woody Maijers, Stichting Stadscoöperatie (H)eerlijk Rotterdam. 

 



3.0 Evenementen kalender (onder voorbehoud) 

Zondag 27 september 2020, deelnemer Arnhem Groen Markt, Witte Watermolen, 

Molenplaats Sonsbeek Arnhem,  Groen Arnhem, jaarlijks evenement 

Koningsdag 2021, dinsdag 27 april 2021, Biologisch rabarber bak- en kookwedstrijd met 

lokaal geteelde, biologische rabarber, jaarlijks evenement (onder voorbehoud). 

 

Copyright Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem 

Nationale burendag 2021, zaterdag 25 september 2021, 15:00 uur, Oprichtingsvergadering 

“Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen”, Hoeve Klein Marëndaal Arnhem, 

jaarlijkse ledenvergadering. 

Nationale Burendag, zaterdag 25 september 2021, 17:00 uur, Hoeve Klein Mariëndaal 

Arnhem, Biologische Stadsboeren Oogstdiner. Een jaarlijkse bijeenkomst van biologische 

stadsboeren en stakeholders.  

 

De evenementen van de Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen zijn zichtbaar 

op de Facebook community Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen: 

https://www.facebook.com/groups/266953631205742 

 


