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Er komen steeds meer groene initiatieven in grote steden.
Tuinwinkels, maar ook plantenasiels, dakmoestuinen en kweekcafés.
We verzamelden de 23 beste adressen waar je niet zonder kunt.

GROEN

De stad kleurt
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Wildernis,
Amsterdam
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of geveltuin. Zelf hoef je geen

terras, balkon, vensterbank

maken met planten voor dak-

eigen stukje stad groener te

dam helpt je op weg om je

webshop Wildernis in Amster-

microniveau. De winkel en

Groen doet goed, ook op

TIKKIE WILD

plantdenbosch.nl

en alles wat daarbij hoort.

van een groene leefstijl houdt

centrum. Voor iedereen die

paradijs met stadstuin in het

Den Bosch, een plantaardig

verse hotspot Plant, ook in

volle Oerwoud is er de kers-

In navolging van het succes-

H A R T J E S TA D

“Zo hoop ik iedereen bewust

kan en mag altijd. Kasper:

Komen helpen op het land

heerlijk pakket biologisch eten.

lid is ontvangt wekelijks een

tuinderij en pakketdienst. Wie

sterdammer, een biologische

oprichter van De Groente Am-

Kasper Hoex (28) is boer en

KO M K A S P E R H E L P E N

en concerten. In Haarlem?

voor yogasessies, workshops

moestuin. Het is ook de plek

lekkers uit de hooggelegen

de keukenbrigade werkt met

een verborgen oase waar

rooftoprestaurant Op het dak,

Schuif aan bij het Rotterdamse

IN DE LUCHT

MOESTUIN

Van een wildplukwandeling door Den Bosch
tot een dakkas in Haarlem

groene vingers te hebben.

wordt bereid met ingrediënten

een Health Cafe waar lekkers

kel met plantenasiel, er is ook

alleen een toffe stadstuinwin-

Oerwoud in Den Bosch is niet

BOSSCHE JUNGLE

wildernisamsterdam.nl

lezingen en workshops.

groen-experts in Wildernis

ten, potten en balkonmeubels.

gevuld met de mooiste plan-

gespecialiseerd in balkons en

vestigingen in Amsterdam) is

Deze stadstuinwinkel (met 2

ontdek je bij De Balkonie.

te toveren tot groene oase

een kleine buitenruimte om

Dat er niet veel nodig is om

B A L KO N N E T J E

OP EEN KLEIN

kievitsboon, gekleurde snijbiet

bijzondere gewassen als de

sla en tuinbonen, maar ook

pastinaak, kruiden, tomaten,

Kolen, knollen, rapen, prei,

ik zeventig soorten groenten.

ren. Vorig seizoen verbouwde

de natuur voedsel te produce-

mentaal geweldig om zo met

Daarnaast is het fysiek en

voedselsysteem te versnellen.

naar een duurzaam en eerlijk

te maken en de overgang

• Greens in Den Haag: biolo-

tuin:

je ook een hapje mee uit eigen

Bij deze stadsmoestuinen eet

S TA D S M O E S T U I N E N

ophetdak.com en dedakkas.nl

met eigen moestuin.

torische stad. Deze zomer óók

drinkt met uitzicht over de his-

in je heerlijk en gezond eet en

om De Dakkas, een kas waar-

Zoek het dan hogerop in en

Ook leuk: regelmatig houden

van biodynamische boeren uit
debalkonie.nl

OF JE EEN

met de watertoren aan het

gische restaurant met (zorg)

de buurt. En je kunt er terecht
zo kun je leren een eigen

STEKKIE WIL

Wantij. villa-augustus.nl

• Villa Augustus in Dordrecht:

moestuin. greensinthepark.nl

ecosysteem te maken in een

Hoe meer stadstuinwinkels,

• Kweekcafé in Haarlem:

en gele courgette.”

enorme fles van 5 liter of een

hoe beter! Bij het inspirerende

in de kas, met kweektuin.

voor de leukste workshops,

wildplukwandeling door de

Rood en Bloem in het centrum

facebook.com/kweekcafe

degroenteamsterdammer.nl

stad maken.

van Utrecht kun je terecht voor

tuin en terras. roodenbloem.nl

tot grootse groenplannen voor

kleine stekjes van eigen kweek
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oerwouddenbosch.nl
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1 Plant, Den Bosch 2 & 7 Greens, Den Haag 3 Op het dak,
Rotterdam 4 Wildernis, Amsterdam 5 & 6 De Groente
Amsterdammer, Amsterdam 8 Oerwoud, Den Bosch
9 De Balkonie, Amsterdam 10 Rood en Bloem, Utrecht

groene oase in het hart van de

• Hortus Amsterdam: In deze

hortusleiden.nl

prachtige bloemen.

eeuwenoude bomen en

om op adem te komen tussen

van Nederland en een plek

• Hortus Leiden: De oudste

stukjes natuur in hartje stad:

vergeet ze niet die prachtige

Ze zijn er al heel lang, maar

DAGJE HORTUS

kweker Merlijn. stadsakker.nl

groentepakketten van stads-

meld je je gewoon aan voor de

vingers? Geen probleem! Dan

bakken advies. Geen groene

jes, vogelhuisjes, zaden en

Hier vind je handige tuinhulp-

De Stadsakker in Groningen.

de stedelijke moestuinwinkel

winkel een hype was, was er

Lang voordat de stadstuin-

G R O E N T E PA K K E T

COMPLEET

water; ‘groene daken’ voor

voor de opvang van regen-

en recreëren; ‘blauwe daken’

daken’ voor werken, wonen

functiekleuren gekregen: ‘rode

ben de daken inmiddels vier

vend Dakenprogramma heb-

centrum. In een vooruitstre-

waarvan 1 miljoen m² in het

hier 18 miljoen m² plat dak

Dakenboek. “We hebben

menteel aan Het Rotterdamse

Esther Wienese schrijft mo-

JE KUNT HET DAK OP

• Met de natuurlijke en duur-

plantaardigmiddelburg.nl

dito asielzoekers.

voor groene hotelgasten en

en ruilen, maar er is ook plek

kun je planten kopen, huren

• Bij Plantaardig in Middelburg

groenevingersdelft.nl

groene workshops.

ren. Met bovendien creatieve

buitenleven en (stads)tuinie-

helemaal in het teken van

• Groene Vingers in Delft staat

GOED BEZIG

Van een stadskweker in Groningen tot
een plantenhotel in Middelburg

hoofdstad ligt ook een van de

zo’n 25 Amsterdamse huizen

kom om erachter te kijken:

van 14 t/m 16 juni ben je wel-

grachten zijn wereldberoemd,

Amsterdamse gevels langs de

DINGDONG

hortus-nijmegen.nl

kop thee in de bloementuin.

gesnater van de vogels en een

rust bij het geklater van water,

• Hortus Nijmegen: Kom tot

universiteitsmuseum.nl

van 260 jaar oud.

nog altijd een Ginkgo Biloba

• Hortus Utrecht: Hier leeft

Amsterdam. dehortus.nl

bleshyou.nl

kokedama bijvoorbeeld.

kan hier ook: zo’n hippe

Mooie groene dingen maken,

naar ’m snel kan leren kennen.

zodat de toekomstige eige-

levensverhaal opgetekend,

maar langs. Dan wordt zijn

in huis past? Breng gerust

je een plant die niet (meer)

verzorgd wil worden. Heb

een plant en hoe die het liefst

de kweker, de herkomst van

een verhaal. Zo lees je over

Bleshyou verkoopt groen met

De Nijmeegse stadstuinwinkel

ERACHTER

DE VERHALEN

estherwienese.nl

damse Dakentour.

je graag mee op haar Rotter-

Nieuwsgierig? Esther neemt

aan biodiversiteit.”

het filtert fijnstof en draagt bij

dempend bij regen en hagel,

in de stad, het werkt geluid-

vermindert ook de hittestress

verbruik in huis. Maar het

king heeft op het energie-

laag die een gunstige uitwer-

Zo krijgt het een isolerende

den met mos-sedumplanten.

dak kan prachtig groen wor-

energieopwekking. Een plat

‘gele daken’ voor duurzame

natuur en stadslandbouw en

stekrotterdam.nl

ook workshops en cursussen.

graag advies en organiseren

groenprofessionals geven

tot bloeiend paradijs. Zeven

terras in een handomdraai om

(gevel)tuin, balkon en (dak)

terdamse Stek tover je straat,

zame producten van het Rot-

mooiste terrassen van

openen dan hun (tuin)deuren.
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opentuinendagen.nl
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Den Bosch; ESTHER WIENESE: MARIEKE ODEKERKEN; MUSEUM VAN LOON: PETER KOOIJMAN & TOM ELST; PLUKWEIDE: MYRA NIEUWENHUIS.
FOTOGRAFIE: JULIA KLEIN: Plant,
ILLUSTRATIES: SHUTTERSTOCK
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1 Stadsakkers, Groningen 2 & 9 Bleshyou, Nijmegen
3 Daktuin bij Zoku, Amsterdam.Project van de Dakdokters.
4 Plantaardig, Middelburg 5 Groene Vingers, Delft
6 Dakpark B. Bylon, Amsterdam. Project van de Dakdokters.
7 Museum van Loon, Amsterdam 8 Hortus, Amsterdam
10 Stek, Rotterdam
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