
Seasons 
GREEN GUIDE
21 eco-vriendelijke tuinadressen

Seasons selecteerde de beste adressen voor 
duurzaam tuinieren. Of je nou een biologi-
sche moestuin begint, een eerlijk boeket wilt 
of een natuurlijke border aanlegt, bij deze 
tuinadressen en kwekerijen zit je zéker goed.
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We raden je aan voor je op stap gaat eerst te controleren of kwekerijen wel open zijn en activiteiten nog doorgaan.
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1  ECOLOGISCHE LANDSCHAPSTUIN
De Groene Luwte, Mosterdpad 1, Molenrij (GR), www.degroeneluwte.nl
De romantische inspiratietuin met levende have van schrijfster Alma 
Huisken en fotograaf Doortje Stellwagen vormt het decor voor Open 
Tuindagen en cursussen over biologisch moestuinieren en perma-
cultuur. Logeren kan hier in B&B Het Groene Huisje, een ecologisch 
gebouwd tiny house, midden in het groen.
TIP Vanaf Molenrij kun je de gelijknamige fietsroute volgen door  
Het Hogeland, die ook langs kwekerij De Kleine Plantage voert.

2 HORTUS VAN FRYSLÂN
Botanische tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29B, Buitenpost (FR),  
www.dekruidhof.nl
Bezoektuin met prachtige fruitboomgaard en inspirerende tuin- 
kamers, waaronder een klooster-, heem- en verfplantentuin.  
De hoofdcollectie bestaat uit een indrukwekkende collectie  
geneeskrachtige kruiden.
TIP Check de data voor de populaire kruidenworkshops.

3 HISTORISCHE FRUITBOMEN
Fruitboomkwekerij de Baggelhof, Baggelveld 2, Terheijl (DR),  
www.baggelhof.nl
Zeer oude fruitboomrassen van eigen bodem, die ooit bijna waren 
verdwenen. Kweker Lubbert deelt zijn kennis over bomen en  
onderhoud graag met bezoekers. Voor advies over voedselbossen  
en eetbaar groen ben je bij hem ook aan het juiste adres. 
TIP Strijk neer in de gezellige Koffie & theetuin op de kwekerij.

4 GROOTS IN  SALVIA’S 
De Tuinstek, Kalverdijk 33, Tuitjenhorn (NH), www.detuinstek.nl
De kleine, charmante kwekerij achter een woonboerderij heeft naast 
het assortiment aan onbespoten vaste planten, kruiden, groente en 
grassen een uitgebreide salvia-collectie.
TIP Van mei t/m september: open dagen bij kwekerijen en tuinen in 
Noord-Holland tijdens de Groene Route, www.degroeneroute.nl

5 WILDE BLOEMEN
De Bolderik, Grutteweide 9, Wervershoof (NH), www.debolderik.net
Droom je van een natuurlijke tuin vol wilde of inheemse planten? 
Hier vind je meer dan 300 soorten zaden, los of in speciale mengsels 
verkrijgbaar, van eetbare bloemen- tot een akkerbloemenmix.
TIP De kwekerij is tijdens speciale open dagen te bezoeken en staat 
geregeld op groenmarkten in het land. 

Wie bijen en vlinders  
wil uitnodigen, kan maar 

beter gifvrije planten 
kopen
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6 PLUKTUIN
Pluktuin Lokale Bloemetjes, Nico Broekhuysenweg 20, Amsterdam (NH), 
www.lokalebloemetjes.nl
Pluk zelf je mooiste bos seizoensgebonden veldbloemen bij Lokale 
Bloemetjes. Tijdens het hoogseizoen drogen ze het overschot aan 
bloemen, om verspilling tegen te gaan. 
TIP Bij Fruittuin van West, aan de overkant, oogst je zelf onbespoten 
kersen, kleinfruit, appels en peren, www.fruittuinvanwest.nl

7  BI JZONDERE PLANTEN & GROENTEN
Kwekerij Krijn Spaan, Kortenhoefsedijk 171, Kortenhoef (NH),  
www.krijnspaan.nl
Krijn is ondanks zijn 74 jaar nog lang niet van plan te stoppen met 
het kweken van onbespoten, bijzondere vaste planten. Onlangs is de 
kwekerij verhuisd, om met een iets kleiner assortiment verder te gaan. 
De nieuwe showtuin is er niet minder mooi om.
TIP Vanaf komend voorjaar verkoopt Krijn ook zelf opgekweekte, 
biologische groenteplantjes.

8 GOUDEN GROND
Kwekerij Van Houtum, Vossensteinsesteeg 1, Doorn (UT),  
www.kwekerijvanhoutum.nl
Het succes van een mooie tuin begint, volgens kweker Jan, bij een 
gezonde bodem. Daarom verkoopt Van Houtum zelfgeproduceerde, 
biologische potgrond, tuinaarde en compost onder de naam Bio- 
Kultura. De kwekerij heeft een uitgebreide plantencollectie met 
prachtige moederbedden (in een moederbed staan de planten 
waarvan gestekt wordt).
TIP Vlakbij ligt landgoed Kraaybeekerhof voor biologische plukbloe-
men, groente en er is een restaurant, www.kraaybeekerhof.nl 

9 PLANTENPARADIJS
Kwekerij de Hessenhof, Hessenweg 41, Ede (GD), www.hessenhof.nl
Midden op de Veluwe kweekt Hans Kramer al bijna 40 jaar oersterke, 
biologische vaste planten. Alle verkoopplanten zijn als volwassen 
exemplaar in de kleurrijke moederbedden te bewonderen.  
Nieuw dit jaar: de populaire bladaarde mag je zelf scheppen in  
herbruikbare zakken. 
TIP Wandelen in het stuifzandgebied Wekeromse Zand, waar het veel 
rustiger is dan op De Hoge Veluwe. 

10  HISTORISCHE MOESTUIN
De Ommuurde Tuin, Kortenburg t/o nr. 11, Wageningen (GD),  
www.ommuurdetuin.nl
Achter de oude muur uit de tijd van koning Willem III ligt een  
prachtige tuin vol biologische groente, kruiden en bloemen. Naast  
verse producten van het land koop je hier ook bijzondere soorten 
plant- en pootgoed. 
TIP Op 16 mei is het plantgoeddag bij De Ommuurde Tuin, een  
begrip in de wijde omgeving. 
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Stel zelf je boeket samen of 
pluk fruit zoveel je wilt
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SLOW FLOWERS 
www.slowflowers.nl

Handige overzichtswebsite van telers, bloemisten en bloemenateliers in Nederland, 
die seizoensgebonden, lokaal en met respect voor de natuur werken.

VOOR EEN EETBARE TUIN 
www.denieuwetuin.be

Eigenzinnige kwekerij met bijzondere planten voor een eetbare tuin.  
Nieuw dit jaar: selderie in roze en grappige, bijna zwarte mini-sla.

BIOBOLLEN
www.biologischebloembollen.nl

Biologische voorjaarsbollen die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders bestel je  
bij deze kersverse webwinkel. Speciale bollenmengsels voor een kleine tuin.

WILDE-PLANTENZADEN
www.cruydthoeck.nl 

Dé webwinkel voor wilde-plantenzaden, stinzenbollen en bloemenweide- 
mengsels. Eén keer per jaar (check de website) opent Cruydt-Hoeck de deuren  

voor publiek, voor een kijkje op de kwekerij. 

INHEEMS PARADIJS
www.sprinklr.co

Sprinklr wil steden vergroenen met gifvrije planten voor binnen en buiten. Je kunt er 
terecht voor onder meer ‘Joekels van kamerplanten’, een ‘Inheems Paradijs’ voor het 

balkon of een Tuiny Forest, een bos(je) van inheemse planten en heesters voor je tuin.

VOOR BEGINNENDE MOESTUINIERS
www.bolster.nl 

Veel zaden en tips voor de beginnende moestuinier, voor wie  
speciaal een top-20 van gemakkelijke gewassen is samengesteld.

VERWILDERINGSBOLLEN 
www.keltenhof.nl

Vanaf half september verkoopt De Keltenhof een mooie collectie  
verwilderingsbollen, waaronder Allium-, Camassia- en Scilla-soorten. 

Plus stinzenbollen en kleine heesters.

Onlineshoppen 
voor goed groen

WAT IS JOUW FAVORIETE BIOLOGISCHE TUINADRES? LAAT HET ONS WETEN EN MAIL NAAR INFO@SEASONS.NL

11  GROEN IN  DE STAD 
Stadskwekerij de Kas, Van Beuningenstraat 22, Rotterdam (ZH),  
www.stadskwekerijdekas.nl
De Kas wil met vergroening een bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
in de stad. Uit zaden en stekken van moederplanten uit Rotterdam 
worden planten gekweekt die zich thuisvoelen in de stad en aantrek-
kelijk zijn voor vogels, vlinders, bijen en hommels. 
TIP Vanuit de Groene Huiskamer in de kwekerij worden natuurwan-
delingen georganiseerd. 

12  DUIZENDEN SOORTEN ZADEN
Vreeken’s Zaden, Voorstraat-West 448, Dordrecht (ZH), www.vreeken.nl
Deze knusse tuinwinkel in hartje Dordrecht is al jaren een begrip in 
(moes)tuin-minnend Nederland. Duizenden soorten zaden, bol- en 
knolgewassen zijn zowel online als in de winkel te koop. Vreeken advi-
seert ook graag, of je nu een groentje bent of ervaren tuinier. 
TIP Ga lunchen bij Villa Augustus, waar ze heerlijk koken met groente 
en kruiden uit eigen moestuin, www.villa-augustus.nl

13  BELEVINGSTUIN
Naturentuin, Nieuwkerk 2, Goirle (NB), www.naturentuingoirle.nl
Op landgoed Nieuwkerk, aan de bosrand, ligt de ecologische tuin 
Naturentuin. Je vindt hier een moestuin, vijver, kas, bijenbloemen-berg 
en kleurrijke borders. Initiatiefneemster Anneke Scholte wil mensen 
inspireren om thuis ook natuurlijk te tuinieren, daarom verkoopt ze 
onbespoten zaden en planten van eigen kweek. 
TIP Op en rond het landgoed is het heerlijk wandelen en fietsen. 

14  EERLI JKE ROZEN 
Biologische Rozenkwekerij de Bierkreek, Zevenhofstedenstraat 9, IJzendijke 
(ZL), www.bierkreek.nl
Kerngezond, niet bespoten met chemische middelen en grootge-
bracht met organische mest, dat zijn de rozen van de Bierkreek, de 
enige biologische rozenkwekerij van ons land. Handig: de rozen zijn 
ook via de webwinkel te bestellen of te vinden in winkels in heel  
Nederland en België.
TIP De Bierkreek verkoopt ook zelfontworpen nestkastjes voor insec-
ten, onontbeerlijk bij natuurlijk tuinieren.
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