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Nederlands Hout verzaagt Haarlemse (stads)
bomen naar planken en balken. En maakt daar 
o.a. Haarlems Houten (stads)banken, tafels, 
keukens, wandplanken en (gepersonaliseerde) 
kadoproducten van. Het gaat om bomen die 
in opdracht van de gemeente werden gekapt. 
Vanwege nieuwbouw, stormschade, enz.. 
Van gekapte stadsboom (“afval”) naar (stads)
meubel of bouwbalk (grondstof!) voor Haarlem 
Circulaire Stad! Nederlands Hout streeft naar 
een zo circulair mogelijk productieproces. 

Kweekcafé is de PLEK voor jong en oud, voor Haarlem 
en regio, voor innovators, makers en inspirators. Waar je 
geïnspireerd raakt op het gebied van voedsel, natuur,  
innovatie en design. PODIUM voor talenten, organisaties 
en bedrijven. Waar buurtbewoners, makers en onder- 
nemers elkaar ontmoeten; waar door samenwerking  
en verbinding mooie ideeën ontstaan. Samen maken  
we het verschil!

Eet jij graag appels en peren? En wil jij weten 
hoe appel- en perenbomen groeien? Wij van 
Fruittuinen Zuid-Kennemerland planten de 
komende jaren in de Haarlemmer Kweektuin 
verschillende rassen fruitbomen en ander fruit. 
De fruittuin gaat uitgroeien tot het kennis- 
centrum voor fruit in Haarlem, waar je alle 
seizoenen in het jaar het fruit kunt beleven.

Lost Lemon is een sociaal maatschappelijk bureau. Wij helpen gemeenten, welzijnsinstellingen en 
zorgverleners door middel van ondersteuning bij hun diensten aan mensen die (even) hulp nodig 
hebben. Daarnaast werken we ook met collegae die verborgen talenten hebben. Talenten die we 
duurzaam tot bloei laten komen. Zo brengen we onze eigen adviezen in praktijk. Zo werken we 
aan menselijke duurzaamheid.

Natuur- en Milieueducatie (NME) van 
de gemeente Haarlem brengt kinderen 
en volwassenen kennis bij over natuur, 
milieu en duurzaamheid. Doel is om 
mensen bewust te maken van hun 
eigen leefomgeving en te betrekken  
bij een duurzame samenleving.  
Dit doen wij vanuit twee stads- 
boerderijen, een huisdiereninformatie- 
centrum, vier schooltuincomplexen 
en in de Haarlemmer Kweektuin een 
dierenweide, tropische kassen en  
de Springertuin.  

Biologische zelfoogst-tuinderij. Voor een vast bedrag per jaar koop  
je een oogstaandeel. Er wordt een zeer gevarieerd aanbod geteeld  
door een professionele tuinder met hulp van vele vrijwilligers.  
Bovendien bieden we educatie en dagbesteding in de Kas.

BioMarkt
Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert de KweektuinKas  
een biologische markt van 11 tot 15 uur. Brood, gebak, kaas, eieren, 
groente, fruit, wijn en nog veel meer!

Kweek Design exposeert en verkoopt  
ambachtelijk design uit Haarlem en  
omgeving. Kweek Design werkt samen  
met makers die zich richten op duurzaam-
heid, hergebruik en innovatie. En het ziet  
er ook nog eens fantastisch uit!

Na een lange periode van voorbereiding, restauratie en verbouwing  
is het rijksmonument ‘Huis ter Kleef’ in de Haarlemmer Kweektuin  
uit 1560 heropend met een nieuwe bestemming als centrum voor  
o.a. yoga onder de naam ‘Yoga Innerwork’. 
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De Haarlemmer Kweektuin groeit! 
Of u nou wilt komen lunchen bij het 
Kweekcafé, biologische groente wilt  
oogsten bij de KweektuinKas, of een 
yogales wilt volgen bij Innerworks,  
u bent van harte welkom. De Haarlemmer  
Kweektuin (voorheen Stadskweektuin) 
is van oudsher een prachtig wandelpark 
waar de NME (Natuur en Milieu Educatie) 
allerlei activiteiten verzorgt. Maar tegen-
woordig is er, dankzij de samenwerking 
van mensen uit de buurt, en dankzij de 
bedrijven die er gevestigd zijn, steeds 
meer te doen. Dit duurzame stadspark 
groeit dankzij grote inzet van velen uit de 
omgeving. Dus voor en door de buurt! 

Kleverlaan 9, Haarlem
www.haarlemmerkweektuin.nl
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