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Saskia de Valk brengt
veel tijd door in haar
groene volkstuin en is
graag bezig met alles
wat groeit en bloeit. Ook
in haar ontwerpatelier
Vlinder & Vogel vormen
bloemen de basis.

VINGERS

SALADE UIT
DE BERM
Twee stadsecologen
maakten een wildplukgids met info over
wilde eetbare planten
in de stad. Hartstikke
leuk, want zo plukken
we straks midden in
de stad een heerlijke
salade bij elkaar.

V I TA M I N E G

De eetbare stad € 19,99,

Van vitamine G(roen) hebben
we nooit genoeg. En groen is in:
aan de muur, op de grond, in
potten. Er is zelfs een subsidie
voor geveltuintjes aan de straat
verkrijgbaar. Informeer eens bij
de gemeente.

Ellen Mookhoek & Geert
Timmermans

WIEDEWIET

S TA P E L M U U R TJ E
Voor stapelmuurtjes zijn alle
soorten stenen bruikbaar. En
daarnaast dus hout, plantenresten en compost. Stapel alle
materialen door elkaar en maak
er zo duurzaam gebruik van.
Bovendien kost afvoeren vaak
onnodig geld.
LIBELLE 46-62

OASE
Een paradijs midden in de stad, met een missie:
de stad mag groener! Buiten, maar ook binnen.
Struin lekker rond bij Wildernis Amsterdam tussen
planten, potten, boeken, accessoires en groene
cadeaus. Of vraag persoonlijk plantadvies en
bestel in de groene oase een kop koffie of thee.
Bilderdijkstraat 165F, Amsterdam, wildernisamsterdam.nl

Hennep is een heel veelzijdige plant: touw, katoen,
papier, olie, zeep, thee...
het wordt allemaal met
hennep gemaakt. Dat
weten ze bij Hempstory,
daar liggen unieke en
eco-vriendelijke producten
die allemaal hennep als
ingrediënt hebben.
Hempstory, Oudezijds Achterburgwal 142, Amsterdam

R E A DY, S E T, S N O E I !
Stilletjes aan loopt het bloei- en groeiseizoen ten
einde en beginnen we de tuin op te ruimen en te
snoeien. Veel planten kunnen de snoei nu nog veilig
verdragen voordat ze in een winterslaap gaan. De
buxus kan een goede laatste snoeisessie krijgen.
Dan blijft-ie de winter door mooi groen.
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STEKELIGE
TYPES
Tamme kastanjes, de
monumentale exemplaren,
kunnen wel tot 1500 jaar
oud worden. De bomen
staan vooral in verwilderde
cultuurbossen en op landgoederen en hebben stekelige bolsters, in tegenstelling tot paardenkastanjes.

M I N I -T U I N TJ E
Judith de Vries (Tuin van
Judith) en Saskia de Valk
delen een passie voor
bloemen, liefst een beetje
anders, gek, wild en/of
gedroogd. Die passie
delen ze graag tijdens de
workshop Tuintje voor
altijd. In hartje Amsterdam.
Maak een kleine bloemenwereld onder een glazen
stolp met de materialen die
zij hebben verzameld.

Zelfs midden in Amsterdam is
er ruimte voor flora en fauna.
De documentaire Amsterdam
Wildlife laat de natuur van
onze hoofdstad zien: zwaluwen,
vossen, ijsvogels, ringslangen
en nog veel meer. Zó dichtbij
zagen we ze nog nooit.

tuinvanjudith.worldpress.com

Bestel de dvd op amsterdamwildlife.nl

AMSTERDAM
IN HET WILD

UIT ONS DAK
Rooftop Revolution legt
nieuwe natuurgebieden aan in
Nederlandse steden. Waar?
Op de grootste braakliggende
terreinen: daken! Ze helpen
initiatiefnemers hun dak te
‘vergroenen’ en geven advies
aan bedrijven die hun vastgoed
willen verduurzamen. Iedereen
kan zelf aan de slag met het
online stappenplan.
rooftoprevolution.nl
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