
 Pluktuinen

Eetbaar Park Oosterhoeve
IJsselsingel, naast de Zorgboerderij
14:00 t/m 17.00 uur
Het Eetbaar Park is sinds winter 2011 een zone3 
-permacultuurtuin. Vrijwilligers observeren de 
groeiprocessen in het Epark, vullen deze, daar 
waar het het beste groeit, aan met gelijksoortig 
meer eetbaar zaai- en plantgoed (combinatie- 
teelt) en brengen het organische materiaal van 
onbruikbare gewassen direct terug in de kring- 
loop. Dit kleinschalig experiment gaat gepaard 
met een diversiteit aan leerprocessen waar  
iedereen aan deel kan nemen. Voorbijgangers 
worden geïnformeerd middels een informatiebord 
of mondeling bij aanwezigheid. Delen door doen!

PLUKTUIN DE GROOTE WIELEN
Verlengde van de Cascadeweg
Groote Wielen, Rosmalen
Geen activiteiten wel toegang
Aan het einde van de Cascadeweg langs de  
Rosmalensedijk ligt pluktuin de Groote Wielen.

DAG VAN DE
STADSLANDBOUW
DEN BOSCH   

DEELNEMERS 6 JUNI 2015 

Deze kaart is gemaakt door alle stadsland- 
bouwinitiatieven in de stad ter gelegenheid van 
de publieksdag stadslandbouw op 6 juni 2015. 

Door het uiteenlopende karakter van deze 
initiatieven krijgt u de kans om de diversiteit  
van stadslandbouw in de praktijk te bekijken.  

Op deze kaart vindt u de deelnemende initia- 
tieven van Den Bosch. Stel uw eigen fiets-
route samen en maak kennis met deze groene, 
bruisende, eetbare en leerzame plekken in uw 
stad. Deze kaart kunt u ook gebruiken om ons  
te bezoeken na 6 juni.

Groene groet!  
De stadslandbouwers van 's-Hertogenbosch

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT  
OP WWW.STADSLANDBOUWDENBOSCH.NL

Pluktuin de Vliert
Victorialaan, bij Sportiom en Stadion 
12.00 t/m 17.00 uur 
• Picknick 
• Kinderactiviteiten
Naast de oude toegang van voetbalstadion De 
Vliert hebben buurtbewoners in 2012 een grasveld 
omgetoverd tot een ware lusttuin vol fruitbomen. 
Bewoners onderhouden de tuin en organiseren 
er activiteiten. Zo is Den Bosch weer een mooi 
en groen stukje rijker. Op 6 juni zijn er kleedjes 
aanwezig. Neem je eigen gevulde mandje mee en 
geniet van deze gezellige plek. Fijn voor buurt- 
bewoners, voor kinderen, voor iedereen! Dit is  
een project van de Stadse Boeren.

Gammatuin Rosmalen
Blauwe Sluisweg, voor Gamma in Rosmalen
11:00 t/m 16.00 uur
De Gamma Tuin Rosmalen is een stadslandbouw 
initiatief met focus op de biodiversiteit. Op kleine 
schaal wordt er voedsel gekweekt, de resterende 
ruimte van in totaal ongeveer een hectare wordt 
ingezet als wilde bloementuin ten behoeve van 
insecten en als voedselveld voor weidevogels. Op 
creatieve wijze wordt de Gamma Tuin Rosmalen 
gebruikt door de kwaliteit van de locatie te be-
nutten en door mensen op diverse manieren bij de 
tuin te betrekken. Bijvoorbeeld door het geven van 
workshops i.s.m. met Gamma Rosmalen, of door 
het organiseren van een bijzonder evenement.

 Buurttuinen

Kasteeltuin Haverleij
Bij de westelijke vestingmuur van Slot Haverleij
10:00 t/m 16.00 uur 
De deelnemers van kasteeltuin Haverleij zijn actief 
in de tuin aan het werk, u bent van harte welkom 
de kasteeltuin te bezoeken en haar deelnemers 
te ontmoeten. Aan de noord-kant van Den Bosch, 
tussen Bokhoven en Engelen, ligt het landgoed 
Haverleij. In 2011 nam een aantal bewoners het 
initiatief voor een moestuin. De tuin is 2014 in  
gebruik genomen. Ze bestaat uit drie percelen  
in de vorm van een blad. In één blad liggen de 
afzonderlijke tuintjes, één blad wordt bewerkt  
door basisschool kinderen en het derde is de 
gezamenlijke tuin. Het is een heerlijke plek om 
samen (biologisch) te tuinieren, elkaar te ont- 
moeten, te ontspannen en om van elkaar te leren.  
De tuin draagt bij aan de biodiversiteit. Een 
win-winsituatie voor mensen, dieren en planten!

Boschveldtuin
Paardskerkhofweg 12b
13:00 t/m 17.00 uur
• Zonnebloemenwedstrijd
• Proeven en ruiken voor jong en oud 
• Letterspeurtocht
• Blotevoetenpad
Er groeit iets moois in Boschveld... In 2012 opende 
de Boschveldtuin als openbaar toegankelijke wijk- 
tuin (dichtbij het NS-station). Het is een groene 
ontmoetingsplaats van ca.1800 m2, er is een 
speelheuvel met een wilgenkunstwerk. Er wordt 
met ca.50 wijkbewoners getuinierd in houten 
bakken en ook in perken. Iedereen mag meedoen 
met tuinieren, workshops en kindermiddagen.

Buurttuin ‘t Zand
Boschveldweg 2
11:00 t/m 17.00 uur
Buurttuin 't Zand is een tijdelijke groene enclave 
naast Spoor 1 van het NS Station, waar moestuin 
en siertuin elkaar mooi afwisselen, bewoners  
jong en oud elkaar ontmoeten, verpozen, samen- 
werken en groene vingers creatief laten zijn; op  
6 juni kunnen mensen zich laten informeren over 
o.a. bio-diversiteit en ideeën over de eco-corridor 
in 't Zand.

Stapeltuin Tolbrug
GZG terrein
10:00 t/m 16.00 uur
Bij Stapeltuin Tolbrug (GZG terrein) en zullen  
mensen aanwezig zijn die iets kunnen vertellen 
over de tuin. Waarschijnlijk zal er op deze dag ook 
gewerkt worden in deze tuinen. Dit is een project 
van de Stadse Boeren.

 
productietuinen

TuinJoop!
Wasweg 1, VTV Maaspoort (tuin54/55), 
10:00 t/m 16.00 uur
• Labyrint-(on)kruid-pad
De tuin van Tuinjoop is een sierlijke kruidenmoes-
tuin van 300 m2. met een bijzonder ontwerp. Het 
padenplan heeft de vorm van een labyrint. Via 
de smalle paadjes kom je langs talloze eetbare, 
geurige en medicinale planten waarmee Tuinjoop 
o.a. tincturen, zeep, zalf en thee bereidt. Er staan 
ook groenten en fruit in de tuin, al hebben die niet 
de overhand. Er wordt ook 'geëxperimenteerd'  
met permacultuur. Snoeihout is speels gebruikt 
om verticaal te tuinieren. Bijna elk (on)kruid is te 
gebruiken, veel informatie dus. Tuinjoop heeft veel 
kennis van de gekweekte planten. Dit is geen  
recht-toe-recht-aan moestuin, maar een weelde- 
rige en uitnodigende tuin waar je leuke ideeën kunt 
opdoen. Op hetzelfde volkstuincomplex vind je een 
gezamenlijke ‘ideeëntuin’, waar ideeën uitgepro-
beerd worden, zoals een aardbeientoren, kruiden-
spiraal, wilde bloemenweide, insectenhotel en het 
telen van aardappels in etages.
 
BoschBouwBrood
Zuid-willemsdreef / Elststraat
Geen activiteiten wel toegang
Er wordt informatie verstrekt over het bouwen met 
stobalen, van het stro dat hier verbouwd wordt. 
Het gebruik van een graanproduct, uit de directe 
omgeving, om brood te bakken en een huis te 
bouwen.

Stadsboederij Eyghentijds 
Lunerkampweg 5, Rosmalen
10:00 t/m 16.00 uur
Stadsboerderij Eyghentijds is nieuw, boeiend en 
verrassend. Een biologische tuinderij met zelfoogst, 
dieren, groenten, honing, gezonde voeding, natuur, 
spelen en leren, allemaal op één plek. Een boerderij 
waar mens, dier en natuur elkaar kunnen ontmoeten 
waar proeven, spelen en leren centraal staat.

Tuinderij ‘t Wild 
Lunerkampweg 5, Rosmalen
10:00 t/m 16.00 uur
• Preiplanten
Biologische tuinderij met zelfoogst, op Stads- 
boerderij Eyghentijds in Rosmalen.

imkerij stad en streek
Lunerkampweg 5, Rosmalen
10:00 t/m 16.00 uur
Imkerij Stad en Streek - De imkerij als verbinder 
tussen de meest oude ambacht en de moderne 
tijd. Niet alleen honing ... maar ook samen leven 
in een groene en leefbare stad. Spannend, nieuw 
en uitdagend. U kunt o.a. honing proeven, alles 
tegen hooikoorts ervaren, honing cosmetica kopen, 
propolieproducten uitproberen. De Imkerij is ook 
leverancier van alle imkerartikelen in de regio.

De Bossche Hoeve
Kruiskampsingel 565A
10:00 t/m 16.00 uur 
Een stadslandbouwtuin en kinderboerderij. Ontdek 
deze plek en help mee met de eerste klussen om 
hier een bloeiende plek van te maken. Voorlopig 
zijn de openingstijden van de kinderboerderij 
woensdag en zondagmiddag vanaf 14.00 uur.

Buurttuin ‘t Harenhofje
De vijfde Haren
12:00 t/m 16.00 uur
• Koffie en thee en soep
• Informatie over en meewerken in de tuin. 
•  Wellicht de eerste oogst te plukken? ...
Buurttuin 't Harenhofje is een gezamenlijke tuin, 
een plek om met elkaar te praten, te genieten van 
wat er staat in de tuin of bezig te zijn in de tuin.

De Graafse Hof/Graafse akker
Mgr van Roosmalenplein 32 
10:00 t/m 16.00 uur
•  Akkerspeurtocht (Doorlopend)
• Meewerken op de Akker (Doorlopend)
• Wildplukwandeling (12:00 en 14.00)
• Blotevoetenpad (Doorlopend)
Doe zelfstandig de Akkerspeurtocht en leer alles  
over stadslandbouw. Wandel mee met een wild- 
plukwandeling en proef wilde planten. Trek je 
schoenen uit en loop over het blotevoetenpad.

De Graafse Akker en de Graafse Hof zijn altijd 
toegankelijk. De Graafse Akker is de gezamenlijk 
buurtakker en het verborgen groene pareltje van 
de Graafse wijk. Er wordt op grotere schaal voor en 
door de wijk groente en fruit verbouwd. Iedereen 
kan makker van de akker worden hiermee steun je 
de akker en deel je in de oogst. Er is ruimte voor 
ieders ideeën en stadslandbouw experimenten.  
In de Graafsehof worden onder ander groente, fruit 
en bloemen op een voormalig braakliggend terrein 
verbouwd door volwassenen en kinderen uit de 
wijk. Elke woensdagmiddag is de kindertuinclub 
open, alle kinderen uit de wijk zijn welkom. 

volkspark de maasakkers
De saren nr 8, onder de interbest reclamemast
10:00 t/m 16.00 uur
Kom ontdekken wat dit ruige terrein nu al te 
bieden heeft en de mogelijkheden die er in de  
toekomst zijn op het gebied van biodiversiteit  
en stadslandbouw. Vraag, klets en droom samen 
met de initiatiefnemers van dit project verder over 
de invulling hiervan. Stadslandbouw en biodiversi- 
teitsproject gesitueerd op een 2,2Ha groot, voor-
malig honkbal complex. 7 jaar lang een verlaten 
terrein, wat langzaam weer wordt ontgonnen, om  
zodoende een volkspark te creëren waar een ieder  
een plekje kan vinden om te genieten van de weel-
de, de vrijheid en de onuitputtelijke rijkdom van 
moeder Natuur.

Jeroen Boschtuin
Louwsche Poort
Geen activiteiten wel toegang
Een groene oase in het hart van de stad! De voor- 
malige kloostertuin wordt opgeknapt en omge-
vormd tot een werkelijke ‘Tuin der Lusten’, ver- 
wijzend naar het beroemde schilderij. Het initiatief 
voor het opknappen van de Tuin komt voort uit de 
bezorgdheid van Joeri de Bekker. Hij heeft met zijn 
enthousiasme omwonenden en andere partijen 
bij elkaar weten te brengen om samen aan de slag 
te gaan met het opknappen van de tuin én zijn 
omgeving. 

Buurttuin Bietje bij Bietje
Baden Powellstraat, in de Muntel
10:00 t/m 16.00 uur
Bij Buurttuin Bietje bij Bietje zullen mensen 
aanwezig zijn die iets kunnen vertellen over de 
tuin. Waarschijnlijk zal er op deze dag ook gewerkt 
worden in deze tuinen. Juni 2014 is een groep  
wijkbewoners voorzichtig gestart met de aanleg 
van een buurttuin op het veld aan de Baden  
Powellstraat, hoek Ophoviuslaan. De tuin wordt  
dit voorjaar echt aangelegd. Dit is een project van 
de Stadse Boeren.

De Graafse Hof/Graafse akker
Mgr van Roosmalenplein 32 
10:00 t/m 16.00 uur
Voor meer info: Buurttuinen > De Graafse Hof

De Locatie
De Gemeint 3, Vlijmen
Geen activiteiten wel toegang
Op dit moment wordt er op De Locatie een  
grote permacultuurtuin aangelegd. Een paar  
minuten fietsen van 's-Hertogenbosch,  
middenin degroene weilanden van Vlijmen  
ligt deze karakteristieke (zorg)boerderij. Het  
rustieke buitenleven vormt het ideale decor  
voor de unieke combinatie van hulpvormen  
die De Locatie biedt. 
 
Voedseltuin VillaNueva
Vlijmenseweg (naast de volkstuinen)
Geen activiteiten wel toegang
De voedseltuin, van bijna één hectare, is in  
eerste instantie in het leven geroepen om  
cliënten van de Voedselbank op structurele  
wijze te voorzien van verse groenten en fruit.  
Vrijwilligerswerk hier ter plekke kan soelaas  
bieden aan individuen met een grote afstand  
tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast heeft 
deze voedseltuin een landschappelijke meer-
waarde. De eerste 300 kroppen sla zijn geoogst.  
Andijvie en prei volgen. Opmerkelijk is dat het  
initiatief een breed maatschappelijk draagvlak 
kent, wat tot nu toe ook een effect heeft gehad  
op de financiële ondersteuning. Dit is een pro- 
ject van de Stadse Boeren.

DIVERSEN

A    GroenBIEB
Hinthamerstraat 72 (in de StadsBIEB) 
10:00 t/m 16.00 uur 
• Informatiepunt 
• Zadenruilkast
In de StadsBIEB zit de GroenBIEB. Hier zullen  
De Stadse Boeren informatie verstrekken over  
alle projecten en de Stadslandbouwdag, ze  
wijzen de weg door de stad en kunnen een mooie 
fietsroute voor die dag met je samenstellen langs 
diverse projecten. Neem je zaden mee, voor de 
zadenruilkast!

B   TRAMKADE /aquaponics, 
Tramkade (op het terrein van De Heus) 
10:00 t/m 16.00 uur 
• Presentatie aquaponics installatie
Op het Aquaponicslab De Mengfabriek zal een 
werkende aquaponics installatie te zien zijn,  
en zal er informatie over dit systeem en de  
mogelijkheden ervan gepresenteerd worden.  
Dit is een project van de Stadse Boeren.

C   De groentekist 
De organisatie achter de groentekist is aanwezig 
bij de graafsehof. De Groentekist is een 'mini- 
moestuin' waarin je een seizoen lang vijf soorten 
groenten kweekt. Met deze kist heb je op een 
snelle, leuke manier een eigen moestuintje.  
In het voorjaar van 2015 heeft de Groentekist 
2000 kisten weggezet bij 200 basisscholen in 
Noord-Brabant, Samen gaan we voor Groente!

Dieren en natuur educatie

1   Kinderboerderij  
De Oosterhoeve

IJsselsingel (In het Oosterpark)

2   De Eendenkooi
Burgemeester van Zwietenpark

3     De Ekartweide
Sluisweg 5237

 

4    Heempark Den Bosch
Het Heempark 
Deze is gelegen op een schiereiland, waar de Pet-
telaarse Vaartgraaf overgaat in de Zuiderplas, van 
ruim twee hectare groot. Het park grenst aan het 
Bossche Broek en het recreatiegebied Zuiderplas.

Organisaties OP LOCATIE

5     VELt
Aanwezig bij:
• TUINJOOP! (ochtend)  
• BOSCHVELDTUIN (middag)
Op 6 en 7 juni zijn de VELT Ecotuindagen. Daarbij 
stellen zo'n 170 leden (70 in Nederland) hun tuin 
open voor bezoekers. VELT Afdeling Den Bosch  
zal informatie geven over samentuinen, stads- 
landbouw, ecologisch leven, moestuinen, sier- 
tuinen, het houden van kippen en de uitgaves  
van VELT zijn dan daar te verkrijgen. Je herkent  
de VELT stand aan de rode beachvlag.

6    Transfarmers
Aanwezig bij: 
DE GRAAFSE HOF/GRAAFSE AKKER
De Graafsehof en Graafse akker zijn initiatieven 
opgezet door Stichting Transfarmers, actief in het 
ondersteunen van groene buurtinitiatieven voor 
een groene sociale stad.

7    Transition Town
Aanwezig bij:
 BOSCHBOUWBROOD

8    stadse boeren
Aanwezig bij:
 • STAPELTUIN TOLBRUG  
• BUURTTUIN BIETJE BIJ BIETJE 
• DE MENGFABRIEK 
• DE GROENBIEB
• PLUKTUIN DE VLIERT
• VILLANUEVA
Iedereen kan een Stadse Boer zijn. De Stadse  
Boeren is de groeiende gemeenschap van 
stadslandbouwers in verschillende steden in 
Nederland.

   Het Groen Platform
Het Groen Platform is een praktisch netwerk van 
stadslandbouwers en kennisdelers, aanspreekbaar 
via de leden in alle buurttuinen van Den Bosch op 
6 juni. 
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Deze kaart en de organisatie van de publieks- 
dag stadslandbouw is mede mogelijk gemaakt 
door het Groen Platform en financieel onder- 
steund door de provincie Noord-Brabant uit 
het programma Leefbaarheid @ Brabant en de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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