
Open Buurttuinendag  
Zondag 29 september 2019 

Van 13 tot 17 u. 

 

Deelnemende tuinen: 

Er zijn vijf tuinen in de Merenwijk: 

Voedselbos Okkerheide 

Een echt voedselbos in ontwikkeling, gelegen tussen het Veerpolderpad en het spoor. 

https://okkerheide.nl/ 

Buurttuin Koolwitjespad 

Een paar enthousiaste buurtgenoten beheren een bloemrijke groenstrook. Hoor hoe ze dat gedaan 

hebben, en hoe leuk het is. 

Kruidenpluktuin aan de Strobloem 

De kruidenpluktuin is een kleine tuin. Initiatiefneemster Marga van Willigen heeft er voor gezorgd 

dat het plein opnieuw werd ingericht, met nieuwe speeltoestellen, bestrating, boomspiegels en een 

gezellig kruidenpluktuin voor de buurt. Kom horen hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft, en wat het 

voor de buurt betekent. 

Buurttuin Oase bij buurthuis Op Eigen Wieken, aan het Valkenpad 

Meerdere groepen die actief zijn in het buurthuis beheren een stukje van de tuin, die  de omgeving 

vergroend heeft, en ook een leuke buiten-zitplek voor het buurthuis biedt. Er is koffie en thee voor 

bezoekers.  

Buurttuin de Tomaat, aan de Smellekenhorst 

Tussen de hoge Slaaghwijk-flats ligt een gezellige buurttuin met bloemen in elk seizoen, waar de 

buurttuiniers met de kinderen uit de buurt voor zorgen. De tuiniers zijn er vanaf 14 u. Daarvoor mag 

je zelf rondkijken. 

In de rest van de stad: 

Buurttuin Maredijkbuurt aan het Tamboerpad 

Gezellige kleine buurttuin, die al veel plantjes geleverd heeft voor andere groene projecten in de 

buurt, zoals de boomspiegels aan de Aloëlaan. Laat je informeren, en rij een groen rondje door de 

Maredijkbuurt! 

Kruidentuin Leiden aan de Ir. Driessenstraat, tussen Vestestraat en Uiterstegracht 

Een van de oer-buurttuinen van Leiden. Een bloemrijke oase voor buurtbewoners en passanten graag 

even op een bankje zitten en de buurttuiniers zich verwonderen over alle prachtige vlinders, libellen, 

bijen en hommels die er rondvliegen. Alles onder het wakend oog van kater Oscar. Volg de 

Kruidentuin op Facebook. 

https://okkerheide.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009596319273


Buurttuin Tuinstad, achterom tussen de huizen van de Pioenstraat en de Pieter de la Courtstraat 

Een onverwachte oase achter de achtertuinen. Je komt er door de smalle doorgangen naast de 

huizenblokken. Een groep bevlogen buurttuiniers is het actief en laat je graag de moestuinbakken en 

de fruitbomen zien.  

De Schanstuin aan de Lammenschansweg 

De tuiniers hebben aardig de ruimte op een bouwkavel aan de oostkant van de weg, bijna bij het 

Lammenschansplein. Het is een tijdelijke tuin die al een paar jaar enthousiast door de buurtbewoners 

gebruikt wordt. https://www.facebook.com/Schanstuinleiden/ 

Schooltuin De Distelvink, aan het Catharina Baderpad (aan de rand van het Stevenshofpark).  

Kom kijken hoe de kinderen van de Stevenshof hier al sinds 1986 elk jaar kunnen oogsten uit hun 

eigen tuintje. Omdat het nu het eind van het seizoen is, kunnen bezoekers een mooie bos bloemen 

plukken en meenemen voor thuis! Meer info: http://www.schooltuinenleiden.nl/36543683 

Vragen? Bel Anne Marie van Dam, Lokale Trekker Groen Dichterbij Leiden, 06 30769243. 
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