H&G green guide

B&B, Home & Garden’s
greenteam: journalist
Barbara Natzijl (links) en
fotograaf Barbara Groen
(rechts). Altijd in voor iets
nieuws gidsen zij je langs
inspirerende, onontdekte
en verrassende groene
adressen in ons land.
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Als er een stad is waar de term ‘urban green’ wordt omarmd, dan is
dat in het vooruitstrevende Rotterdam. Locals staan er te springen
om hun groene ideeën vorm te geven en doen dat ook nog eens op een
aanstekelijke manier.

>ROTTERDAM<
FOTOGRAFIE BARBARA GROEN PRODUCTIE EN TEKST BARBARA NATZIJL
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Heilige Boontjes in cadeauverpakking, groen lunchen in een loods
en bedwelmd raken door de geur van exotische planten
1. LUNCH MET UITZICHT

van de stad, De Kaapse Brouwers. Groenten en zuivel worden
door Rechtstreex van het land zo de Fenix-loods in gebracht en
bij Jordy’s Bakery wordt met aandacht, handwerk en passie
brood gebakken. Bij Firma Bijten beheersen ze de kunst van
paté maken en bij Stielman koffiebranders die van koffie.
Aanrader bij de borrel is een kaasplank van Booij Kaasmakers.
Tip: aan het plein zit ook het kleine Theater Walhalla met een
originele programmering.
Veerlaan 19D, fenixfoodfactory.nl

Beneden raast het verkeer, boven zit je midden in het groen
met mooi uitzicht op de stad. Op de betonnen kubus van
het Schieblock is een oogstbaar dak aangelegd. Een bijna
geheime deur en lift leiden je er alleen op woensdag naartoe.
Open je de liftdeuren, dan komt de geur uit de keuken van
creatief en culinair ondernemer Valerie Kuster je tegemoet.
Grenzend aan de Dakakker opende ze haar ‘dakcafé’ met
een dagkaart gebaseerd op de oogst.
Schiekade 189-III, schieblock.com
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5. FASHIONABLE TUINCENTRUM

2. GROENE OASE

Op fietsafstand van de Westzeedijk ligt de levendige Nieuwe
Binnenweg, een aaneenschakeling van leuke winkels en eetadressen. De meest groene is Stek, de stadstuinwinkel van
vijf groenprofessionals. In dit fashionable tuincentrum koop je
biologische zaden in witte zakjes, met de hand gesmeed tuingereedschap van De Wit, cadeauzakjes met Heilige Boontjes
en topplanten als Gaura en kruiptijm. ‘Wij gaan voor praktisch
en mooi,’ licht Marieke de Keijzer, een van de initiatiefnemers,
toe. ‘Met de winkel willen we inspireren om groene ruimtes te
creëren in de stad. Er valt zo veel te ontdekken. Je kunt overal
wel wat, ook op schaduwrijke balkons, kies dan voor bijvoorbeeld
Heuchera en Astilbe.’
Nieuwe Binnenweg 195, stekrotterdam.nl

De rust bij Trompenburg Tuinen & Arboretum wint het van
het rumoer en de hectiek die horen bij een wereldhavenstad.
Het geruis van de snelweg wordt overstemd door opwekkend
gekwetter van vogels. Laat je hier bedwelmen door de geur
van groen en imponeren door de ongekend grote collectie van
bomen, planten, struiken, bollen en knollen die ook internationaal
veel aanzien geniet. Om maar met een paar wapenfeiten te
smijten: de collectie Ilex (hulst) bestaat uit 100 soorten en die
van de Hosta (hartlelie) uit 500. Er is een kas met een grote
verzameling cactussen en er zijn maar liefst 700 verschillende
soorten rododendrons die in het voorjaar voor een explosie
aan kleur zorgen. Fijn detail: tuinliefhebbers vinden in dit
inspiratiemekka naambordjes bij al het groen.
Honingerdijk 86 (beneden), trompenburg.nl
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Aan de Zaagmolenkade in het Oude Noorden lijkt de zon
wel altijd te schijnen in de winkel en werkplaats van Olga
Korstanje. Haar handgemaakte leren tassen zijn helemaal
thuis in dé design-wijk van dit moment. Olga: ‘Ik houd van
ontwerpen die puur en eenvoudig zijn, maar rijk aan detail en
materiaalgebruik. Ik verkoop ambachtelijk werk en producten
van restmateriaal, zoals de leather leaves waarmee je een tak
kunt versieren.’ Blikvangers: porseleinen takkenvaasjes voor
aan de muur.
Zaagmolenkade 40, olgakorstanje.com

Groen- en woontrends krijgen een gezicht bij Zomers Bloemen.
Eigenaar René Jongeneel weet wat er speelt: ‘Wij willen graag
inspireren en verleiden. Woonbeurs Maison et Objet in Parijs is
daarvoor onze grootste inspiratiebron. Maar ook mode, vooral
van Karl Lagerfeld en Maison Margiela, vertalen we graag naar
bloemen en wonen. Zo ontstaat er een collectie die flamboyant
en poëtisch is.’ Hoe dat eruitziet? Imposante bloesembomen,
XXL bloemendecor, vintage stolpen over natuurschoon en
vitrines met opgezette vlinders.
Oldenbarneveltstraat 144, zomersbloemen.nl
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5. Marieke de keijzer
over ‘haar’ Stek: ‘Met
de winkel willen we
inspireren om groene
ruimtes te creeren
Ô
in de stad.’

6. BRUISENDE BUURT

3. GROENINSPIRATIE EN VERLEIDING
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7. PUUR NATUUR ONTBIJT

4. MELTING POT VAN SMAKEN
Aan de overkant van de Maas, in Katendrecht, hebben culinaire
ondernemers en creatievelingen een grote aantrekkingskracht
op elkaar. Je kunt je ogen en smaakpapillen op het Deliplein
vol terrassen dan ook flink de kost geven. Onlangs opende
hier in een voormalige loods de Fenix Food Factory, waar
duurzame en groene foodproducenten je eten laten beleven
op Perzische tapijten die een huiskamergevoel geven aan de
industriële ruimte. Ook hier gevestigd: de jongste stadsbrouwerij
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Tijdens een ontbijt bij Picknick proef je de natuur. Alles
draait hier om smaak. In de open keuken spat de passie er
vanaf en dat zie en proef je bijvoorbeeld aan de yoghurt met
geroosterde noten, gedroogd en vers fruit, een heel bijzondere
specerijenhoning en huisgemaakte crumble. Het lijkt wel feest
als tijdens de lunch brood met oude boerenkaas met appelstroopboter en tuinkers op houten planken wordt geserveerd.
Mariniersweg 259, met een terras aan de Pannenkoekstraat
waar onder andere ook woonwinkel Depot Rotterdam zit,
picknickrotterdam.nl
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Wandelen in een dakpark op negen meter hoogte en dwalen door een bijna
300 jaar oude binnentuin, ooit buitenplaats Rust en Lust
8. LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT
In de gezellige straat Zwaanshals volgt de ene aanlokkelijke
etalage na de andere. Wij vielen als een blok voor die van
Elle Aime van Lisa Manuels. Vier jaar geleden begon ze haar
winkel en workshopruimte. Haar eigen collectie met illustraties
vulde ze aan met (papier)producten die met liefde gemaakt zijn
en waarachter een mooi verhaal schuilgaat. ‘Soms voel ik me
curator van mijn eigen minimuseum.’
Zwaanshals 299, elleaime.nl

niet uitgekeken op de vlinders. Ook leuk: de speurtochten die
het museum organiseert langs de Rotterdamse stadsnatuur
en spannende kinderfeestjes waarbij schatkisten moeten
worden gezocht.
Westzeedijk 345, hetnatuurhistorisch.nl

13. LOKAAL TALENT
Op de begane grond van voormalig kantoorpand Schieblock
pronkt Rotterdams neusje van de zalm. Bij designwarenhuis
Groos vind je namelijk een selectie van uitsluitend lokaal
designtalent. Woon- en lifestyleproducten, mode, sieraden
en delicatessen, allemaal even begeerlijk. (Schiekade 203,
groosrotterdam.nl). De grote etalageramen grenzen aan de
dubbele deuren die leiden naar de Dakakker, pal achter de
Luchtsingel. Die laatste is een tijdelijke, houten brug die werd
gefinancierd met crowdfunding. Hij voert naar de Hofbogen
aan de andere kant van de drukke weg, zeker de vijf wandelminuten waard. Onder het voormalige station zitten diverse
restaurants en winkels. Bij North Sea Design worden vintage
meubels en lampen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 gecombineerd
met nieuwe, voornamelijk Scandinavische woonaccessoires.
Raampoortstraat 32, northseadesign.nl

10. MOESTUIN OP HET PLEIN
In de Anthoniestraat is op een pleintje een moestuin gekomen,
die onder de bezielende leiding van Hans en Pinar door buurtbewoners wordt onderhouden. In het kader van organische
gebiedsontwikkeling zetten Hans en Pinar zich bij Restaurant
Gare du Nord in voor een duurzame en biologische levensstijl.
De ingrediënten zijn puur plantaardig, biologisch, lokaal of ze
komen uit de eigen tuin op het plein. Hans en Pinar noemen
hun restaurant in een oude Franse treinwagon een bio vegan
bistro. Een vleugje Parijs in Rotterdam.
Anthoniestraat 2, restaurantgaredunord.nl
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De havenstad is overladen met leuke winkels,
maar die liggen behoorlijk verspreid. Soms
is de auto aan te raden. De meeste adressen
bezoek je natuurlijk op z’n groens: op
de groene Kronan-fietsen van Rotterdam
ByCycle (voor groepen vanaf 10 personen),
rotterdambycycle.nl, of huur een fiets
bij Use-it (per persoon), use-it.nl.
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14. MEER DAN ALLEEN BOEKETTEN
Op een steenworp afstand van Stek aan de Nieuwe Binnenweg
vind je flowershop Niche. Eigenaar Susanne Vuyk: ‘Mijn stijl
is wat losser dan gemiddeld, waardoor elke bloem goed tot
zijn recht komt. Omdat bloemen een seizoenproduct zijn, blijf
ik ook verrast. Soms ben ik bijna vergeten hoe mooi sommige
soorten zijn.’ Bijzonder is de collectie woonproducten geïnspireerd
op de natuur. Vilten vlinderbroches, papegaaikaarsen, fleurig
vintage behang en de gezeefdrukte lampionnen met vogels en
bloesem van Maartje van den Noort.
Nieuwe Binnenweg 235A, nicherotterdam.nl

11. VILLA NATUUR
Zodra je de deuren van de monumentale Villa Dijkzicht opent,
duik je in de verbazingwekkende wereld van Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Plotseling sta je oog in oog
met een fascinerende collectie opgezette dieren. Wij raakten
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Tegenover het Museumpark met Het Natuurhistorisch, de
Kunsthal en Boijmans van Beuningen, ligt de geheime groene
parel van de stad: de historische tuin Schoonoord. De bijna
300 jaar oude binnentuin is zelfs bij locals niet zo heel bekend.
Zodra je de ijzeren hekken passeert, stap je in een stille schatkamer voor groenliefhebbers. Oorspronkelijk heette de tuin
Rust en Lust en omvatte een herenhuis, koetshuis, stalling,
tuinmanswoning, theehuis met koepel en broeikassen. En ja,
rust en lust vind je er nog steeds, en ook moerascipressen,
een oude vruchtenmuur, vleugelnoot en trompetbomen.
Kievitslaan 8, tuinschoonoord.nl

9. WEET WAT JE EET

Bij Uit je Eigen Stad wordt dagelijks met de hand geoogst.
Het stadslandbouwbedrijf produceert veertig verschillende
groenten, fruit, kip, vis en paddenstoelen. En dat schept weer
gelegenheid voor educatie en innovatie. Het vooruitstrevende
aquaponic-systeem waarbij kroppen sla zich op pontons in
water te goed doen aan de uitwerpselen van vissen, is hier
bijvoorbeeld volop in bedrijf. Tel daarbij restaurant, winkel en
activiteiten als eten & daten en de wekelijkse stadsmarkt op
et voilà, de hele voedselketen is in eigen handen. Op het
gastvrije, voormalige rangeerterrein hoor je het groen bijna
groeien. ‘Je hoeft het nog net niet zelf te oogsten,’ benadrukt
Ilse Boom van Uit je Eigen Stad. Maar mochten je handen
nu jeuken bij het zien van al dat blakende gewas, dan kun
je binnenkort terecht in de kruidenpluktuin. Start of eindig je
bezoek aan Rotterdam hier en neem op weg naar het centrum
ook een kijkje op het Dakpark dat op negen meter hoogte op
een woonboulevard in Delfshaven is aangelegd.
Marconistraat 39, uitjeeigenstad.nl
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12. SECRET GARDEN
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