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Als winkelstad staat Haarlem nog altijd met stip op 1. Terecht!
In de vaak historische panden vind je hippe winkels, unieke
ambachten en mooie initiatieven. En daar zitten verrassend groene
aanraders tussen! En (bijna) alles op loopafstand van elkaar.

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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Ga met mooi weer voor een picknick in het park
of - slow fun! - huur een fluistersloep van Greenjoy
1 OP SLAG BLIJ

5 PAULS OASE

Bij Kukicha, een winkel ‘for a green and happy life’, struin je
tussen handgemaakte producten en drink je biologische koffie
of thee met gezond lekkers erbij. Eigenaar Léonie Möllmann kiest
haar duurzame waren om verschillende redenen: horloges van
restjes hout omdat er voor elk verkocht exemplaar een nieuwe
boom wordt geplant, servies dat biologisch afbreekbaar is en
beautyproducten van natuurlijke ingrediënten. De creatieve
en gezonde (kook)workshops verhogen de feelgoodfactor.
Jacobijnenstraat 4 (zwart), kukicha.nl

‘Mijn hart is groen,’ licht Paul Wijkmeijer zijn oneindige liefde
voor groen toe. Sinds 1996 is hij de eigenaar van Klavertje
Vijf. Dit is niet alleen zijn eigen toevluchtsoord, maar voor locals
ook de plek voor kwaliteit. Paul verkoopt uitsluitend bloemen en
planten die met aandacht en liefde zijn gekweekt. ‘Ik koop in op
mijn eigen gevoel en smaak.’ Ook vazen van Henry Dean en van
het ontwerpersduo Scholten en Baijings staan te pronken in dit
trendsettende bloemenatelier. Breestraat 30, klavertjevijf.com
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6 ETALAGE VOOR NATUUR EN KUNST

2 BRUISENDE KWEEKTUIN

Bij Dprtmnt geven curators en stylisten Steven van Maanen
en Ellen Wijnberg hun geheel eigen draai aan schatten uit de
natuur: totems van zee-egels, veren met voetjes. De overgang
naar kunst is naadloos. Een bijenkorf voor eigen honingproductie
staat bijna vanzelfsprekend naast aparte vilten kunst van Daphne
Brasser. Kunsthistorica Ellen selecteert zo veel mogelijk lokaal
werk. In combinatie met unieke woonaccessoires is de uitstraling
die ene keer chic en elegant, de andere keer hilarisch. Dprtmnt
lijkt op een galerie, maar is veel meer een wonderwarenhuis dat
inspireert voor een persoonlijk thuis. Gedempte Oude Gracht 79,
dprtmnt.nl

De Haarlemmer Kweektuin bruist en wordt nog steeds elke
dag aantrekkelijker. Je vindt er een ecologische voorbeeldtuin,
een arboretum en waterontdekplekken voor kinderen. Ook kun je
hier je eigen tuinplanten op vakantie sturen of laten overwinteren,
tegen betaling uiteraard. Een kweekcafé staat op de planning.
Doel: het stimuleren van duurzaam denken en doen. Leerzaam
is het groenspreekuur op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Hoveniers beantwoorden dan vragen over natuurlijk en duurzaam
tuinieren. Kleverlaan 9, haarlemmerkweektuin.nl

3 TO PICKNICK

2

7 ZADENCATALOGUS IN 3D

Ook Haarlem heeft zijn eigen Marqt (Gedempte Oude Gracht
66, marqt.com), met duurzame, biologische producten. Een fijn
adres om eten & drinken te halen voor bijvoorbeeld een picknick
in het Kenaupark, de Haarlemmerhout of in een fluistersloep van
Greenjoy! Varen in zo’n elektrische boot is slow fun! Gewapend
met gebruiksaanwijzing stap je aan boord en trek je de stekker uit
de grachtmuur. Geruisloos glijd je over het Spaarne en door de
Haarlemse grachten. Maximaal 6 km/uur! Greenjoy.nl

Leuk, leerzaam en
inspirerend, ook voor
kinderen, dat is de
Haarlemmer weektuin

Vrijwel elke vraag over zaaien en zaden kunnen ze beantwoorden
bij de ruim 75 jaar oude Zaadhandel Roozen. In de winkel vind
je een uitgebreide collectie groenten-, bloemen- en kruidenzaden.
Op zoek naar aardbeisla en tomaat Coeur Boeuf? Ze liggen vast
opgeslagen in de historische ladekast achter de mooie toonbank.
Jan levert er altijd deskundig advies bij en indien gewenst specifiek
gereedschap en goede mest. Spekstraat 5, janroozen.nl

4 MAGNIFIEKE MENGELMOES

8 VERSE VOORRAAD VITAMINEN

De missie van Mashed concept store: laten zien dat oud, jong
en verantwoord design mooi samengaan. Die is alvast geslaagd
in het stoere winkeldecor, waar je ronddwaalt tussen het fairtradeaanbod van tassen, sieraden en stoelen. Paradepaardjes zijn de
eco lamswollen dekens van Klippan uit Zweden en de Woody
skateboards gemaakt van oud stadshout. Fijn is de koffiehoek
achter in de winkel, waar je al het moois kunt laten bezinken.
Kleine Houtstraat 19, mashed-concept.store.com

Een Struikrover, Boswachter of Woudloper? De sappen van Bos
Slowjuices hebben tot de verbeelding sprekende namen. Een
slow juicer kneust, maalt en perst groenten en fruit langzaam,
zodat de enzymen en voedingsstoffen behouden blijven. In de
kleine winkel van Gertjan Bosman is de visie duidelijk: liefde voor
de natuur, kennis van gezonde sappen, soepen, salades en een
zwak voor mooie en bijzondere vormgeving. Kleine Houtstraat 22,
bos-haarlem.nl
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9 WAT DE POT SCHAFT

11 FIETSHYPE

‘We bakken zelf onze taarten en bereiden soepen, worst en patés
in eigen huis,’ vertelt Sabine Bosman. ‘De ingrediënten komen van
kleine leveranciers.’ Op donderdag- en vrijdagavond eet je hier een
driegangenmenu. Wat de pot schaft. Toch is Restaurant Staal
‘geen restaurant’, vindt Sabine. ‘We hebben veel meer dan eten en
drinken: dichters- en meezingavonden en presentaties bijvoorbeeld.
Je kun hier van alles beleven.’ Een terugkerende activiteit is de Eat &
Read in samenwerking met boekhandel De Vries. Gedempte Oude
Gracht 46, staalhaarlem.nl

Django’s passie voor fietsen resulteerde niet alleen in zijn eigen
Bikeshop, ook werd hij specialist in zogenaamde fixed gear fietsen,
kortweg fixies genoemd. In zijn shop vind je zo’n beetje alles wat je
voor een fiets nodig hebt, net als loopfietsjes en longboards. Ook
kun je er beachcruisers (met kinderzitje) huren. Bij Meneer Paprika
op Koningstraat 19, djangosbikeshop.nl

10 STOERE PLANTENHANGERS
Een klein uithangbord verraadt de locatie van atelier (én woonhuis)
van Silke Feiter. Ze is het creatieve brein achter en producent van
de plantenhangers van Snoeps. Aan de muur hangt de uitgebreide
collectie plantenhangers. ‘Ik gebruik drie soorten materiaal: zwart
polypropyleen dat ook geschikt is voor buiten, dik handgemaakt
touw uit een familiebedrijf in Duitsland en hennep voor een meer
urban stijl.’ Stylingtip van Silke: hang ze met een dienblad erin aan
een boom in de tuin en creëer een zwevende bijzettafel. Lange
Annastraat 17 zwart, snoeps.nl
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Het kan altijd nog leuker, ook in Haarlem: binnenkort opent De Dakkas, een
paviljoen met terras en park boven op het dak van parkeergarage De amp.
Er zal van alles te doen zijn. We kunnen niet wachten... dedakkas.nl

under
construction!

12 KLEUREXPLOSIE
Aan de doorgaande Zijlweg blijven blikken vaak rusten op de
schilderachtige bloempaletten in de etalage van Jasmijn Bloembinders. Binnen, in de kleurrijke wereld van eigenaren Patrick en
Pien Valk, is het helemaal smullen. Pien: ‘Steeds als hier iemand
binnenkomt bij Jasmijn willen we verrassen en inspireren met
onze collectie. Van roos tot met de mond geblazen vaas, van
Toscaans aardewerk tot teakhouten tuinmeubel.’ Zijlweg 42,
jasmijnbloembinders.nl

13 HUISKAMERSFEER
Winkelen en werken gaan prima samen bij Portrait. Er is heerlijke
koffie, er is een zithoek en eettafel waar laptops opengeklapt kunnen
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Elke vrijdag wordt op de Botermarkt een biologische markt gehouden.
Onze favoriete kraam: Portabella, voor paddenstoelen
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17 BRUISENDE NYC-STIJL

worden terwijl je wordt omringd door prachtige Scandinavische
merken. Daisy: ‘Soms gaan we vreemd, maar meestal blijven
we trouw aan de cleane stijl. Zowel voor het interieur als mode.
Ecologische merken zijn bijvoorbeeld de care-lijn van Mijn stijl,
woonlabel Hübsch, en tassen van PUC, die van restleer zijn
gemaakt. Mensen moeten zich hier vooral thuis voelen. Dat
ze zich daardoor buiten pas realiseren dat er nog moet worden
afgerekend, is het mooiste compliment!’ Raamvest 29a,
portrait-haarlem.nl

Mariu Giovannini heeft een neus voor gloednieuw bijzonder
design en is gezegend met een professionele visie op vintage.
Haar winkel Greenwich Village is een uitgebalanceerde mix van
beide. Een beetje Scandinavisch, een beetje bohemian, maar
ook stoer industrieel. In haar showroom weet ze op die manier
een afwisselende, maar altijd sfeervolle huiskamer te creëren. Ze
vindt haar inspiratie bij merken als Established and Sons, Muuto
en NORR. Verkocht? Mariu schetst op aanvraag een persoonlijk
interieurontwerp voor haar klanten. Schagchelstraat 37,
greenwichvillage.nl

14 PAREL IN DE STAD
In de Grote Houtstraat schuilt de sympathieke wereld van Jansje.
Lange houten planken vormen er het toneel voor duurzaam en
zeer begeerlijk handwerk uit alle windstreken. Alles is er vanuit
maatschappelijke betrokkenheid ontworpen en geproduceerd.
Directeur Claudia Stefanutto struint er de hele wereld voor af en
komt met eerlijke waar zoals vazen, kaarten, servies en textiel
terug. Achter in de winkel schuilt een verrassing: een lunchroom
met biologische streekproducten en een geheim terras. Cadeaus
worden met veel aandacht ingepakt door betrokken en goed
opgeleide mensen met een beperking. Zoals Jansje zelf mooi
zegt: ‘Jansje verzacht de stad.’ Grote Houtstraat 45, jansje.nl

15 BLIJVERTJE
Het tijdelijke winkelconcept van Home Stock Limited Editions
is behoorlijk uit de hand gelopen. De voormalige pop-upstore is
een doorslaand succes. Je vindt er een breed woonassortiment:
unieke vintage kasten en stoelen gemixt met accessoires van
merken als vtwonen en Zuiver. Alles scherp geprijsd en met een
flinke omloopsnelheid. Drossestraat 7, homestock.nl

16 ZIJ BLIJ, WIJ BLIJ
Bij Meneer Paprika kun je biologische taart eten, limo drinken,
spelen en als kind zelf een lunch samenstellen en bereiden.
Ouders mogen ook mee. Fijn voor ieder is de hoeveelheid Kapla,
Duplo, blokken en tekenspullen. Mochten de kinderhartjes zich
hebben verloren aan al dat moois, dan zijn al die grappige kleine
spullen, poppen en dino’s in de winkel uit te zoeken. Af en toe
staat het schaduwtheater hier opgesteld en elke zondag is de
kinderkapper er. Koningstraat 19 – 21, meneerpaprika.nl
•

18 DENNIS’ WOONSCHOOL

Achter in de winkel van Jansje (14)
schuilt een verrassing: de lunchroom met
streekproducten en geheim terras
13 13

13

In het prachtige pand van een voormalige meisjesschool aan
de Koningstraat, vlak bij zijn bloemenwinkel, is de woonwinkel
By Dennis van Dennis Weening gevestigd. Zijn gave om unieke
items te selecteren in verre oorden als Bali en Indonesië levert
een bijzondere collectie op: van kasten en kleurrijke kunst tot
schelpen en – uiteraard – veel grote vazen. Koningstraat 22,
dennisflowers.nl

OOK NIET TE VERSMADEN:
> La Coquille, Schagchelstraat 10. Neuzen tussen antieke
prenten van de natuur, groenten, fruit en dieren.
> Sjakie’s, Koningsstraat 34, sjakies.com. Design in een mooie
combinatie met duurzame woonproducten, vintage en retro.
> Sissy-Boy Homeland flagshipstore, Barteljorisstraat 25,
sissy-boy.nl. De grootste vestiging met alle modelijnen, Daily
en Homeland.
> De mooiste muren, Gierstraat 47, demooistemuren.nl.
Groene verf in wel 7000 kleuren en bijzondere collecties behang.
> Jetties, biologisch eten, Kruisweg 57, jetties.eu. Voor 100%
natuurlijk eten, ook take-away.
> Friethoes, Kruisweg 43, friethoes.nl. Stylish verantwoord,
ambachtelijk en milieuvriendelijk patat eten.
> Brands unexpected, Gedempte Oude Gracht 144.
Miniwarenhuis van stylist Anouk Brands. Alles in zwart-wit.
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