Naam standhouder

Verkoopt de volgende artikelen op de plantenmarkt

Website

Alchemilla tuinontwerp en advies
i.s.m. hoveniersbedrijf Astrum

Informatie over het ontwerpen en aanleggen van levende groene tuinen.

www.alchemillatuinontwerp.nl

Araflora

Bijzondere exotische planten zoals orchideeen, varens, vleesetende planten,
caudex planten.

https://www.araflora.nl/

Basalt

Handgemaakt porselein: unica zoals vazen en schalen, en servies.

https://pottery-basalt.com/

Boeken

Selectie van boeken over natuur en leiden en omstreken.

Catharina is cooking

Biologische olijfolie en aanverwante producten uit eigen boomgaard. Alles zelf
geoogst, geplukt en verwerkt.

Ethnocraft

Draagbare kralen met verhalen over hun lange reizen in tijd en plaats over de
wereldbol.

Florence Stieber Illustrations

Ansichtkaarten, tekeningen, posters, buttons, kleine handgemaakte producten.

Handelskwekerij Tuincentrum
Giesbergen

Advies en verkoop van bijzondere vaste planten en tuinkruiden.

https://www.facebook.com/kwek
erijtuincentrumgiesbergen/

Handig Goed

Handige en duurzame dingen voor tuin, huis, en keuken. Bij Handig Goed kan je
terecht voor een praktisch en origineel cadeau! Ontdek duurzame oplossingen
om voedsel te bewaren en handige hulpjes voor in de tuin.

www.handiggoed.nl

Historische Tuinen Matilo

Planten, zaden, kruiden, zaadbommen, geurzakjes boeken en plantaardige
cadeautjes van de Historische Tuinen Matilo.

www.historischetuinenmatilo.nl

Hortusimker

Bijenwas kaarsen, stekjes van de Zonnedauw plant, Hortus folders en info over
de Hortus Imkerij. Daarnaast de activiteiten Honing proeven en zelf een kaarsje
maken.

HostaDroom

Hosta' s, van mini tot maxi, van groen tot geel en van blauw tot grijs.

Keramist / pottebakker A.G Griffoen

Verkoop van keramiek, hand made potten, schalen en vazen.

Kwekerij de Putter

Bijzondere vaste planten: schaduwplanten, Apiaceae, e.d.

Kwekerij de Werkplaats

Een groot assortiment tuinplanten. Het gaat om zowel vaste planten als eenjarige
planten.
www.de-werkplaats.info

Kwekerij Jaap Duijs

Voorjaarsbloembollen op pot: o.a. Narcissen, botanische tulpjes, Bellevalia,
sieruien, Camassia, Ipeheion en Vogelmelk.
Zomerbollen: o.a. Hypoxis, Rhodohypoxis, Rhodoxis, Tulbaghia, Begonia,
Galtonia, Nerine en Eucomis.

www.jaapbol.nl

Nederlandse Dendrologische
Vereniging (NDV)

De NDV heeft als doel de kennis van de bomen en struiken (houtige gewassen)
over te dragen.

https://dendrologie.nl/

Nederlandse Kuipplantenvereniging
Regio West

Collectie kuipplanten en informatieverstrekking.

https://www.kuipplantenverenigi
ng.nl/de-regios/regio-2/

Nederlandse Varenvereniging

Verkoop van winterharde varens, Tweedehands plantenboeken en het geven van
gratis en goed advies.
https://www.varenvereniging.nl/

Onszaden

Bijzondere zaden van over de hele wereld.

www.onszaden.nl

Onze Eigen Tuin

"Lijfblad voor lezende tuiniers", tuinblad Onze Eigen Tuin.

www.onzeeigentuin.nl

Paul Shirley Succulents

Tropische planten: Orchideeën, Amorphophallus, Hoyas, Stapelias, Epiphyllums,
e.d.
www.paulshirleysucculents.nl

Prikcacti

Wij verkopen voornamelijk verschillende soorten cactussen, bijv. Lophophora
planten, Caudexplanten en veel meer.

https://www.instagram.com/prikc
acti/

René Zijerveld

De mooiste bloembollen geteeld op de tuinen rond Leiden en omstreken. In
allerlei variaties.

www.renezijerveld.com

Salie Leiden

Salie is een plantenwinkel in de haven van Leiden. Verkoop van kamerplanten en
waarschijnlijk meer.
https://www.salieleiden.nl/

http://www.catharinaiscooking.nl
/

www.hostadroom.nl

Shawls van Anneke Fennema en Willy Handgeweven shawls naar eigen ontwerp en van natuurlijke garens, zoals wol en
Jager
zijde.
https://heerlijketuinen.business.si
te/

Solude's Heerlijke Tuinen

Vaste eetbare planten voor de eetbare siertuin en voedselbossen.

Stichting Vrienden van de Leidse
Hortus

Verschillende gratis producten, zoals brochures en flyers over Stichting Vrienden
van de Leidse Hortus. Ook het Hortus Magazine 2022 is te verkrijgen en verkoop https://www.hortusleiden.nl/steu
van 2de hands boeken.
n-de-hortus/

The Natural world

Kruiden, kuipplanten en bijzondere kamerplanten.

The Plant Dynasty

Een zeer divers assortiment aan (bijzondere) kamerplanten. Daarnaast ook enige
www.plantdynasty.nl
aanverwante accessoires.

Vereniging Leidse Schooltuinen

Wij verstrekken informatie over het (vrijwilligers)schooltuinwerk. Wat leren
kinderen over het zaaien, kweken en verzorgen van groentes en bloemen en
alles wat daarbij komt kijken tijdens een schooltuinseizoen. Alles wat leeft en
bloeit in de natuur!!

Vereniging van Botanisch Kunstenaars
NL
Kaarten met botanische afbeeldingen gemaakt door de leden van de VBKN.
Volkstuintje

Biologische Tuin Planten en zaden.

Werkgroep Carnivora

Verkoop van en informatie over vleesetende planten.

www.naturalworld.nl

http://www.schooltuinenleiden.nl
/
https://botanischkunstenaarsned
erland.nl/

https://carnivora.nl/

