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Naam standhouder Verkoopt de volgende artikelen op de plantenmarkt 

 

Agapanthus by Piet Panthus Agapanthus, Allium en bijzondere bollen & knollen. Alles van eigen teelt!  

 

Alchemilla tuinontwerp en advies 
i.s.m. hoveniersbedrijf Astrum Informatie over het ontwerpen en aanleggen van levende tuinen.  

 

Antiquariaat Moby Dick/Wil 
Heemskerk Natuurgeluiden Natuurboeken en cd's met natuurgeluiden. 

 
Araflora 

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

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

 
Bonsaispecialist Bonsaibomen. 

 

Carnivora Verkoop van en informatie over vleesetende planten. 

 
Catharina is cooking 

Biologische olijfolie, amandelen 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.  

 
Greenhouse Petunia King of Haert uit de Amore serie van Danziger Flowerfarm. 

 

Handelskwekerij Tuincentrum 
Giesbergen Advies en verkoop van bijzondere vaste planten en tuinkruiden. 

 
Historische Tuinen Matilo 

Planten, zaden, kruiden, plantenlabels en publicaties van de Historische Tuinen over 
de Romeinse en middeleeuwse keuken en over heilzame kruiden in verleden en 
heden. 

 
HM Meeuwissen Voorhout Bloembollen, knollen en wortelstokken. En ws. wat verse tulpenbloemen. 

 

Hortusimker Hortus honing en waskaarsen. Diverse bijenplanten en zaden. 

 

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

 
Kwekerij de Werkplaats bijzondere tuinplanten. Vaste planten, eenjarige planten, kuipplanten en kruiden. 

 
Margo Togni 

Groentje, een boek over bloemen en planten. Samen met mooie (zaden)kaarten. Alles 
zelf ontworpen en gemaakt. 
https://www.bol.com/nl/p/groentje/9200000070257798/  

 
MountGreen 

Jonge plantjes van exotische soorten, waaronder Sequoia, Ginkgo, Eucalyptus, 
Baobab, Jacaranda. Planten zijn los te koop of in verschillende cadeauverpakkingen en 
brievenbusverzenddoosjes. 

 
Movens- Rivierduinen Fotoproducten, keramiek. 

 

Nederlandse Dendrologische 
Vereniging (NDV) De NDV heeft als doel de kennis van de bomen en struiken over te dragen.  

 

Nederlandse 
Kuipplantenvereniging Regio West Subtropische en tropische planten, informatieverstrekking. 

 
Onszaden Bijzondere zaden van over de hele wereld. 

 
onzeeigenTUIN "Lijfblad voor lezende tuiniers", tuinblad onzeeigenTUIN. Dit jaar al 65 jaar! 

 
Paul Shirley Succulents Tropische planten: Epiphyllums, Ceropegias, Calycanthus, Impatiens, e.d. 

 
Plantaardig Onkruidboek en plaagdierboek. 

 

Print-art-read DIY art kits. 

 
René Zijerveld 

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

 
Salie Leiden 

Salie is een plantenwinkel in de haven van Leiden. Verkoop van potjes en plantjes, los 
en gecombineerd. Leuke groene cadeautjes. 

 

Shawls van Anneke Fennema en 
Willy Jager 

Handgeweven shawls naar eigen ontwerp en van natuurlijke garens, zoals wol en 
zijde. 

 

The natural world Kruiden / fruit en kuipplanten. 

 

Varenvereniging Winterharde varens. 

 
Vereniging Leidse Schooltuinen 

Wij verstrekken informatie over het (vrijwilligers)schooltuinwerk. Ter ondersteuning 
daarvan verkopen wij boeken en informatie materiaal. 
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Vereniging van Botanisch 
Kunstenaars NL 

Enkele en dubbele kaarten met afbeeldingen van planten. De afbeeldingen zijn 
getekend door de werkende leden van de vereniging. Informatieverstrekking 
cursusaanbod. Het demonstreren van botanisch tekenen. 

 
Vereniging Vrienden van Blijdorp 

Diverse artikelen, hoofdzakelijk pluchen dieren om Blijdorp te ondersteunen met 
verblijven e.d. 

 Volkstuintje 
Planten, zaden, kruiden, zelfgemaakte thee en gedroogde kruiden. Schilderijen, vooral 
van vogels. 

 De Fransoos Saffraankaas, saffraan en saffraankaasbrood. 

 Xenoflor 
Plectranthus, Ficus, Ipomoea, Aloe, Sedum, Lathyrus, Crassula, Tradescantia, Salvia, 
Aeonium, Adromischus, Mentha, Thulbagia, Dyckia, Begonia, Irissen. 


