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Agapanthus by Piet Panthus Agapanthus & bijzondere knollen en bollen. www.agapanthus.nl

Alchemilla tuinontwerp en 
advies Informatie over het ontwerpen van tuinen. www.alchemillatuinontwerp.nl

A. Fennema en W. Jager Handgeweven shawls van wol, katoen en/of zijde. Elke shawl is een uniek exemplaar.

Araflora Bijzondere exotische planten voor binnen en buiten zoals orchideeen, palmen etc. www.araflora.com

Basalt Handgedraaid porselein fleurig gedecoreerd. www.pottery-basalt.com

BeauBerger
BeauBerger presenteert haar voorjaarscollectie Hollandse Tulpen. Tulpen op tafelkleden, 
servetten, dekbedden, theedoeken, zijden shawls, guesttowels, wallpaper en greetingcards. www.beauberger.com

Bonsaispecialist Bonsaibomen.

Carnivora Vleesetende planten voor beginners en gevorderden. 

Catharina is "cooking" Biologische olijfolie uit eigen boomgaard, met bijbehorende producten. o-l-e.nl

Ethnocraft Kralen uit lang vervlogen tijden.

Fred Kluit Boeken Platte planten met veel inhoud, oftewel antiquariaat plantenboeken.

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

Historische Tuinen Matilo Zaden, kruiden, planten, geurzakjes en andere producten uit de Historische Tuinen Matilo. historischetuinenmatilo.nl

Hortusimker Bijenlab. Waskaarsen- en honingverkoop.

HostaDroom Hosta's. www.hostadroom.nl

Kwekerij de Werkplaats Vaste planten, eenjarige planten, kuipplanten. www.de-werkplaats.info

MountGreen
Levende wenskaarten, levende boeketten en jonge planten. Onder andere Giant 
Sequoiadendron giganteum, Ginkgo biloba, Strelitzia reginae en Coffea arabica. 

Movens/Rivierduinen Ansichtkaarten, boekenleggers, sleutelhangers met eigen fotowerk. www.movens-leiden.nl

Nederlandse Dendrologische 
Vereniging (NDV)

De NDV brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er 
beroepshalve mee bezig zijn. Informatie over de vereniging en de activiteiten. www.dendrologie.nl

Onszaden Bijzondere zaden van over de hele wereld. www.onszaden.nl

Oranjerievereniging Subtropische planten. www.kuipplantenvereniging.nl

Paul Shirley Succulents Tropisch planten, Epiphyllums, Ceropegias, Kuipplanten, Impatiens, Thunbergia, Ginkgo. www.paulshirleysucculents.nl

Print-art-read DIY art kits. www.print-art-read.nl

René Zijerveld Bloembollen met een bijzonder karakter. www.renezijerveld.com

The natural world Veel onbekende kruiden en bijzondere gebruiksplanten. www.naturalworld.nl

Varenvereniging Varens.

Ver. Leidse Schooltuinen Voorlichting over de schooltuinen in Leiden en het vrijwilligerswerk daarbij.

Vereniging van Botanisch 
Kunstenaars Nederland

Kaarten, giclée prints en L-mappen met botanische afbeeldingen. Informatie over de vereniging 
en het cursusaanbod. www.botanischkunstenaarsnederland.nl
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Vereniging Vrienden van 
Blijdorp

Pluche en promotie artikelen van de Vereniging Vrienden van Blijdorp om nieuwe 
dierverblijven in Blijdorp te financieren en de dieren zo een betere leefomgeving te bieden. www.vriendenvanblijdorp.nl

Volkstuintje
Biologische en zelfgekweekte planten. Alles uit eigen volkstuinen. Diverse soorten zaden, de 
meesten ook zelf gewonnen.

Wieteke Opmeer

Divers houtsnijwerk, handgebonden boeken en schriftjes, botanisch georiënteerde illustraties, 
prints en stempels. Handgemaakte fournituren en kunstbenodigdheden van natuurlijke 
materialen. www.wietekeopmeer.nl

Wil Heemskerk/Moby Dick CD's met natuurgeluiden en tweedehands natuurboeken. www.mobydicknoordwijknoordwijk.nl

XenoFlor
Vooral zeldzame exoten o.a.: Plectranthus, Ruellia, Pelargonium, Iris, Ficus, Pilea, Euphorbia, 
Adromischus, Sedum, Aeonium, Crassula, Agave, Billbergia, Philodendron. www.xenoflor.com
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