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Botanische Tuin TU Delft
Poortlandplein 6, 2628 BM Delft
In samenwerking met:

Vereniging van Vrienden van de
Delftse Botanische Tuin

Kom in onze tuin en kassen en genieten van
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Kinderactiviteiten
Zomertentoonstelling
Plantenverkoop
Lezingen
Rondleidingen

•
•
•
•
•

Demonstraties
Natuurverenigingen
Vriendenverenigingen
Tuinartikelen
Biologisch eten

En natuurlijk onze prachtige
planten!

Deelnemers Hortusdag 2018
Vereniging van Vrienden van de Delftse Botanische Tuin
De vereniging ondersteunt de Botanische Tuin TU Delft met een vaste
jaarlijkse bijdrage en helpt financieel bij projecten zoals de bouw van
de bijenstal, de uitgave van boeken en het inrichten van tentoonstellingen. Haar kwartaalblad Papyrus brengt artikelen en nieuws over
de tuin en de vereniging. www.tudelft.nl/botanischetuin/community/

Groei & Bloei
Groei & Bloei is het grootste tuintijdschrift en de leukste groenvereniging van Nederland en Vlaanderen. Groei & Bloei heeft 130
afdelingen in het land en elke afdeling organiseert leuke en
interessante activiteiten bij jou in de buurt. Doe mee met de grootste
tuincommunity van Nederland en Vlaanderen! https://delft.groei.nl

MuseumShop
De MuseumShop van de Botanische Tuin TU Delft draait op een
groep enthousiaste vrijwilligers en biedt een ruim assortiment
geschenken voor jong en oud. De opbrengsten worden ingezet voor
educatieve programma’s en de zomertentoonstelling in de Oranjerie.
www.tudelft.nl/botanischetuin/bezoekers/museumshop/

Imkerij Albieke
Imker Albert Kerklaan heeft op verschillende plaatsen in Delft en
omstreken bijenkorven staan, ook in de Botanische Tuin TU Delft. De
bijen produceren niet alleen honing, maar ook tal van andere
natuurlijke bijenproducten. www.albieke.nl

Bonsai van het Westen
Bonsai van het Westen is een evenement dat draait om de verzorging
en presentatie van bonsai. Het doel is om bonsaïsten te inspireren en
te motiveren èn een breed publiek kennis te laten maken met deze
unieke hobby. www.bonsaivanhetwesten.nl

Midden-Delfland Vereniging
De Midden-Delfland Vereniging is in 1977 opgericht om het MiddenDelflandgebied te beschermen, te bewaken en open te houden.
www.middendelflandvereniging.nl

Delfts Wijn- en Bier Gilde
Het gilde stelt zich tot doel het zelf wijn en/of bier maken te promoten
door mensen enthousiast te maken en verder te helpen met informatie
en praktische zaken. https://dwbg.nl

VELT
Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren is de vereniging voor
al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer
dan 40 jaar promoten we gezond leven op het ritme van de seizoenen,
én met respect voor de natuur. www.velt.nu/over-velt

Stichting Delftse Natuurwacht
De Stichting Delftse Natuurwacht (DNW) organiseert natuur- en
milieuactiviteiten voor kinderen van 8 t/m 18 jaar.
www.natuurwacht.nl/

IVN Delft
IVN afdeling Delft is een vereniging van vrijwilligers en donateurs die
zich inzetten voor natuur- en milieueducatie. Dit doen we door middel
van het organiseren van excursies en cursussen in en om Delft.
www.ivn.nl/afdeling/delft

The Natural World – Specialist in bijzondere planten
Stichting The Natural World is de specialist in bijzondere planten,
kruiden en specerijen en zaden. https://naturalworld.nl

Vrienden van Blijdorp
De Vrienden van Blijdorp ondersteunen de Diergaarde met geld en
goede wil. Door de jaren heen heeft de vereniging op deze manier
vele miljoenen geschonken om de Diergaarde nóg mooier te maken,
meer dan 50 verblijven geschonken en bijgedragen aan natuurbehoudsprojecten. https://vriendenvanblijdorp.nl

NEHOSOC
De NEHOSOC, de Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars, stelt zich ten doel kennis van hout in het algemeen te
verspreiden en steun en voorlichting te geven bij het aanleggen van
houtmonsterverzamelingen in het bijzonder. www.nehosoc.nl/

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten geeft de natuur in Nederland de ruimte, en
beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel
erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn
allen nog eeuwenlang van blijven genieten.
www.natuurmonumenten.nl

Nederlandse Kuipplanten Vereniging
De Nederlandse Kuipplanten Vereniging bevordert de cultuur van
kuipplanten en brengt geïnteresseerden in kuipplanten bij elkaar.
Bovendien geeft zij adviezen met betrekking tot aanschaf, kweken en
verzorgen van kuipplanten. www.kuipplantenvereniging.nl

Ekoplaza
We zijn een biologische supermarktketen en geloven dat de bodem de
basis van alles is. Als we de aarde goed behandelen, levert deze
gezonde, smakelijke producten op, vol voedingsstoffen en rijk aan
smaak. Deze producten vind je in onze winkels, zonder synthetische
geur-, kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Voedsel
zoals het bedoeld is. www.ekoplaza.nl

Mandenvlechter Wim van Wingerden
Demonstratie en verkoop van het ambachtelijk vlechten van manden
met behulp van natuurlijke materialen.

Juffertje in 't Groen
Sinds 1993 importeert Juffertje in 't Groen Engelse tuinartikelen.
Mooie en praktische hulpmiddelen, van plantensteunen tot
snoeischaren ,die het leven van een tuinier kunnen veraangenamen.
Goed gereedschap is immers het halve werk. https://juffertje.shop/

Kindertuinen Delft
Bij de Delftse Kindertuinen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd
van april tot oktober 1,5 uur per week onder begeleiding een eigen
tuintje beheren, daar bloemen en groenten verbouwen en zo meer
leren over de natuur om ons heen. www.kindertuinendelft.nl

Tea by Me
Nooit eerder was het een kwekerij in Europa het gelukt om een
theeplant te kweken in het Europese klimaat. Special Plant Zundert is
er na jaren van ontwikkelen wél in geslaagd. Met de Tea by Me©
Camellia Sinensis theeplant kun je in iedere stad of plaats thee
kweken en je eigen thee produceren. http://teabyme.eu/nl

Fancy Faces by Bianca
Van het schminken van kleine kinderen tot betoverende eye designs
voor volwassenen of een glitter tattoo. Bianca maakt er graag iets
bijzonders van. www.facebook.com/FairyFacesbyBianca/

Gonny Stuut
Sinds 1990 gespecialiseerd in het schilderen van portretten en het
maken en dragen van kleurrijke kostuums (incl. hoofddeksels). Ook
geeft Goony allerlei creatieve workshops voor kinderen en
volwassenen. www.gonnystuut.nl

