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Op een zuidhelling vlakbij het park 

Sonsbeek ligt stadstuin Kweekland. 

Op deze voormalige kwekerij zijn 

in de zomer van 2013 vier onder-

nemers neergestreken. Zij zetten 

de traditie van het kweken voort 

en laten zien hoe je thuis kruiden, 

groente en bloemen kan kweken. In 

en rond de kas is een theeschenkerij 

met maaltijden van het land, een 

winkel met handige gereedschap-

pen,  een boodschappenservice met 

recepten en regionale producten en 

zelfs een hovenier die vaste planten 

kweekt. Tot 1986 zat op dit terrein 

een kwekerij met verkoop van plan-

ten. Vanaf de jaren ‘90 werkten hier 

organisaties om mensen te begelei-

den met het opdoen van werkerva-

ring . Zij hebben de tuin gemaakt 

zoals die nu is. De laatste 10 jaar 

was dat Stichting Buitenbeheer. Met 

het stopzetten van verschillende 

subsidiestromen hebben zij een 

punt moeten zetten achter hun ac-

tiviteiten. Het huidige Kweekland is 

bezig uit te groeien tot een centrum 

voor stadslandbouw waar men ook 

ideeën op kan doen voor de eigen 

natuurlijke tuin.

Blikvanger op zuidhelling
De tuin is een kleine hectare groot 

en ligt, goed zichtbaar vanaf de 

straat, tegen een helling aan. De 

twee kassen en de variatie aan be-

planting zijn echte blikvangers. 

Rondom de plantenbedden ligt een 

brede zoom met bomen waaron-

der een imposante rode beuk. Deze 

beuk is een geweldige klimboom die 

kinderen meteen weten te vinden.. 

Eetbare en natuurrijke tuin 
De vier ondernemingen vormen 

voor de buitenwacht één geheel: 

Kweekland. Er is een bedrijf in 

maaltijdpakketten met regionale 

producten. Daarnaast zijn er twee 

hoveniers die lid zijn van Wilde 

Weelde, de vereniging van ecolo-

gisch hoveniers. Zij laten zien hoe 

je een natuurrijke stadstuin kunt 

maken, verkopen vaste planten en 

mooi, degelijk gereedschap. De vier-

stadstuin 
   Kweekland

Bureau Landlab uit Arnhem heeft op verzoek van 

Kweekland een plan gemaakt voor de tuin. De be-

staande indeling blijft grotendeels overeind. De ver-

nieuwing ligt in de verfijning van een goede routing 

en mooie doorkijkjes met bijzondere elementen aan 

het eind van een pad. Nieuw is een bijentuin met 

bijenkasten en een boomgaard met picknickveldjes 

achter de kas. 
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de onderneming wordt geleid door 

koks die zelf groente kweken en 

maaltijden bereiden van het land. 

Een groep van 3 vaste medewerkers 

(via reïntegratie gemeente) en 10 

vrijwilligers werken mee met het 

onderhoud van de tuin. 

Medewerking gemeente 
Er zijn genoeg plannen voor de toe-

komst van Kweekland. Waar moge-

lijk werkt de gemeente mee. Toch is 

het niet eenvoudig om deze nieuwe 

stadstuin goed door alle vergunnin-

genprocedures te loodsen. De tuin 

zelf is de basis. De bedrijven zoeken 

naar een evenwichtige bron van 

inkomsten. Half maart werd het 

seizoen door de ‘groene’ wethouder 

geopend en trok 500 bezoekers.

Het is aan de ondernemers om de 

tuin nog mooier te maken, de direct 

omwonenden er bij te betrekken en 

zelf een gezond bedrijf van de grond 

te tillen. Alle ingrediënten zijn aan-

wezig. 

Stadstuin Kweekland 
Dalweg 70A
6821 JP Arnhem. 
Open: woensdag, donderdag 
en vrijdag van 13 tot 17 uur en 
zaterdag van 10 tot 17 uur. 
www.stadstuinkweekland.nl

Annemarie van Velzen is met ‘Te-

buiten’ een van de ondernemers op 

Kweekland. 
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