
Een circulaire kwekerij 

Na enige jaren ons bijzondere stukje land in het duingebied van Heemskerk gehuurd te hebben van 

een woningcorporatie, bood deze het huis en perceel te koop aan. Niet alleen de forse kavel waarop 

ons huis stond maar ook die erachter, met een grote, leegstaande kas. Omdat investeren in grond 

ons interessanter leek dan spaarrente, besloten we de percelen aan te kopen. 

Maar als je dan toch zo’n enorme kas en 9000m2 grond ter beschikking hebt… wellicht moet je er 

dan ook iets mee doen! 

De invulling liet niet lang op zich wachten: vanuit zijn werk bij Patina (dakdenkers) laat Max geregeld 

grote groendaken aanleggen voor bedrijven. En die vraag groeit enorm. In combinatie met zijn 

achtergrond in duurzame ontwikkeling en Liz haar groene hart en vingers, was het een eenvoudige 

optelsom: wij starten een volledig duurzame, circulaire kwekerij voor groene daken. Dat betekent dat 

wij gebruik maken van gerecyclede en natuurvriendelijke materialen voor onze kweek (gerecycled 

plastic voor de cassettes waarin ze groeien, onverwerkbare dakpannen in het substraat, natuurlijk 

compost dat niet van oude veengebieden afgegraven wordt) en dat wij onze afvalstromen 

minimaliseren en bij voorkeur terugbrengen naar nul. Met een enorme wateropslag op het terrein en 

ca. 80 zonnepanelen, zijn we daarnaast zelfvoorzienend. Het spreekt voor zich dat de sedum plantjes 

zonder pesticiden of bestrijdingsmiddelen groot worden.  

Om de kas ligt een braakliggende akker. Deze is jarenlang gebruikt voor de bollenteelt en daardoor 

behoorlijk uitgeput. Na twee jaar tot rust komen is ze echter veranderd in een ware bloemenzee. In 

dit stuk land zijn wij begonnen met de aanleg van een ‘ Food Forrest’, een bos dat voornamelijk uit 

fruit- en notenbomen bestaat. Wij zullen bedrijven de mogelijkheid gaan bieden om hierin te 

participeren, desgewenst in combinatie met hun groendak (beiden slaan flinke hoeveelheden CO2 

op).  

Zo ruilen wij ons kantoorkloffie in voor klompen, veranderen onze gemanicuurde handen in groene 

vingers en verschijnt er een gezonde kleur op onze bekkies door het vele buitenwerk. Maar bovenal 

zie je een twinkeling in onze ogen, als langzaamaan het land en de kas weer tot leven komen. 


