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KWEEKCAFÉ 

In de Haarlemmer Kweektuin 

  
De Haarlemmer Kweektuin wordt door middel van het 

Kweekcafé het groene, levendige en inspirerende hart van 

Haarlem-Noord.  

Het Kweekcafé is een sociale onderneming en wil een 

bijdrage leveren aan een betere wereld. Waar mens, 

economie en milieu beter in evenwicht zijn met elkaar. Dit 

alles met passie voor eten & drinken, natuur & cultuur. Het 

Kweekcafé staat voor genieten, plezier, eerlijk en bewust.  

De katalysator voor de Haarlemmer Kweektuin. 

  Café 
 

In het Kweekcafé kun je terecht voor een 

goede kop koffie of thee, een glas sap, voor 

een eerlijke lunch en zelfgebakken taart. Alles 

met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.  

We streven naar samenwerking met lokale 

leveranciers, seizoensproducten zijn bepalend 

voor de kaart.  

Een sfeervolle en vooral ongedwongen plek 

die qua inrichting aansluit op haar omgeving.  

 

Ongedwongen betekent voor ons 

laagdrempelig en  dus toegankelijk voor 

iedereen. Met een ruime speelplek voor 

kinderen. 

 

De inrichting van het café is inspirerend en 

laat zien wat je kunt met upcycle- en 

gebruikte materialen. 

 

Op termijn is het Kweekcafé ‘meer dan alleen 

koffie’ en groeien we naar een podium en 

ontmoetingsplek. Door meer activiteiten aan 

te bieden voor verschillende doelgroepen. 

 

Welke verborgen talenten hebben we in de 

buurt? 

 

Bewust ondernemen! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kweekcafé:      
een plek om   
van elkaar  
te leren en  
elkaar te  
inspireren. 

 

 

 



 Wij willen een onderdeel uitmaken van het behoud en versterking van de Haarlemmer Kweektuin, door een plek te creëren voor ontmoeting en 

inspiratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Meer dan koffie’ 
 

‘Onze ambitie is 
meer dan alleen 

koffie. Het 
Kweekcafé biedt 
een podium voor 

jong en oud.’  

Wij willen een onderdeel uitmaken van het behoud en 
versterking van De Haarlemmer Kweektuin, door een 

plek te creëren voor ontmoeting en inspiratie. 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van 

druk, fotokopie, (micro)film of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.  In deze folder 

maken we gebruik van beelden van anderen die ons inspireren en die de sfeer van het Kweekcafé verbeelden. 

De activiteiten van  

‘meer dan koffie’ gaan  

over het ‘kweken van’ 

bewustwording en inspiratie 

opdoen door te kijken, te 

luisteren en te proeven. 

 

‘Meer dan koffie’ biedt een 

podium voor andere 

ondernemers die net als het 

Kweekcafé willen bijdragen 

aan een bewustere 

leefomgeving en actief 

deelnemen aan 

ontwikkelingen zoals ruil-, 

deel- en circulaire economie.  

We willen kennis delen door 

middel van lezingen en 

discussies.  

Bij het Kweekcafé kun je ook 

genieten van verhalen voor 

jong en oud.  

 

Bij ‘meer dan koffie’ denken 

we ook aan evenementen  

als een ruilmarkt of verkoop 

van tweedehands 

speelgoed, kleding en 

meubelen. 

Maar ook van zelfgekweekte 

en eerlijke producten van de 

gevestigde bedrijven in de 

Kweektuin en omgeving. 

We stellen het Kweekcafé 

beschikbaar voor  

bijeenkomsten en partijen.  

 

Samen kunnen wij het 

verschil maken door waarde 

toe te voegen aan onze 

leefomgeving. Wij zoeken 

verbinding en samenwerking 

met mensen en organisaties 

die ons hiermee willen 

helpen. We zijn nieuwsgierig 

naar jou, naar wat jij doet en 

wat jou drijft. We willen graag 

van je leren en met je in 

gesprek.  

 

Wij zijn het Kweekcafé. Wie 

ben jij? 
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