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Tuinenwandeling Rembrandtkwartier 

Mei 2021 

Beste buurtbewoner, 

Voor je ligt de allereerste (voor)tuinenwandeling van het Rembrandtkwartier.  

Deze route biedt je een wandeling door onze buurt, langs mooie, biodiverse en 

inspirerende (voor)tuinen. Tuinen die met zorg zijn aangelegd. Waar de liefde voor het 

groen uitspringt. Tuinen met een verhaal. Tuinen die een lust voor het oog zijn. Maar 

vooral tuinen die iets bijzonders bieden aan vogels, vlinders en bijen. Met vernuftige 

oplossingen voor de afwatering van regenwater en die koelte bieden in de hete zomers.  

Sinds 2020 zijn we actief met Operatie Steenbreek (tegel eruit, plant erin ten behoeve van 

de biodiversiteit) en bieden we groene inspiratie voor onze buurt. Zo ook deze 

tuinenwandeling! 

De selectie van de tuinen is tot stand gekomen aan de hand van de checklist van 

Steenbreek (hoe ziet een biodiverse tuin er uit), de mate van zichtbaarheid van de tuin 

vanaf de straat en - niet onbelangrijk-  in de maand april, waar de bloei nog achterbleef 

door de koude. Dat kan betekenen dat zich in de tussentijd prachtige tuinen hebben doen 

ontwikkelen die niet op de route staan. Tijdens de wandeling loont het dus ook om andere 

tuinen te bekijken.   

Alle dank aan de bewoners die wilden meedoen aan de tuinenroute. Wat opvalt is hoeveel 

liefde, zorg en aandacht zij voor hun tuin hebben. Het leverde mooie, enthousiaste en 

inspirerende gesprekken op. Veel kennis van flora is aanwezig in onze buurt. Aarzel niet en 

zoek elkaar op. Samen maken we de wereld groener.  

Deze wandeling kun je zelfstandig of met een klein aantal buren lopen, op een door jou 

gewenst moment.  Je kunt de wandeling natuurlijk ook meerdere keren maken, zodat je 

de groei en bloei in de tuinen ziet veranderen. En neem ook gerust je kinderen mee en 

speel samen Tuinenbingo.  

We wensen je veel groene inspiratie!  

Richard Kooge, Jolanda Rosloot en Claudia Minnes 

Buurtvereniging Rembrandtkwartier 
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Het startpunt van de wandeling mag je natuurlijk zelf bepalen. We doen wel een 
suggestie.  
 
Startpunt Hoek Nicolaas Beetskade/Ruysdaelkade.  
De wandeling voert je eerst langs de buitenste straten, namelijk Nicolaas Beetskade, 
Bergerweg, Oude Hoeverweg en de Vrijheidskerk, Ruysdaelkade.  
 
Dan de route als een slang door de binnenstraten van het kwartier: 
Vermeerstraat, Rembrandtstraat, Frans Halsstraat, Ruysdaelkade, Gerard Doustraat, 
Rembrandtstraat, Van der Helststraat, Ruysdaelkade, via Ferdinand Bolstraat naar 
Rembrandtstraat om daar links af te slaan en via een U bocht de Rembrandtstraat terug te 
lopen.  
 

Nicolaas Beetskade 

76 Hemelse tuin voor bijen, vlinders en hommels 
 
De tuin er zo natuurlijk mogen uit laten zien met diverse planten en 
bloemen, dat is de wens achter deze tuin.  
 
De lavendel is heel mooi als deze in bloei staat. Dan ruikt hij heel 
lekker en mensen stoppen om eraan te ruiken. Er komen ook veel 
bijen en hommels op af. 
 
Op de vlinderstruik die door de boom heen groeit, komen ook veel 
vlinders af. 
 
Tegen de voorgevel onder de erker staan spontaan opgekomen 
plantjes; muurleeuwenbek en een soort madeliefje. 
 
Er komt nog een  klein looppaadje in de voortuin en een roos tegen 
de gevel.  
 

72 
Natuurtuin 

Alles begint bij de grond. Zo heeft deze tuin (voedselarm) zand, veen 
en voedselrijke rulle grond. De meeste planten komen direct uit de 
natuur. Als er veel van staan, wordt er een stekje meegenomen, of  
zaden of wat grond/zand. 

Een aantal struikjes en de haag zijn gekocht. De soorten zijn 
Amerikaans krenteboompje, kardinaalsmuts, lijsterbes, liguster, 
hulst, beuk, haagbeuk en Spaanse aak.  

Er ligt een klein paadje door de tuin gemarkeerd door stammetjes 
van berk of eik.  

In de tuin ligt veel ‘dood’ hout. In en op dat rottende hout groeien 
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veel paddenstoelen. In een hoekje heb ik wat klein snoeihout liggen, 
daar verblijven de insecten, pissebedden en spinnen. 

Op dit moment is wit de kleur van de bloei: daslook, armbloemige 
look, lievevrouwenbedstro, grote muur. 

Groen zijn de varens. Ze ontrollen hun prachtige bladeren. 
Mannetjesvaren, vrouwtjesvaren, brede en smalle stekelvaren, 
tongvaren, eikvaren en koningsvaren. 

Later in het jaar wordt de kleur geel van biggenkruid, walstro en 
teunisbloem. En roze van ruige anjer en kaasjeskruid. 

De natuur mag zijn gang gaan, maar wel gestuurd. Hoe mooi 
bloeiende grassen, veldbiezen en vooral ook zeggen zijn. Het is 
belangrijk om de balans te bewaken. 

Alle soorten zijn inheems en algemeen. Ik voel me thuis in mijn 
stukje natuur. 

Bergerweg 

51  Nette wilde tuin  
 
Deze tuin kenmerkt zich door de paadjes, de vijver en de diversiteit 
aan beplanting. 
 
Favoriet is de paarskleurige Agapanthus (Afrikaanse lelie). 
 

35  Watervaltuin 
 
Deze tuin herbergt een heuse waterval welke uitmondt in een vijver. 
De vijver is een thuis voor kikkers. 
 
Deze groene tuin is toch onderhoudsvrij door de aankleding met 
diverse heideplanten.  
 

Oude Hoeverweg 

27  Speels en (deels) eetbare tuin 
 
Met deze gevarieerde en ook eetbare groene tuin is de wens bij te 
dragen aan de biodiversiteit, beestjes in de tuin en een fijn 
leefklimaat. Bij de aankoop van de woning in 2018 was de tuin al 
mooi en groen met veel gras, perkplanten & bloemen.  
Afgelopen jaar is de voortuin meer eigen gemaakt; de hoekige 
borders vervangen door speelse lavastenen; een vijver en 
vogelbadje en i.p.v. de klimophaag een magnolia- en vlinderstruik 
geplant. Om regenwater beter door te laten is een deel van de 
tegels vervangen door houtsnippers. 
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Voor wie het leuk vindt om eens verder te komen kijken; in de 
achtertuin komt een eetbare tuin. Zo zijn een appel-, peren- 
en kersenboom geplant, een druivenstruik, verschillende bessen, 
aardbeien, bramen en frambozen en met o.a. de moestuintjes is 
gestart met het opzaaien van groenten en bloemen. 
  

61  Strakke tuin met beplante boomspiegels.  
 
De loopruimte is behouden door het aanleggen van kwadranten in 
de tuin die beplant zijn met vrijwel louter gestekte planten.  
 

62  Vrolijke bonte tuin  
 
Deze tuin laat een variatie aan kleur zien. Met vaste planten en 
bolgewassen en hier en daar een verrassend opvallende plant.  
 

Tuin achter 
Vrijheidskerk 

Heb je nog tijd over? Neem dan een kijkje in deze door de 
Tuinvrouwen van Alkmaar aangelegde natuurtuin, die veel groter 
lijkt door de verscheidenheid aan paadjes, heggetjes en hofjes.  
 

Ruysdaelkade 

29  Natuurlijke tuin met historie 
 
Deze natuurlijke tuin is in het voorjaar op zijn mooist door de bloei 
van narcissen, hyacinten, blauwe druifjes en oude wijfjes, en later in 
het voorjaar door het Engelse gras en de vaste geraniums. De 
zilverberk staat er minimaal 33 jaar. 
 
De heg is een mixvorm van diverse struiken die spontaan zijn komen 
aanwaaien, zoals de hulst.  De lavendelplanten aan de stoepzijde 
zijn, als ze in bloei staan, heuse toeristentrekkers. Veel wandelaars 
kunnen het niet laten om hun handen er doorheen te halen en er 
dan aan te ruiken.  
 
De yucca’s zijn sterke planten die ook in de winter mooi groen zijn. 
Naast de voornamelijk vaste planten staan eenjarige bloemen, zoals 
goudsbloemen of duizendschoon.  
 
In de vijvers zitten goudvissen, maar je moet er goed naar zoeken, 
want de grootste worden er steeds weer uitgeplukt door een 
blauwe reiger. Gelukkig komen er ook kleinere vogelsoorten, 
insecten en kikkers op af.  
 

28  Vogeltjes op palen tuin 
 
Vind jij alle vogeltjes op palen in deze tuin? Je mag op 
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dinsdagmiddag zelfs in de tuin komen kijken en om een stekje 
vragen!  
 
Deze tuin is aangelegd met het idee dat de heesters voor een 
blijvend groene tuin zorgen. Sinds kort zijn er ook roze bloeiers aan 
toegevoegd, zoals Zeeuws knoopje en trommelstokjes welke straks 
een explosie van kleur in juni beloven.  
 
Rode lavastenen en stapstenen zorgen voor een speels effect tussen 
de planten. En zelfs in deze al bijzonder groene tuin is Steenbreek de 
inspiratie geweest voor de kleine borders in de betegeling waardoor 
elke plant zijn eigen podium krijgt.  
 

26  Groenste hoektuin 
 
Deze tuin komt je geurend en bloeiend tegemoet met een grote 
diversiteit aan planten, waar in het voorjaar de sneeuwklokjes 
weelderig bloeien en zelfs de Italiaanse aronskelk de ruimte krijgt. 
Alle planten zijn samen een feest om naar te kijken.  
Deze tuin vraagt meer onderhoud, maar dan heb je ook een uitzicht 
om van te dromen.  
 

20  Glooiende tuin 
 
Een tuin met door heesters en bloeiende planten omgeven gazon 
met als hoogtepunt de prachtige Japanse kers, op zijn mooist in april 
en in mei waarschijnlijk gekenmerkt door een roze tapijt van 
blaadjes.  
 
Door de glooiing in het gras doet de tuin Engels aan.  
 

2  Sedumdak tuin 
 
In deze tuin is op de ombouw van de biobakken een sedumdak 
geplaatst. Deze sedumplanten komen in cassettes (www.ecoroof.nl) 
en zijn eenvoudig te plaatsen en te onderhouden. Zo creëer je extra 
groene ruimte en een aantrekkelijke plek voor insecten en vogels.  
 

Vermeerstraat 

52  Groen met oude waaltjes tuin 
 
Deze tuin heeft een mooie combinatie van groen en bestrating van 
oude waaltjes. Dat het paadje in een bochtje naar de voordeur loopt 
geeft een speels effect.  
De afvalbakken zijn mooi uit het zicht gehaald door de klimop. 
Verder heeft de tuin mooie bodembedekking, waardoor deze tuin 
gewoon lekker groen is.  

http://www.ecoroof.nl/
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28/30  Wadi tuinen 
 
Het mooiste van deze tuinen is dat het regenwater via de wadi 
(afgekoppeld van de regenpijp) gebruikt wordt in de tuin i.p.v. dat 
het water in het riool verdwijnt.  
 
Verder staat er een zaailing in de tuin, waarschijnlijk een es, 
spontaan een keer opgekomen.  
 

Ter hoogte van nr 
25 
 

Boomspiegel 
 
Met 3 buren is deze boomspiegel benut als bij-vriendelijk 
plantenperk met een wilgentenen omheining. Om katten te weren 
zijn houten stokjes in de grond geplaatst.  
 

6 Groener dan groen tuin 
 
De olijfwilg is het leukst aan de tuin vanwege het grijsgroene blad, 
de vorm en omdat de boom ook in de winter groen blijft.  
 
Daarnaast de combinatie van witte hortensia's met blauwe bloemen 
als bodembedekkers. En zowel voor (op de erker) als achter ligt een 
mooi groen sedumdak.  
 

Frans Halsstraat 

9 Inheemse tuin 
 
Deze tuin heeft een vijver en natuurlijke beplanting. De tuin is een 
thuis voor veelal inheemse soorten, zoals het maarts viooltje, de 
dotterbloem en de moeraswespenorchis, Maar ook een thuis voor  
salamanders. Meestal diep verborgen in de vijver.  
 

10  Echte voorjaarstuin  
 
Al heel vroeg in het jaar bloeien er winterakonieten. Daarna 
verschijnen de krokussen en eind april- begin mei ziet het blauw van 
de wilde hyacinten. Samen met het lila van een paar geraniums 
contrasteert het blauw mooi met het geel van de gele dovenetel en 
de helmbloem. Onder de hulst staat wat daslook en voor de 
drempel van de voordeur bloeit het lelietje der dalen. Hier en daar 
gaat ook de aronskelk met zijn bijzondere bloemen bloeien. In de 
zomer is de tuin wat saaier maar zorgen guldenroede, kogeldistel en 
hemelsleutel voor de nodige kleur. Het hele jaar door groeit en 
bloeit langs de stenige randen de muurleeuwenbek. Het valt 
trouwens niet mee je tuin het hele jaar te laten bloeien! 
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Gerard doustraat 

44 tot en met 46 Bonte drieluik 
 
Drie voortuinen zijn hier met elkaar verbonden en het resultaat is 
een prachtige bonte verzameling van bloeiende vaste planten, 
bolgewassen en eenjarige planten. Favorieten van de bewoners zijn 
de zinnia, de gaura en de salvia, echte zomerbloeiers. Nu trekt de 
euphorbia (wolfsmelk) de aandacht (een stekje van een 
buurtbewoner). In deze tuin vind je ook lelietjes van dalen en 
smeerwortel. Alles krijgt de ruimte om zich  goed te verspreiden. De 
(nu nog kale) boompjes zijn Chinese rozen.  
 

26  Mooi gelaagde tuin  
 
Deze zorgvuldig opgebouwde tuin heeft een wit, roze, paars en rood 
kleurenpalet met vaste planten die bewust zo zijn gekozen dat er 
elke maand wel iets bloeit, wat fijn is voor insecten en vogels. Er is 
een variatie van bodembedekkers als sedum, campanula, 
maagdenpalm, geranium en Engels gras, dan de opbouw naar 
ezelsoor, vingerhoedskruid en ooievaarsbek, Pieris Japonica 
afgeschermd door struiken als buddleja en 2 soorten rhododendron. 
Bergenia neemt een belangrijk deel van de tuin in beslag. Langs het 
voorste muurtje staan dwergkwee, glansmispel, laurierkers en 
bonte hulst.  
Tussen de leilindes staat een pot met een bonte Hosta, waar slakken 
helaas dol op zijn. 
  
Er zit veel ruimte tussen de flagstones, waardoor planten die komen 
aanwaaien (zoals stokroos, klaproos, campanula, paardenbloemen 
en rode klaver) volop kunnen groeien. 
 
De Ilex onder de leilindes, is een goed gelijkende vervanger voor de 
buxus maar deze is niet lekker voor de buxusmot.  
 

3 Stijlvol in groen tuin 
 
De wensen voor deze recent aangelegde tuin waren meer groen, 
bloei, kleur en afwisseling door de seizoenen heen. En een fijn zitje 
in de middagzon, een waterelement en een uitstraling die goed past 
bij die van het huis. Die wensen zien we zeer mooi gerealiseerd in 
een tuin met veel "zonminners" met witte, blauwe, paarse en roze 
bloei tinten. O.a. kaukasisch vergeet-me-nietje, purperklokje, 
geranium rozanne, muurbloem (tegen het muurtje:)) salie, 
anemoon, schuimbloem, beemdkroon, duizendknoop, anemoon, 
zachte schildvaren, struikkamperfoelie als alternatief voor buxus en 
een prunus.  
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Er is gekozen voor soorten die zich gemakkelijk uitbreiden tot een 
levendige tuin, zodat er straks geen aarde meer zichtbaar is.  
 

Van der Helststraat 

5  Creatieve Escher duintuin 
 
Deze tuin is aangelegd door de Tuinvrouwen van Alkmaar, maar 
geheel geïnspireerd door de wens van de bewoner die graag in de 
duinen vertoeft. De tuin heeft een Escher tegelpatroon van 
gerecyclede tegels, beplanting welke qua uitstraling op de 
duinbegroeiing doet denken met grassen, varens en bescheiden 
bloeiers. Ook het tuinbankje is van gerecycled materiaal. De 
waterput is verborgen onder een stel keien waar een waterton 
onder schuilt.  
 

ter hoogte van Van 
der Helststraat 31   

Kweekkastje van de buurt 
 
Dit kweekkastje behoort aan iedere buurtbewoner en wordt 
veelvuldig gebruikt voor het plaatsen/ophalen/ruilen van stekjes 
(met stip op 1) de pannenkoekplant, de frambozenplant, maar ook 
moestuintjes van AH vinden hier hun plek.  
 

Ferdinand Bolstraat 

2 Goed-voor-het-grondwater tuin 
 
Bij deze tuin gaat het erom wat er gebeurt onder de stenen. In deze 
tuin is de regenpijp afgekoppeld van de riolering, met behulp van 
een put en infiltratiekratten kan het water wegzakken in de tuin.  
 
In Nederland zijn er steeds vaker langere droge periodes, om ervoor 
te zorgen dat het grondwater op peil blijft is het belangrijk dat 
regenwater niet verdwijnt in het riool maar de tijd krijgt om in de 
bodem weg te zakken. 
 

Rembrandtstraat 

groenstrook einde 
Rembrandtstraat/
Hoeverkade 

In het gras is ruimte gemaakt voor een perk met vaste planten, De 
graszoden zijn opgestapeld tot tuunwallen. Deze tuunwallen bieden 
bescherming voor de vaste planten en geven ruimte aan andere 
plantjes om zich te vestigen. Bij de keuze van de vaste planten is 
gekeken naar de meerwaarde voor insecten en een lange periode 
van bloei. 
 
In de middenberm is een oppervlakte aan graszoden omgekeerd en 
aangevuld met grond. In de grond is een mengsel van inheemse 
biologische bloemzaden gezaaid. Zowel eenjarige als tweejarige 
planten die als voedsel voor insecten kunnen dienen. 
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57  
Verrassingstuin 

Deze tuin heeft elke dag een verrassing: het speenkruid bloeit 
opeens met heldergele bloemetjes, een zaadje van de Oost-Indische 
kers is uitgekomen (en zal binnenkort proberen de tuin over te 
nemen), de aardbeienplantjes breiden zich uit, en wat zal er uit dat 
groene kiemplantje komen?  

De bewoner geeft aan: mijn tuin is in dialoog met mij, heeft ideeën, 
laat wat zien en het is aan mij om daar weer op te antwoorden: het 
ruimte geven of het terug te snoeien of weg te halen. Vogels vinden 
er rupsen en wormen, bijen en vlinders bloemen en ik vind er 
bessen, appels, aardbeien, heerlijke plekjes en rust in mijn hoofd. 

59  Tuin om van te genieten 
 
Elk jaar gaan er weer een paar stenen uit en zo langzamerhand 
wordt het steeds groener in de voortuin. Het is genieten als de 
bolletjes in het voorjaar weer boven de grond uitkomen. De heg die 
langzaam weer groen wordt. De klaproos die enorm weelderig 
wordt en steeds meer ruimte inneemt.  
In de avond even de planten in de potten water geven en even 
rondkijken, een tuin om van te genieten.  
 

 

Tuinenbingo 

Wandel je de route met  jonge wandelaars? Dan kun je ook Tuinenbingo spelen.  

Vind jij ze allemaal? 

Vogelhuis 
 
 

Bij Mus Voetbal in tuin 

Gele bloem Vogel op een stokje Waterval Paddestoel  

Vijver 
 
 

Gras Dier in een boom Poes 

Boomhut 
 

Vlinder Rode bloem Hommel 

Paarse bloem 
 
 

Tuinbankje Trampoline Witte steentjes 
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Bij het bekijken van de tuinen hebben we gebruik gemaakt van een checklist die 

Steenbreek Alkmaar gemaakt heeft. 

  

Voor vogels  

○  Bomen en struiken om zich in te verstoppen  

○  Drinkbakje, vijver, bessenstruik, blaadjes of composthoop om bodemdiertjes in te 

zoeken  

○  Hoge bomen of struiken om een nest te maken (buiten bereik van de poes), 

nestkastje  

Voor egels  

○  Stuiken, bladeren om te kunnen slapen en te nestelen  

○  Vijvertje waar een egeltje uit kan klimmen (vlakke kant)  

○  Naaktslakken, wormen, insecten, pissebedden zijn voedsel  

○  Openingen in de schutting om van tuin naar tuin te lopen (13 cm is voldoende)  

Voor bijen  

○  Geen gif gebruiken in de tuin (helaas moeilijk te zien)  

○  Veel verschillende soorten bloemen die het hele jaar door bloeien  

○  Een insectenhotel om eitjes in te leggen  

Klimaat  

○  Percentage stenen in de tuin is maximaal 40%  

 

Positief zijn verder:  

○  Bloembolletjes (voor insecten), liefst biologisch  

○  Geen schutting maar een groene heg  

○  Geen kale muren, maar bedekt met klimplanten (hittestress)  

○  Eigen composthoop   

○  Regenton, tuin besproeien met regenwater  

○  Stapelmuurtje of takkenril voor planten en diertjes  

○  Moestuintje, fruitboom, bessenstruiken (ook voor eigen consumptie!)  

○  Groen dak voor verkoeling en leefplek voor dieren  

○  Zo min mogelijk kunstmatige lichtbronnen (is in de stad lastig;-))  

○  Niet te netjes, laat blaadjes in de border liggen en knip niet meteen uitgebloeide 

bloemen weg (voor het zaad).   

○  De aanwezigheid van vlinders, vogels en insecten in de tuin zijn een positief 

teken.   

 


