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ONTDEK DE 
STADSNATUUR VAN 
HET ENERGIEPARK

‘De dag van de biodiversiteit’ 
Workshops en nog veel meer! 

22 mei 12:00 – 16:00u



PROGRAMMA
LEIDEN ART HUB
LOCATIE: PAPEGAAISBOLWERK 18 & 20
12:00 – 16:00u    Workshop Urban Sketching door Iemke van Dijk; op zoek naar natuur om het industrieel 

erfgoed. Als je echt kijkt, zie je veel meer! 
 
Kom je stekje ruilen. Een veelzijdige groep vrijwilligers van het plantenasiel Leiden zet 
zich met hart en ziel in om plantjes te redden van de kliko en geeft ze een tweede leven.  
Staat je plant er beteuterd bij of wil je een stekje ruilen, kom dan gezellig langs voor 
zorgadvies of een ruil. (i.s.m Est Art Foundation)

WERKPLAATS STICHTING LEIDSE DEKEN
LOCATIE: PAPEGAAISBOLWERK 18 & 20
12:00 – 16:00u   Vogelnestjes maken van restjes schapenwol, grazende schaapjes van boerderij Merenwijk, 

verfplanten en kaardenbollen worden geplant, wat is het maakproces van een deken?

DAKTUIN PLNT
LOCATIE: LANGEGRACHT 70
12:00 – 16:00u  Wat is het belang van de bij voor biodiversiteit? Leer het van Imker Caspar Westelaken. 

Landschapsontwerper Michelle de Roo vertelt over de daktuinopstelling en het grote 
belang van groen in de stad.

13:00 – 15:00u   Het verhaal achter het ontwerp van de daktuin door Dirk Roosendaal van Roosendaal 
Landscaping.

12:00 – 16:00u  Dakterras The Roof geopend; met de heerlijke catering van De Binnentuin.

AMBACHTSPLEIN; BAMBAM STEENHOUWERS & BROUWERIJ PRONCK
LOCATIE LANGE GRACHT 70C / 70D
12:00 – 16:00u   Handen uit de mouwen voor een groener Ambachtsplein!
  We plaatsen nieuwe plantenbakken, gaan hop en gerst planten in de buurt van Brouwerij 

Pronck en maken vrij baan voor extra groen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te 
helpen. Samen maken wij de buurt. 

PAPEGAAIS BOLWERK
PAPEGAAISBOLWERK 18 & 20
De Stichting Leidse Deken zal op 22 
mei haar werkplaats in het pand op het 
Papegaaisbolwerk 18 voor het eerst openen 
voor publiek. In deze werkplaats wordt de 
beroemde Leidse Deken van vroeger opnieuw 
gemaakt en het hele maak proces van 
Nederlands schaap naar Leidse Deken is hier 
te zien. 

DAKTUIN PLNT
LANGEGRACHT 70
PLNT is een plek die bruist van innovatie. Neem 
de daktuin; een binnenstedelijke innovatieve 
testlocatie en showcase voor startups en 
bedrijven. Tegelijkertijd is het ook een plek 
voor urban farming met kruiden, kippen en 
bijen. Het is uniek dat de daktuin dit weekend 
opengesteld wordt voor publiek dus kom op 22 
mei langs en laat je inspireren! 

AMBACHTSPLEIN
LANGEGRACHT 70C
Grenzend aan het Ambachtsplein zetten 
Brouwerij Pronck en Bambam Steenhouwers 
zich met de gemeente en de ontwikkel
combinatie in om de omgeving te vergroenen 
en sfeervoller te maken. Met een paar 
kleine ingrepen kan het resultaat na 1 dag 
gezamenlijke inzet al bewonderd worden. Wil 
jij ook bijdragen aan meer biodiversiteit in de 
openbare ruimte? Kom dan gezellig helpen! 

Papegaais 
Bolwerk

PLNT
Ambachtsplein


