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De WilDplukWijzer Wijst jou De Weg!
Wil ji j weten waar je fruit, noten of groente in het wild vindt in Almere 

en omstreken? De Wildplukwijzer op www.wildplukwijzer.nl wijst je de 

weg! Via deze handige Google Map zie je in een oogopslag waar die  

appelboom, vlierbessenstruik, walnotenboom en verdwaalde komkommer-

plant staan, zomaar in het wild... bij jou in ‘jouw achtertuin’. En als je 

al jaren ‘Wildplukker’ bent, help dan mee en zet jouw vindplaats op de 

kaart!  En maak kans op een Boerenmarkt appeltaart!

De Wildplukwijzer is een initiatief van meneer Wateetons en in samen-

werking met de werkgroep Oogsten zonder Zaaien van Slowfood 

Nederland verder uitgegroeid. Elke plukplek op de wildplukwijzer linkt 

naar een uitgebreide beschrijving van deze boom of plant in de Wild-

plukwiki van Oogsten zonder Zaaien. Via de Wildplukwiki kan je direct 

doorklikken naar plukplekken bij jou in de buurt.

lokaal voeDsel uit almere
Ben je geinteresseerd in waar Almeerse producten geteeld worden? 

Via www.lokaalvoedselalmere.nl krijg je alle landbouwbedrijven in 

beeld. Waar komt de groente voor die webshop vandaan? Welke boer 

verzorgt die koeien en waar kan ik dat rundvlees dan kopen? Deze 

site leidt jou naar de Boerenmarkt, een winkel met biologische lokale 

producten of naar een restaurant of cateringbedrijf met passie voor 

smakelijk lokaal eten. 

almeerse WeelDe
De smaakmakers van Almeerse Weelde gebruiken met veel liefde 

ingredienten van eigen bodem. Deze ambachtslieden wisselen vind-

plaatsen en recepten uit, helpen elkaar met oogsten en verwerken, 

en verkopen hun producten op de Boerenmarkt bij Stadslandgoed  

De Kemphaan. Lees meer op www.almeerseweelde.nl over deze 

enthousiastelingen en hoe je een Almeerse Weelde-workshop, lunch 

of excursie kan boeken, of een smakelijk relatiegeschenk kan kopen. 

smakelijk almere - eten vanuit je achtertuin
Donkerblauwe bramen, knapperige appels, krakende walnoten, zoete zomer-

koninkjes... hmmm... dat klinkt lekker! Jouw Almeerse ‘achtertuin’ heeft smakelijke 

hapjes. Via wildplukwijzer.nl zoek je zo op waar je al die ingredienten kan plukken. 

Smakelijk Almere ligt letterlijk aan je voeten...

Ben jij al jaren ‘wildplukker’ en weet je waar je de mosterd ;-) eh, of de hazelnoten 

kan vinden, deel het dan met je buren. Zet jouw vindplaats op de kaart!  En maak 

kans op een Boerenmarkt appeltaart!
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lekker, bramenjam op je boterham
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