
 

Kwekerij De Tuinstek bloeit dit jaar door op nieuwe locatie 

Walingsweg 14 te Wieringerwaard 

 

Van Kalverdijk 33 te Tuitjenhorn gaat De Tuinstek in maart dit jaar verkassen naar de Walingsweg 14 te 

Wieringerwaard, 10 minuten rijden met de auto vanaf centrum Schagen. De locatie op de Kalverdijk is in 

oppervlakte te klein geworden om te kunnen voldoen naar de toenemende vraag naar, biologisch 

geteelde, vaste planten en kruiden. De ruimte om te kweken, de verkoopafdeling en de 

parkeergelegenheid voor bezoekers zijn uit hun jasje gegroeid.  

We zijn nu ruim een jaar op zoek geweest naar een geschikte locatie in de omgeving en uiteindelijk zijn 

we uitgekomen op de Walingsweg 14 te Wieringerwaard. Na het bezichtigen van de nieuwe locatie vorig 

jaar november lieten we er geen gras over groeien. In een vlot tempo konden we overgaan tot de 

aankoop van het pand en de omliggende kavel, een feestelijk moment!  

De kwekerij komt op een rustige plek met een solide boerderij om in te werken en wonen, zoals het 

hoort bij een stolpboerderij. Voor de planten, de tuin en de kassen is daar voldoende ruimte ter 

beschikking. Parkeren kan veilig op eigen erf en opzet van de kwekerij wordt ruimer. En nu is het ook 

mogelijk om het assortiment vaste planten verder uit te breiden.  

De verhuizing van de kwekerij heeft heel wat voeten in aarde, op de nieuwe locatie moet nog veel 

voorbereidend werk gebeuren. Kassen opbouwen, omheining plaatsen en heggen planten om maar iets 

te noemen. Ondanks dat de kwekerij zich in een opbouwende fase zal bevinden streven we ernaar om in 

maart open te gaan voor bezoekers. 



 

Graag tot ziens op onze kwekerij op de Walingsweg 14 te Wieringerwaard! 

Hartelijke groet,  

Peter en Anneke 

Let op!  

Voor de precieze openingsdatum houden wij u op de hoogte via Facebook, Instagram, de nieuwsbrief  

en de website.  

 


