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Ilse en Martijn Adam zijn tuinders met liefde voor de natuur en goed voedsel. Sinds 2014 
werken ze gezamenlijk in hun tuindersbedrijf ‘Stadsoogst Harderwijk’ in het 
buitengebied aan de rand van de wijk Drielanden. 
 
DE START 
“De aanleiding om hier te starten 
met de realisatie van een 
tuindersbedrijf is voornamelijk om 
kwaliteit te leveren waar wij, maar 
zeker ook onze klanten blij van 
worden. Waar je nog tijd kunt 
nemen voor het leveren van 
kwaliteitsproducten.  
 
In 2013 zijn we begonnen met een 
leeg perceel in de Groene Zoom. 
Als eerste hebben we in december 
van dat jaar de boomgaard, alle 
gemengde hagen aangeplant en de 
basis gelegd voor de tuinderij. In 
2015 was het nodig om het terrein 
uit te breiden en dit hebben we 
aan de andere kant van het 
Groenezoompad uitgevoerd door 
het aanleggen van een omhaagde 
akker. Hierdoor is er een gebied 
gerealiseerd van een kleine 
hectare waarop we het jaar rond 
gewassen verbouwen. Voor het 
grootste gedeelte draaien we onze 
tuinderij met zijn tweeën.  
Zo hebben we ons bedrijf ook ingericht. Mocht het toch nodig zijn kunnen we altijd een 
beroep doen op familie, buren of vrienden om te helpen met de werkzaamheden.” 
 
SPECIALISATIE 
“We hebben ons gespecialiseerd in het telen van bijzondere rassen en smaken en nemen 
u mee door de seizoenen. We laten u graag genieten van al het goeds dat het land te 
bieden heeft.” 
 
WERKWIJZE 
Jaarlijks worden er meer dan 200 gewassen verbouwd! “We oogsten 's morgens vers van 
het land en verkopen dit op vrijdag en zaterdag middag in onze winkel op de tuinderij. 
Ook kunt u producten via onze website bestellen om die op maandagmiddag af te halen. 
We combineren een ruime teeltrotatie met regeneratieve landbouwtechnieken. Hierbij 
leggen we de nadruk op een gezonde levende bodem, gesloten kringlopen en het 
versterken van de biodiversiteit. Lokale en efficiënte landbouw zonder kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. Gewoon, omdat het kan!” 



DIVERS AANBOD 
Gelet op het seizoen biedt het echtpaar een ruim assortiment met verschillende 
koolsoorten, bladgroenten, wortels en knolgroenten aan. Overigens zijn er ook diverse 
soorten fruit, rode en gele uien en jams verkrijgbaar. 
 

TOEKOMSTPERSPECTIEF  
In zeven jaar tijd heeft het tuinderspaar van een kaal perceel een bijzonder stukje 
Harderwijk gemaakt. “De basis is gelegd en we hebben nog ideeën genoeg om jaren 
vooruit te kunnen. Als je ziet wat we al hebben bereikt in de eerste zeven jaar, dan 
kunnen we eigenlijk niet wachten. Wij zijn heel blij om als lokaal bedrijf een fijne vaste 
klantenkring te hebben opgebouwd. Eigenlijk zijn zij meegegroeid met ons bedrijf. Door 
vooral mond op mondreclame vinden nieuwe klanten ons nog altijd.” 
 
Neem voor meer informatie een kijkje op hun website: www.stadsoogstharderwijk.nl  

http://www.stadsoogstharderwijk.nl/

