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Televisiestraat 2U, Den Haag 
 
31 oktober rondleiding van 16.00 – 17.00 uur 

UrbanFarmers  

UrbanFarmers heeft na vestigingen in Basel, Zürich en Berlijn nu ook een 
stadsboerderij in Nederland. En wel in ons eigen Den Haag! Nergens in Europa vind 
je zo'n grote stadsboerderij als bij UrbanFarmers in Den Haag. Kom op adem in de 
stad en proef de verse producten bij UF002 De Schilde tijdens een unieke 
rondleiding bij UrbanFarmers!   
 
UrbanFarmers 
Niet ver van Station Den Haag Hollands Spoor en om de hoek van Station Den Haag 
Moerwijk vind je UrbanFarmers, Europa's grootste urban rooftop farm. Bij deze 
stadsboerderij in het voormalige kantoorgebouw De Schilde worden dagelijks verse 
groenten, fruit en vis gekweekt én geleverd aan de stad. Op de zesde verdieping 
wordt vis gekweekt. Een etage hoger, op het dak, bevindt zich een grote kas 
waar knapperige groene slablaadjes en sappige, glimmende tomaten verbouwd 



worden. Vanaf het dak van de urban farm heb je een fantastisch uitzicht over de stad 
en de zee. Als producten worden gekweekt bij een urban rooftop farm proef, zie en 
ruik je het verschil met producten uit de supermarkt. Bezoek UF002 De Schilde en 
neem een kijkje achter de schermen bij de productie van verse vis en groenten 
middenin Den Haag!  
 
 
Voedselproductie  
Met de productie van verse groenten en vis voorziet de stadsboerderij de stad 
jaarlijks van maar liefst 19 ton vis en 45 ton groenten. Het principe dat daarbij 
gebruikt wordt, is zoveel mogelijk gebruik maken van wat voedsel al in zich heeft. Zo 
worden voedingstoffen die vrijkomen bij visproductie hergebruikt voor groenteteelt en 
zuiveren de planten het water waarin de vis gekweekt wordt. Aquaponics heet dit 
systeem, waarmee optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van de natuur. 
Door het gebruik van aquaponics bespaart UrbanFarmers tot wel 90% op 
waterverbruik. Daarnaast maakt UrbanFarmers geen gebruik van pesticiden, 
herbiciden of antibiotica. Echt gezonde en verse producten dus!   
 
Urban Farmers Dak Markt 
Neem je eigen boodschappentas mee en kom langs op de wekelijkse Dak Markt van 
Urban Farmers. Elke woensdag- en vrijdagmiddag presenteren de Dakboeren 
tijdens deze markt met trots hun verse oogst: van ultraverse Dakvis tot glanzende 
aubergines en van crispy cressen tot stekelige oerkomkommers. Maar let op: de 
Dakboeren oogsten wat ze nodig hebben en wat er op dit moment groeit. Je zult dus 
steeds verrast worden, wat het assortiment deze keer zal zijn!  

• Taste Fresh: 60 minuten  
• Rondleiding bij de stadsboerderij  
• Inclusief proeverij van UF Big City Swimmers en verse groenten van het dak  
• Inclusief koffie/thee  
• 15 euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


