
Programma excursie Stadswijngaard Amsterdam Sloterdijk 

 

         

Excursie naar de unieke stadswijngaard naast station Sloterdijk, Wijn van Bret. Avontuurlijke 

wandeling door natuurgebied de Bretten, bezoek aan de wijngaard met lunch en wijnproeverij. 

 

Het startpunt is Brasserie Tommy’s, schuin tegenover station Halfweg en met een terras aan het 

water. Hier drinken we koffie met wat lekkers erbij.  

De wandeling loopt meteen het groen in: plotseling sta je in een polderlandschap met grasdijken, 

vaarten, allerlei soorten vogels en veel bloemen. In het voorjaar staat het er vol madeliefjes, 

fluitenkruid, koolzaad en meidoorn. En ja, je ziet regelmatig in de verte hoogbouw of een fabrieks-

schoorsteen. En ja, er komt ook soms een vliegtuig over. Maar mensen, je zit hier middenin de 

Randstad, en náást Amsterdam! Geweldig toch? 

De wandeling  

Die is 10 km, waar we zo’n drie uur over doen, en volgt voornamelijk een NS-route. Je passeert 

smalle bruggetjes, een trekpontje, een rotspaadje en omgevallen bomen. Via grasdijken, een gemaal-

met-vispassage, onder de A5 door, langs de spoorlijn en via volkstuintjes bereik je natuurpark de 

Bretten, met wilde begroeiing. Het laatste deel loopt langs de Haarlemmervaart en tot slot loop je 

toch echt in de stad: bij station Sloterdijk met al zijn hoogbouw en bouwwerkzaamheden. Daar ligt 

stadswijngaard Wijn van Bret .  

De wijngaard 

Hij komt als een volslagen verrassing, deze wijngaard, zo vlak naast station Sloterdijk, middenin een 

netwerk van spoorlijnen, snelwegen en betonnen kolossen: dit kun je echt wel een stadswijngaard 

noemen. Deze kleine, compacte groene oase is er al sinds 2016.  

We worden ontvangen door initiatiefnemer Yvonne Modderman, van huis uit architect, of als zij niet 

aanwezig kan zijn een van de andere wijngaardeniers . Hun eerste oogst vond plaats in 2018; in 2019 

proefden de deelnemers hun eigengemaakte eerste wijn.  

De wijngaard maakt deel uit van de Tuin van Bret, een klein bedrijventerrein opgetrokken uit rode 

containers en gebouwd als een halfronde ‘nederzetting’ rond een plein tegenover de wijngaard. Wijn 

van Bret heeft zich ten doel gesteld om volledig circulair te werken en het verstedelijkte gebied te 

vergroenen. En om wijn te maken, natuurlijk, en die gaan we proeven. 

We lunchen duurzaam en bio met lokale producten: heerlijke luxe minibroodjes, een soep, een 

salade en een dessert.  

Rond 17.00 uur is de excursie afgelopen en nemen we afscheid. Je kunt hier weer op de trein 

stappen. Terug naar Halfweg is slechts vijf minuten.  


