
URBAN SAFARI
In het Westerpark

Lekker: er groeien 
verschillende

eetbare planten in 
het Westerpark  

Zo herken je 
wat er allemaal 
pluk-en eetbaar 

is

NATUURVOEDSELBOS
DE NATUUR ALS

GA MEE OP

PLUKKEN IN DE



En wist je dat dit allemaal ingrediënten zijn die 
je in het Westerpark kunt vinden? Dat maakt 
het een perfect drankje om je meer in contact 
te brengen met de natuur.

ZOALS VROEGER
Meer dan 300 jaar geleden was het gebruikelijk 
dat artsen kruidengeneesmiddelen destilleerden 
met behulp van koperen distilleerketels waarbij 
ze de de kracht van de natuur en de alchemie 
gebruikten om medische kwalen te verhelpen. 
In 1651 publiceerde de arts John French 
The Art of Distillation, waarin hij deze 
alcoholvrije recepten vastlegde. 

INTRO

IN DE TUIN VAN BEN BRANSON 
Eeuwen later stuitte Ben Branson, de oprichter 
van Seedlip, op de recepten van John French. 
Hij kocht meteen een kleine koperen ketel en 
begon te experimenteren met het distilleren 
van kruiden die hij in zijn tuin kweekte. 

VAN DE TUIN NAAR HET PARK
Veel van die kruiden groeien gewoon in het wild 
in onze stadsparken. De natuur is overal om 
ons heen, ook in een grote stad als Amsterdam. 
Vaak vlak voor onze neus, maar gemakkelijk 
over het hoofd te zien. Bewust de natuur 
observeren door middel van zien, ruiken of 
aanraken stelt je in staat om je geest te 
laten ontspannen en herstellen. 

ZELF OP PAD
Kok en natuurgids Rens Spanjaard leert je, 
in samenwerking met Seedlip, met deze 
Urban Safari Guide hoe je alles (weer) ziet, 
ruikt en voelt. En hoe je wilde ingrediënten 
gebruikt. 

 

SEEDLIP IS ‘S WERELDS 
EERSTE GEDISTILLEERDE 
‘ALCOHOLVRIJE SPIRIT’ 

GEMAAKT VAN BOTANISCHE 
INGREDIËNTEN ALS 
MUNT, HOP, EIK EN 

ROZEMARIJN. 

Wist je dat 
een kleine 
wandeling 
van slechts 
20 minuten 

door de 
natuur de 

hersenen en 
het geheugen 
stimuleert en 

het gevoel 
van welzijn 
verbetert?
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WANDEL NAAR HET BEGIN 
VAN HET WESTERPARK, OPEN DE 
URBAN SAFARI GUIDE EN ZET JE 
TELEFOON OP VLIEGTUIGSTAND

Neem het linker 
gravel-pad het 
Westerpark in en 
al snel zie je aan je 
linkerhand een grote 
oude treurwilg 
(geplant in 1948): 
De Salix sepulcralis 
`Chrysocoma`.  

Wandel verder 
langs een aantal
prachtige bomen, 
waaronder de 
paardenkastanje op 
het grote veld in het 
midden van het park, 
door naar de moseik 
aan de rand van het 
meer in het midden 
van het park (ook 
geplant in 1948).

Vanaf de eik loop je 
verder naar de 
volgende bijzondere 
plant en tevens één 
van ingrediënten waar 
Seedlip (Garden 108) 
mee is gemaakt; 
de hop.

Volg de route op 
de kaart. Loop 
rechtdoor en steek het 
fietspad over die het 
Westerpark doorkruist, 
het pad af naar 
beneden richting de 
kinderboerderij. 

URBAN SAFARI 

ROUTE

Aan je rechterhand 
zie je het bijenpaleis.
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MEER INFORMATIE OVER DE 4 STOPS, 
VIND JE OP DE VOLGENDE PAGINA



MEER INFORMATIE OVER DE 4 STOPS, 
VIND JE OP DE VOLGENDE PAGINA
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Bij het bijenpaleis groeit in de zomer een ander ingrediënt 
waarmee Seedlip is gemaakt: munt. Een verfrissende 
plant die met veel andere smaken samen kan gaan en een 
verkoelende effect heeft.  

Een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog kreeg het 
Westerpark meer vorm. De bomen dragen bij aan een 
gezonde leefomgeving, ze zuiveren lucht, geven zuurstof af en 
creëren een habitat voor alle dieren. Zo zie je wat een enorme 
waarde één boom kan hebben in een stad of ecosysteem! 

NATUUR

Van de wilg werd oorspronkelijk paracetamol gemaakt; 
de pijnstillers die je in elke drogist kan vinden komt 
dus oorspronkelijk uit een plant.

Deze wilg staat symbool voor veerkracht, de takken 
zijn erg flexibel en waaien mee met de wind. 

Vlakbij het Westerpark zit er een hele leuke bar, Bar Vesper, 
waar je bij het laten zien van de Urban Safari Guide een 
heerlijke gratis Seedlip cocktail krijgt.

Naast Bar Vesper kun je ook terecht bij Pacific of Moos 
voor een (tegen betaling) Seedlip cocktail. 

• Bar Vesper
• Moos 
• Pacific

BAR VESPER

Maandag      Gesloten
Dinsdag        Gesloten
Woensdag     19:00 - 01:00
Donderdag    19:00 - 01:00
Vrijdag    19:00 - 01:00
Zaterdag      18:00 - 01:00
Zondag        Gesloten
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Brouwersgracht

Als je langs de TonTon Club bent gelopen is er aan je 
rechterhand een voetpad/fietspad die met een brug richting 
het natuurgebied van het Westerpark gaat. Als je dit pad 
oploopt zie je meteen aan je rechterhand tegen het hek 
de hop groeien. 

Brouwersgracht
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Vinkenstraat

De eik heeft een aantal prachtige natuurlijke stoffen
die smakelijk zijn en dan ook verwerkt zijn in Seedlip 
      (Seedlip Spice 94). 

Rond de moseik staan nog een vijftal andere prachtige 
soorten eiken, voor meer informatie over deze eiken 
(en andere bomen) in Amsterdam verwijzen we je naar 
de bomenkaart.

https://maps.amsterdam.nl/bomen/
https://maps.amsterdam.nl/bomen/


SeedlipCheers


