Waar koop je gifvrije planten, bollen of zaad?
In tuincentra is soms een beperkt biologisch assortiment
verkrijgbaar. Zo heeft Intratuin samen met de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging en de Vlinderstichting een
assortiment bij- en vlindervriendelijke neonicotinoidevrije
planten opgezet, en werkt aan verbreding van het
biologische assortiment. Vraag er vooral naar bij het
tuincentrum; hoe meer vraag, hoe groter het aanbod.
Webwinkels biologische bloembollen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Post Planten (sneeuwklokjes en stinzenplanten)
Natural Bulbs De zakjes bollen van Naturalbulbs vind je ook wel bij natuurvoedingswinkels.
Ecobulbs
Bloembollen voor bijen – BD Imkers
Carel Bouma Biologisch Pootgoed
Bloembollenkopen.nl
Sterke Bollen. Heeft ook een voorbeeldtuin (bij landgoed Keppel in Laag-Keppel) die te
bezoeken is voor inspiratie, advies of lezingen.
En in de groothandel (niet voor particulieren): Onze partner JUBHolland.

Verkoopadressen biologisch gekweekte planten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De HEMA verkoopt een klein assortiment aan biologische planten, voornamelijk
kweekpotjes.
Kwekerij Schoutens Kruiden in Boskoop verkoopt zo’n 300 soorten onbespoten, organische
en biologische planten (geen webwinkel).
BD Imkers verkoopt verschillende pakketten met chemievrij-geteelde bloembollen voor
vlinders of bijen.
Ninabel kweekt natuurlijk geteelde drachtplanten voor bijen, vlinders en andere insecten
(ophaalmogelijkheid in Ter Aar).
Biologische Kwekerij De Groene Cirkel in Oegstgeest is een samenwerking met Endegeest. Er
zijn biologische groenten, vaste planten en zaden te koop.
Biodivers verspreidt zadenmengsels van inheemse wilde planten. Ze leveren
aan terreinbeheerders en -eigenaren en zijn ook een ecologisch adviesbureau.
Kwekerij de Heliant verkoopt inheemse, biologisch gekweekte planten.
Biologische Planten verkoopt verschillende biologisch gekweekte bollen, planten en
pakketten.
De Bierkreek is gespecialiseerd in biologische rozen. Te koop in hun eigen kwekerij
(IJzendijke), maar ook in verschillende tuincentra en kwekerijen.
Plantentuin Esveld in Boskoop levert deze biologische rozen van de Bierkreek.
Vreeken, Van der Wal of De Bolster verkopen veel verschillende zaden.
Buiten de regio (in Ede) vind je
Kwekerij De Hessenhof (buiten de regio) vermeerderen en kweken hun gehele assortiment
zelf in Ede.
Festina Lente tuin is een kwekerij, bezoektuin en pluktuin in Katwijk.
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