
 

 

Verkooppunten biologisch/milieubewust geteelde (inheemse) 
planten, struiken, bomen, bloembollen, groente en zaden: 

(*SKAL-certificatie betekent van gecontroleerde biologische teelt) 

 

A. Online verkoop zaden 

Guerrillagardeners 
www.guerrillagardeners.nl 
Verkoop van zaden gevuld met inheemse zaden van Cruydt-Hoeck. Deze zaden zitten ook 
in de bloembommen. 
 
De Bolderik 
www.debolderik.nl 
Ecologische teelt van zaden van inheemse planten. Op basis van autochtone zadenbank 
met soortecht uitgangsmateriaal. 
Hardwerkend echtpaar met persoonlijke benadering en meer dan 25 jaar ervaring. 
 
Cruydt-Hoeck 
www.cruydthoeck.nl 
Ecologische teelt van zaden van inheemse planten. 
Cruydt-Hoeck is in 1978 opgericht door groenpionier en begrip Rob Leopold. Na zijn 
overlijden in 2005 is het overgenomen door een jong stel dat het inmiddels heeft 
uitgebreid tot een groot florerend bedrijf dat ook cursussen geeft. 
 
Biodivers 
www.biodivers.nl 
Verkoop van zadenmengsels van inheemse planten die met toestemming in Nederlandse 
natuurterreinen worden geoogst. 
Doel is het vergroten van de biodiversiteit op basis van genetisch divers zaaigoed. 
 
Bovenstaande drie zadenleveranciers dragen bij aan de zadenbank voor soortecht 
materiaal “Het Levend Archief” www.hetlevendarchief.nl Het Levend Archief wil de 
genetische diversiteit van wilde planten in Nederland veilig stellen. 
 
De teelt van inheemse zaden mag niet biologisch genoemd worden, omdat de 
grondsoorten waarop wordt geteeld divers zijn en niet op basis van biologische potgrond. 
 
Ecoflora 
www.ecoflora.be  
Ecologische teelt van zaden en heemplanten. 
Verzending van zaden uit webshop ook naar Nederland. 
 
De Bolster 
www.bolster.nl 
Biologische teelt van zaden van met name groente en kruiden, en ook sierplanten. 
SKAL-certificatie. 
 



 

 
Vreeken’s zaden 
www.vreeken.nl 
Verkoop van biologische en ecologische geteelde zaden. Gespecialiseerd in veredeling. 
Zeer ruim sortiment van bijzondere groente-, kruiden-, struiken-, bomen-, en andere 
sierteelt-zaden. 
SKAL-certificatie. 
 
Zaadhandel van der Wal 
www.zaadhandelvanderwal.nl 
www.biologischzaad.nl 
Verkoop van biologisch geteelde groente- en sierteeltzaden. 
SKAL-certificatie. 
 
Gradinka kruidentuinen 
Beuningen 
www.gradinka.nl 
Verzending van bloemenzaden van geneeskrachtige planten uit eigen oogst via webshop. 
Tevens verkoop kruidenplanten uit eigen teelt op biodynamische grondslag op de kwekerij. 
 
Tuin Joop 
Den Bosch 
www.tuinjoop.com 
Verkoop van bloemen-, kruiden- en groentezaden uit eigen teelt op ecologische grondslag 
via de webshop. 
Tevens verkoop van bloemen-, kruiden- en groenteplanten op de kwekerij. 
 
Dutch Garden Seeds  
https://www.dutchgardenseeds.com/biologische-zaden 
Doorverkoop van biologische groente- en kruidenzaden van Buzzy Organic Seeds. 
 
Moestuinland  
www.moestuinland.nl 
Doorverkoop van biologische groente- en kruidenzaden van Buzzy Organic Seeds. 
 
Van dit soort doorverkoopsites zijn er nog meer. 
  



 

 

B. Online verkoop van duurzaam geteelde planten (ook kruiden en groentes), 
bloembollen en (fruit)bomen; verzending per post 

De Heliant (onderdeel van Cruydt-Hoeck) 
www.deheliant.nl 
Verzending per post van inheemse planten, stinzenbollen en struiken. 
Teelt op biologische wijze zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en met 
natuurlijke compost. 
 
Arnicakwekerij 
www.arnicakwekerij.nl 
Verzending per post van biologische geteelde inheemse planten. 
Kwekerij ook geopend op afspraak. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Goede-Planten 
Haarsteeg 
www.goede-planten.nl 
Verkoop van op biologische grondslag geteelde inheemse (bijen)planten. 
Verzending per post via de webshop. 
Kwekerij is op afspraak te bezoeken.  
 
Ninabel 
www.ninabel.nl 
Verzending per post van (grotendeels inheemse) drachtplanten voor vlinders, bijen en 
hommels. 
Teelt op biologische wijze zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en door 
oppotten in bladaarde. 
 
Biologische kruidenkwekerij Puur Aroma 
Margraten 
www.puur-aroma.com 
Grote selectie aan inheemse en gekweekte (keuken)kruiden uit eigen teelt. 
Verzending per post via webshop. 
Ook verkoop op kwekerij. 
SKAL-certificatie. 
 
Carel Bouma biologisch poot- en plantgoed 
www.biologischpootgoed.nl 
Verzending per post van biologisch poot- en plantgoed, zoals groenten en aardappelen, en 
ook sierplanten. 
SKAL-certificatie. 
 
Eetbaar goed 
www.eetbaargoed.nl 
Verzending per post van biologisch poot- en plantgoed, zoals groenten en aardappelen, en 
ook fruitstruiken en -bomen. 
Teelt op biologische wijze zonder toevoeging van chemische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest. Doorverkoop van SKAL-gecertificeerde zaden van De Bolster. 



 

 
 
Kwekerij Bastin 
Aalbeek 
www.bastin.nl 
Verzending per post via de webwinkel van sierplanten, grassen, kruiden en groenten. 
Gespecialiseerd in mediterrane soorten. 
Teelt in natuurlijk gecomposteerde grond zonder turf en zonder toevoeging van mest en 
chemische bestrijdingsmiddelen. 
Tevens verkoop op de kwekerij. 
 
Plantentuin Esveld 
Boskoop 
www.esveld.nl 
Verzending per post via webwinkel van op ecologische wijze geteelde sierplanten. 
Tevens verkoop op de kwekerij. 
 
Stekkers 
Utrecht-Overvecht 
www.kwekerijstekkers.nl 
Verzending per post van eetbare planten.  
Fruitstruiken en -bomen moeten op de kwekerij worden opgehaald. 
Teelt op biologische wijze zonder toevoeging van chemische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest. Oppotten in biologische potgrond. 
 
Kwekerij Arborealis 
Wilhelminaoord 
www.voedselbos.eu 
Gespecialiseerd in planten, struiken en bomen die toepasbaar zijn in (het creëren van) een 
voedselbos. 
Verzending per post van half september tot mei. 
Tevens verkoop op de kwekerij van maart tot december. 
Duurzame teelt. 
 
Biologische rozenkwekerij De Bierkreek 
IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) 
www.bierkreek.nl 
Verzending van biologisch geteelde rozen via webwinkel. 
Tevens verkoop op de kwekerij van maart tot december en via diverse andere 
verkooppunten in het land (zie website). 
SKAL-certificatie. 
 
Staatsbosbeheer 
www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/zaden-en-plantmateriaal/bestellen-zaad-en-
plantmateriaal 
Verkoop van zaad- en plantmateriaal van autochtone struiken en bomen. 
 
 
 
 



 

 
 
De Bijenstichting 
www.bijenstichting.nl 
Doorverkoop van (niet) inheemse zadenmengsels, cultivars en bloembollen van telers met 
SKAL-certificatie.  
 
Sprinklr 
www.sprinklr.co 
Verzending per post van op duurzame wijze geteelde tuin- en kamerplanten. 
Doorverkoop van SKAL-gecertificeerde zaden van De Bolster. 
 
Green up the city 
www.greenupthecity.com 
Online doorverkoop van kant- en klaar pakketten met sterke biologische sierplanten voor 
balkon, gevel- en stadstuin. Ook kleinfruit en bloembollen. Van kwekers met SKAL-
certificatie. 
Verzending per post. 
 
Natural Bulbs 
www.naturalbulbs.nl 
Verzending per post van met name bloembollen, zowel voorjaars-, zomer- als 
herfstbloeiers. Uit eigen biologische teelt met bio keurmerk. 
Daarnaast verzending van sierplanten, rozen en fruitheesters met bio keurmerk. 
Doorverkoop van biologische groente- en kruidenzaden van Buzzy Organic Seeds. 
 
Huiberts biologische bloembollen 
www.huibertsbloembollen.nl 
Verzending per post van bloembollen, zowel voorjaars-, zomer- als herfstbloeiers. 
Uit eigen biologische teelt. 
SKAL-certificatie. 
 
Ecobulbs ‘t Keerpunt 
www.ecobulbs.nl 
Verzending per post van met name bloembollen, zowel voorjaars- als zomerbloeiers. 
Biologische teelt zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Minder 
bollen per oppervlakte voor een sterker gewas. 
SKAL-certificatie. 
 
De Warande 
www.sterkebollen.nl 
Verzending per post van met name bloembollen, zowel voorjaars-, zomer- als 
herfstbloeiers. 
Daarnaast gespecialiseerd in stinzen- en schaduwminnende planten. 
Al meer dan twintig jaar uit eigen teelt. Grotendeels met biokeurmerk. 
 
Bloemoloog 
www.bloemoloog.nl 
Verzending per post van bloembollen, zowel voorjaars-, zomer- als herfstbloeiers. 
Doorverkoop van telers met SKAL-certificatie.  



 

 
C. Kwekers per provincie 
Op alfabetische volgorde gerangschikt; binnen de provincie op basis van vestigingsplaats. 
 
1. Drenthe 
Arnicakwekerij 
Dwingeloo 
www.arnicakwekerij.nl 
Biologische teelt van inheemse planten. 
Geopend op afspraak. Ook verzending per post. 
SKAL-certificatie. 
 
Het Blauwe Huis 
Ruinerwold 
www.hetblauwehuis.nl 
Verkoop van kruidenproducten uit eigen biodynamische teelt.  
In het seizoen ook verkoop van kruidenplanten. 
SKAL-certificatie en Demeter keurmerk. 
 
De Vrolijke Noot 
Wapserveen 
www.devrolijkenoot.nl  
Biodynamische kwekerij van vruchtbomen en -struiken. Gespecialiseerd in oude rassen. 
Seizoensgebonden verkoop van november tot april. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Arborealis 
Wilhelminaoord 
www.voedselbos.eu 
Gespecialiseerd in planten, struiken en bomen die toepasbaar zijn in (het creëren van) een 
voedselbos. 
Duurzame teelt. 
Verkoop op de kwekerij van maart tot december. 
Verzending per post van half september tot mei. 
 
2. Flevoland 
Kwekerij De Eenvoud 
Almere-Buiten 
www.kwekerijdeeenvoud.nl 
Verkoop van inheemse planten uit eigen teelt, zonder toepassing van chemische 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Oppotten gebeurt in biologische grond. 
 
Kwekerij De Arend 
Almere-Oosterwold 
www.kwekerijdearend.nl 
Verkoop van sierplanten, rozen, kruiden en bloembollen vanuit biologisch georiënteerde 
teelt. 
  



 

Stadsbomerij 
Almere-Oosterwold 
www.stadsbomerij.nl 
Seizoensverkoop van bessenstruiken en fruitbomen vanaf half november tot het voorjaar. 
Teelt zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
 
Kruiderij Hof van Eeden 
Almere-Oosterwold 
www.kruiderijhofvaneeden.nl 
Kleinschalige verkoop van met name kruidenplanten, op ecologische wijze geteeld. 
 
3. Friesland 
Kwekerij Kabbes 
Sumar (Suameer) 
www.kabbes.nl 
Kleinschalige plantenkwekerij op ecologische grondslag. Er worden geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt en alleen organische meststof. 
Wisselend sortiment van planten met een natuurlijk karakter. 
Geopend van april tot september. 
 
4. Gelderland 
Kwekerij Dependens 
Bennekom 
www.dependens.nl 
Biologische kwekerij met verkoop uit eigen teelt van sierplanten en bomen. 
SKAL-certificatie. 
 
Gradinka kruidentuinen 
Beuningen 
www.gradinka.nl 
Teelt van planten op biodynamische grondslag voor verwerking in kruidengeneeskunde. 
Verkoop van kruidenplanten.  
Tevens verzending van bloemenzaden uit eigen oogst via webshop. 
 
Sas’ Mini Kwekerij 
Brummen 
www.sasminikwekerij.nl 
Kleinschalige dorpskwekerij gericht op verkoop van sierplanten en grassen met een 
specialisatie in bijenplanten en droogtebestendige soorten.  
Eigen teelt op volkstuinterrein op ecologische wijze. 
 
Biologische boomkwekerij Korneland 
Buren 
www.korneland.nl 
Verkoop van laan- fruit- en notenbomen. 
SKAL-certificatie. 
 
  



 

De Hessenhof 
Ede 
www.hessenhof.nl 
Biologische kwekerij van sierplanten, grassen, varens, kruiden en heesters. Sortiment van 
duizenden soorten. 
Teelt in bladaarde, zonder gebruik van turf. 
Geopend van de derde week van maart tot eind oktober. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Happy Bee Plant 
Ederveen 
www.happybeeplant.nl 
Kwekerij van bijenplanten, geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
 
Planten van hier 
Malden 
www.plantenvanhier.nl  
Kwekerij van uitsluitend inheemse planten en struiken met gebruik van zaden van Cruydt-
Hoeck. Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Levert hoofdzakelijk t.b.v. www.NLBloeit.nl  
Voor particulieren alleen geopend tijdens speciale open dagen (op inschrijving). 
Publicatie van boek “Planten van hier” (4e druk juli 2021) over de verbinding tussen mens 
en natuur. 
 
Ten Elsen Boom en Groen 
Neede 
www.tenelsen.nl 
Biologische kwekerij van oude fruitbomenrassen, klein fruit en haagbomen. 
SKAL-certificatie. 
 
De Smallekamp 
Nunspeet 
www.desmallekamp.nl 
Kwekerij van bijzondere vruchten- en notenbomen. 
Teelt zonder toevoeging van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. 
Ter plekke is een voedselbos met bloemenweiden aangelegd, dat bezocht kan worden. 
 
Hoogstamfruitboomkwekerij De Sterappel 
Varik 
www.desterappel.nl 
Verkoop van oude fruitboomrassen uit eigen biologische teelt. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Aaldering De Stek 
Zelhem 
www.aaldering-destek.nl 
Biologische kwekerij van sierplanten. 
SKAL-certificatie. 
  



 

5. Groningen 
De tuin in de stad 
Groningen 
www.detuinindestad.nl  
Seizoensverkoop van sierplanten en kruiden uit eigen teelt op biologische grondslag.  
De planten worden opgepot in biologische potgrond, er wordt alleen organische mest 
toegevoegd en er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
 
6. Limburg 
Kwekerij Bastin 
Aalbeek 
www.bastin.nl 
Kwekerij van sierplanten, grassen, kruiden en groenten. Gespecialiseerd in mediterrane 
soorten. 
Teelt in natuurlijk gecomposteerde grond zonder turf en zonder toevoeging van mest en 
chemische bestrijdingsmiddelen. 
Ook verzending per post via de webwinkel. 
 
Wilde Planten Kwekerij 
Cadier en Keer 
www.wildeplantenkwekerij.nl  
Teelt van inheemse en sierplanten op basis van permacultuur. Gespecialiseerd in eetbare 
planten. 
Geopend van half maart tot 1 december en op afspraak. 
Eigenaar Yvonne Velthuis heeft een visie en een missie om met kleine stukjes natuur in 
eigen tuin de verbinding te leggen met grotere natuurgebieden daaromheen. 
 
Biologische rozenkwekerij De Kleine Plak 
Lottum 
www.kleineplak.weebly.com 
SKAL-certificatie. 
 
Biologische kruidenkwekerij Puur Aroma 
Margraten 
www.puur-aroma.com 
Grote selectie aan inheemse en gekweekte (keuken)kruiden uit eigen teelt. 
Ook verzending per post via webshop. 
SKAL-certificatie. 
 
Marcel de Wagt Kwekerij van opvallende planten 
Ven-Zelderheide 
www.opvallendeplanten.nl 
Teelt van opvallende sierplanten met gebruik van veenvrije potgrond en zonder gebruik 
van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. 
  



 

7. Noord-Brabant 
Kwekerij Oergroen 
Chaam 
www.oergroen.nl 
Kleinschalige kwekerij op basis van permacultuur met een beperkt sortiment heemplanten. 
Gespecialiseerd in planten voor een voedselbos. 
 
Tuin Joop 
Den Bosch 
www.tuinjoop.com 
Verkoop van bloemen-, kruiden- en groenteplanten en -zaden uit eigen teelt op 
ecologische grondslag. 
Verkoop van zaden ook via de webshop. 
 
Floris natuurlijke bomen 
Den Dungen 
www.florisbomen.nl 
Biologische kwekerij van met namen fruit- en ook laanbomen. 
Geopend van november tot juli. 
SKAL-certificatie. 
 
Tuincentrum Soontiëns 
Eindhoven 
www.tuincentrumsoontiens.nl 
Van biologische zaden en in biologische potgrond geteelde inheemse planten maken deel 
uit van een groter sortiment. Geen gebruik van kunstmest of chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
 
Kwekerij Goede-Planten 
Haarsteeg 
www.goede-planten.nl 
Verkoop van op biologische grondslag geteelde inheemse (bijen)planten. 
Verzending per post via de webshop. 
Kwekerij is op afspraak te bezoeken.  
 
Op Goede Grond 
Rijsbergen 
www.op-goede-grond.nl 
Kwekerij van oude fruitboomrassen en voedselbosstruiken en -kruiden op basis van 
permacultuur. 
Geopend op afspraak. 
 
Schout planten 
Waalre 
www.schout.nl 
Biologische kwekerij van met name naaldbomen en een klein sortiment sierplanten. 
SKAL-certificatie. 
  



 

Lowgardens nurseries 
Wernhout 
www.lowgardens.com 
Kwekerij van sierplanten en -bomen op holistische basis. 
 
8. Noord-Holland 
Biologische kwekerij Wiering 
Amsterdam-West 
www.kwekerijwiering.nl  
Verkoop van vaste planten en kruiden. Specialisatie bamboes en siergrassen. 
Van oktober tot maart alleen op afspraak. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Groen genoegen 
Amsterdam-Westerpark 
www.nutengenoegen.amsterdam 
Kleinschalige seizoensverkoop van (inheemse) bijenplanten uit eigen teelt, zonder 
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
 
De Hemelse Kas bij De Groene Ruijter 
Bussum 
www.altijdwerkplaats.nl 
Verkoop van inheemse planten uit eigen duurzame teelt binnen een groter geheel van 
duurzame initiatieven. 
 
Kwekerij Nico Zonneveld 
Heerhugowaard 
www.kwekerijnicozonneveld.nl  
Verkoop van sierplanten, bloembollen, grassen, kruiden en eetbare planten uit eigen teelt 
zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en alleen toevoeging van organische 
compost. 
 
Jan Neelen Vaste Planten 
Hem 
www.janneelenvasteplanten.nl 
Verkoop van sierplanten. 
Teelt op biologische grondslag in eigen potgrond met ecokeurmerk, zonder gebruik van 
kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. 
Geopend van april tot oktober. 
 
Kas & Co 
Kortenhoef 
https://kasenco.wordpress.com  
Doorlopende verkoop van inheemse planten uit eigen duurzame teelt. 
Bomenhub van Meerbomen.nu 
Samenwerkend met Het Levend Archief (www.hetlevendarchief.nl)  
Eigenaar Martin Stevens heeft ook twee boeken interessante boeken geschreven: 
“Tuinieren met wilde planten” (2020) 
Een zeer toegankelijk boek met tips over welke wilde planten je in je eigen tuin kunt 
toepassen.  



 

“Wilde planten in eigen tuin” (2022) 
Het vervolg met meer verdieping over welke grondsoort voor welke wilde plant geschikt 
is, hoe je zelf wilde planten kweekt, etc. 
 
Kwekerij Krijn Spaan 
Kortenhoef 
www.krijnspaan.nl  
Verkoop van planten, struiken en bomen op basis van natuurvriendelijke teelt: zonder 
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. Gebruik van biologische mest i.p.v. 
kunstmest. 
De eigenaar is een begrip in de regio, met 50 jaar ervaring met milieuvriendelijk tuinieren. 
 
Kwekerij De Morgen 
Obdam 
www.ecologicalplantingdesign.nl 
Verkoop van speciale sierplanten uit eigen tuin door ecologisch tuinontwerper Dirk de 
Winter. 
 
Kwekerij Margriet 
Sint Pancras 
www.kwekerijmargriet.nl 
Vanuit hobby gegroeide kwekerij en seizoensverkoop van speciale sierplanten.  
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. 
 
De Tuinstek 
Wieringerwaard 
www.detuinstek.nl 
Kwekerij van bijzondere sierplanten, geteeld in biologische potgrond en buiten afgehard, 
zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
 
Kwekerij Liefhebbersplanten 
Winkel 
www.liefhebbersplanten.nl 
Verkoop van bijzondere sierplanten en grassen. 
Teelt in biologische potgrond zonder gebruik van kunstmest of chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
Geopend van april tot oktober. 
 
9. Overijssel 
Tuincentrum De Aadijk 
Almelo 
www.tuincentrumaadijk.nl 
Verkoop van eenjarige zomerplanten uit eigen teelt op biologische grondslag. 
Ook verkoop van biologische groente en fruit van toeleveranciers. 
 
Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld 
Diepenveen 
www.kwekerijhetnieuweveld.nl 
Biologische teelt van sierplanten, kruiden en groenten. Verkoop in de landwinkel. 
SKAL-certificatie. 



 

Ecocentrum Emma 
Enschede 
www.ecocentrumemma.nl 
Verkoop van tuinkruiden en kuipplanten op ecologische basis geteeld. 
Ook natuurvoedingswinkel en horeca aanwezig. 
 
Decohof 
Hoonhorst 
www.decohof.nl 
Kwekerij van tuin-, haag- en voedselplanten op biologische grondslag. Geen gebruik van 
kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Kringlooplandbouw met inzet van varkens, 
kippen en koeien. 
Voor particulieren geopend van mei tot oktober. 
 
Holsto Tuinen en Buitenleven 
Olst 
www.holstotuinen.nl 
Op biologische teelt gebaseerd tuincentrum met eigen kwekerij en inkoop van groot 
sortiment inheemse en sierplanten/-bomen, fruitstruiken en -bomen, kruiden, grassen, 
bamboe en zaden. 
SKAL-certificatie. 
 
Kwekerij Florae 
Twello 
www.florae.nu 
Verkoop van eetbare en geneeskrachtige inheemse planten uit eigen ecologische teelt. 
Tevens verkoop van geneeskrachtige producten van planten uit eigen verwerking. 
Geopend van half april tot 1 oktober. 
 
10. Utrecht 
Kwekerij Klein Hof 
Achterveld (bij Leusden) 
www.kleinhof.nl 
Verkoop van sierplanten uit eigen teelt zonder toevoeging van kunstmest of chemische 
bestrijdingsmiddelen. Oppotten in biologische grond met toevoeging van biologische 
compost. 
 
Planten voor bijen 
Bilthoven 
www.plantenvoorbijen.nl 
Kleinschalige verkoop van - deels inheemse – bijenplanten. Teelt op biologische grondslag. 
Alleen op afspraak. 
 
De Glinstertuin 
De Glind 
www.glinstertuin.nl 
Ecologische tuinderij van sierplanten. Geen gebruik van kunstmest of chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
Geopend van april tot oktober. 
  



 

Biologische kwekerij Van Houtum 
Doorn 
www.kwekerijvanhoutum.nl  
Verkoop van vaste planten, met name cultivars. Specialisatie (klim)rozen. 
SKAL-certificatie.  
 
Plantjesmarkt Landgoed De Kraaybeekerhof 
Driebergen-Rijsenburg 
www.kraaybeekerhof.nl/landgoed/landgoedwinkel/plantenverkoop  
Doorlopende verkoop van planten en stekjes uit eigen biologisch-dynamische teelt.  
Zowel heemplanten, cultivars, kruiden, groenten en fruit(stekken). 
Tevens pluktuin en landgoedwinkel met verkoop van groenten uit eigen tuin. 
SKAL-certificatie. 
 
Biologische kwekerij Bijenkans 
Groenekan 
www.bijenkans.nl 
Verkoop van bijen- en vlinderplanten uit eigen teelt. Zowel heemplanten als cultivars. 
SKAL-certificatie. 
 
Biologische fruitboomkwekerij Boomkroon op landgoed Zuylestein 
Leersum 
www.boomkroon.nl 
Seizoensverkoop van biologische geteelde fruitbomen. Veel historische rassen. 
Geopend van november tot april. 
SKAL-certificatie. 
 
Biologische bamboekwekerij Randijk 
Leusden 
www.randijk.nl 
Verkoop van biologische bamboe en siergrassen. 
SKAL-certificatie. 
 
Agnes Kruiden 
Maartensdijk (Landgoed Eyckenstein) 
www.agneskruiden.nl 
Verkoop van biologische geteelde kruidenplanten.  
Ook verkoop van ter plekke gemaakte producten van gedroogde kruiden. Pluk- en theetuin. 
Workshops. 
Geopend van april tot oktober en daarbuiten op afspraak. 
SKAL-certificatie. 
 
Stekkers 
Utrecht-Overvecht en Utrecht-Leidsche Rijn (verkooppunt) 
www.kwekerijstekkers.nl 
Kwekerij van fruitstruiken en -bomen en eetbare planten. 
Teelt op biologische wijze zonder toevoeging van chemische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest. Oppotten in biologische potgrond. 
Eetbare planten worden ook per post verzonden. 
  



 

11. Zeeland 
Biologische rozenkwekerij De Bierkreek 
IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) 
www.bierkreek.nl 
SKAL-certificatie. 
Verkoop van biologisch geteelde rozen van 1 maart tot 1 december en via diverse andere 
verkooppunten in het land (zie website). 
Ook verzending per post via webwinkel. 
 
Jos Heerkens Kruiden 
Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen) 
www.josheerkens-kruiden.nl 
Verkoop van op biologische grondslag geteelde kruidenplanten.  
Ook verkoop van ter plekke gemaakte producten van (gedroogde) kruiden, zoals zalf en 
tinctuur. 
 
12. Zuid-Holland 
Plantentuin Esveld 
Boskoop 
www.esveld.nl 
Verkoop van op ecologische wijze geteelde sierplanten. 
Ook verzending per post via webwinkel 
 
Schouten’s Kruiden 
Boskoop 
www.schoutenskruiden.nl 
Verkoop van op biologische wijze geteelde kruiden en sierplanten. 
Onbespoten en direct buiten in de volle grond geteeld. 
Particuliere verkoop van 1 maart tot 1 november en daarbuiten op afspraak. 
 
Soludes Heerlijke tuinen 
Boskoop 
www.heerlijketuinen.business.site 
Ecologische kwekerij van vaste eetbare en aromatische planten. 
 
Mens en Tuin 
Den Haag 
www.mensentuin.nl 
Biodynamisch stadslandbouwbedrijf met kwekerij en (moes)tuinwinkel in het 
Westbroekpark. Specialisatie in bijen- en vlinderplanten. Ook verkoop van zaden. 
 
AVR Siergras 
Katwijk 
www.avrsiergras.nl 
Begonnen als hobby en nu teelt van siergrassen op 2 hectare grond. Daarnaast een klein 
sortiment sierplanten. 
Geen toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Geopend van maart tot november. 
  



 

Kwekerij De Werkplaats 
Katwijk 
www.de-werkplaats.info 
Verkoop van bijzondere sierplanten die je niet in doorsnee tuincentra vindt. 
Alleen toevoeging van organische meststof en geen gebruik van  chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
 
De Groene Cirkel 
Oegstgeest 
www.kwekerijdegroenecirkel.nl  
Verkoop van op biologische wijze geteelde inheemse en sierplanten.  
Tevens verkoop van bloemenzaden, geoogst van eigen planten. 
Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
 
Stadskwekerij De Kas 
Rotterdam (Blijdorp) 
www.stadskwekerijdekas.nl 
Verkoop van (inheemse) bijenplanten uit eigen teelt op ecologische grondslag.  
Kleinschalig bewonersinitiatief. 
Zaad wordt lokaal verzameld. Er wordt biologische potgrond gebruikt en er worden geen 
pesticiden of kunstmest gebruikt. 
 
 
Tips nodig om ecologisch aan de slag te gaan in je eigen tuin? Dan is dit een 
interessante website: 
www.velt.nu  
Velt is een vereniging voor allen die milieuvriendelijk willen tuinieren. 
 
Hulp nodig bij aanleg en/of onderhoud van je tuin? Kijk dan eens hier: 
https://wildeweelde.nl/wilde-weelde-bedrijven-op-de-kaart 
Hier vind je tuinontwerpers en hoveniers die milieubewust werken aan een natuurrijke 
omgeving vanuit een ecologische visie. 
 
 


