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AANSCHAF 
PLANTMATERIAAL
Je hebt plannen gemaakt, toestemming gekregen van de grondeigenaar, je 
vrijwilligers staan te trappelen, geld is beschikbaar… en dan? Hoe kom je aan het 
materiaal waar alles om draait: je planten, bloemzaden en bollen? We geven enkele 
tips om je op weg te helpen.

INHEEMS EN BIOLOGISCH
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: als je echt wat goeds wilt doen voor de biodiversiteit, kies 
dan zoveel mogelijk voor inheemse planten. Waarom? Omdat deze planten van hier en de in Nederland 
voorkomende insecten perfect op elkaar zijn aangepast. Ze zijn dan ook afhankelijk van elkaar: planten van de 
bestuivers en de bestuivers van de nectar en stuifmeel die de planten leveren. Verdwijnt de een, dan heeft de 
ander nog maar weinig kans te overleven. Met inheemse planten kunnen we bijen en andere bestuivers dus het 
beste helpen.

Kies ook het liefst voor planten van biologische oorsprong, dus geteeld 
zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Ook daar worden 
insecten niet blij van! Goede biologische planten vinden is helaas 
niet altijd gemakkelijk; bij het gemiddelde tuincentrum is het vaak 
zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelukkig zijn er steeds meer 
gespecialiseerde biologische kwekers. Met een SKAL-certificaat weet 
je zeker dat er aan de voorwaarden voor biologische teelt is voldaan. 
Er zijn ook kwekers die op een natuurlijke manier werken, maar niet 
gecertificeerd zijn door SKAL. Ook leggen ook steeds meer kwekers 
zich toe op inheemse soorten. 

TIPS VOOR (BIOLOGISCHE) KWEKERS EN ZAAD- EN 
BOLLENLEVERANCIERS
Vaste planten:
• De Hessenhof, biologische kwekerij (Ede)
• Dependens, biologische kwekerij (Bennekom)
• Kwekerij Bijenkans, biologische bijen- en vlinderplanten (Groenekan)
• Holsto Tuinen & Buitenleven, biologisch gecertificeerd groencentrum, met webshop (Olst)
• Kwekerij van Houtum/Biokultura, biologische vaste planten en biologische tuinaarde, compost  

en potgrond (Doorn)
• Sprinklr, online verkoop van biologische tuinplanten
• Kas & Co, wilde tuinplantenkwekerij van Martin Stevens (Kortenhoef)
• De Heliant, inheemse wilde planten, stinzenbollen, struiken en vaste planten (Nijeberkoop) 
• Pluktuin IJzendoorn, pluktuin met aanbod van ruim 500 soorten vaste planten uit eigen  

duurzame kweek (IJzendoorn)
• De Batterijen, boomkwekerij en groencentrum met een deels biologisch assortiment,  

o.a. kleinfruit (Ochten)

SKAL-logo

https://hessenhof.nl
https://www.dependens.nl/home.html
https://www.bijenkans.nl
http://www.holstotuinen.nl
https://www.kwekerijvanhoutum.nl
https://www.sprinklr.co
https://wildetuinplanten.com
https://www.cruydthoeck.nl/over-ons/de-heliant/
https://www.pluktuinijzendoorn.nl
https://www.batterijen.nl
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Wildebloemenzaden(mengsels):
• Cruydt-Hoeck
• De Bolderik
• Biodivers natuurzaden

Biologische bloembollen:
• Natural Bulbs
• Huiberts Bloembollen
• Bloemoloog
• De Warande (let op: slechts een selectie is biologisch!)

Bloemenzaden (om zelf één-, tweejarige of vaste planten te zaaien):
• De Bolster
• Cruydt-Hoeck 
• Zaden uit Zalk (kleinschalige bloemenkwekerij met schone pluktuinzaden)
• Jansen Zaden (niet biologisch, maar je kunt filteren op ‘puur natuur’ bloemenzaden –  

ook goed voor zaaitrays e.d.)
• Van der Plancke (leuke selectie eetbare bloemen, deels biologisch)
• Vitale Rassen (Belgische VZW die biologische zaadvaste soorten levert) 

Je kunt ook kijken op Biotuinwijzer.nl, voor een overzicht met kwekerijen en andere adressen voor natuurlijk 
en biologisch tuinieren.

RUILEN ZONDER HUILEN
Het mooie van planten aanschaffen? Niet alleen kun je er eindeloos van genieten, maar het is ook heel 
gemakkelijk planten te vermeerderen en vervolgens te delen. Veel planten maken zaden, bollen krijgen 
‘kleintjes’, sommige planten maken ondergrondse uitlopers, of je kunt ze stekken. Dan is het leuk om die 
bonusplanten te ruilen, bijvoorbeeld met groene initiatieven in andere plaatsen. Zo krijg je een steeds 
biodiverser en bloemrijker resultaat! Op veel plekken worden ruilmarkten georganiseerd, waar het mogelijk 
is je overgebleven plantjes en zaden met gesloten portemonnee te ruilen. In de regio o.a. op de volgende 
plekken:
• Biologische stadsboerderij Caetshage in Culemborg (door Velt Betuwe, de lokale groep van de  

Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren)
• Hurns Kerkje, Hurwenen
• Via de lokale Groei & Bloei-afdelingen West-Betuwe en Midden-Betuwe 
Ook om je Bloemrijk in eerste instantie te vullen kun je wellicht plantmateriaal krijgen van mensen met tuinen 
in de buurt. Oktober is bij uitstek een goede maand om nieuw materiaal te planten, maar het kan het hele jaar 
door. 

EEN GOEDE BASIS
Je planten hebben natuurlijk ook een goede basis nodig, oftewel een bodem om gezond in te kunnen groeien. 
Het liefst gebruik je daarvoor tuinaarde, compost of potgrond van biologische oorsprong. Probeer ook zo 
veel mogelijk te kiezen voor turfvrije grond! De toevoeging van turf in potgrond is misschien goed voor onze 
planten, maar zeer schadelijk voor veengebieden elders (in Oost-Europa bijvoorbeeld). Bovendien fungeren 
die veenmoerassen als superspons voor het opslaan van CO2, waardoor we er extra zuinig op moeten zijn. 

Gelukkig zijn er alternatieven. Op Turfvrij.nl vind je een aantal mogelijkheden, waaronder de potgrond en 
tuinaarde van Biokultura. Zelfs de Hortus in Amsterdam werkt bijna geheel turfvrij, dan moet dat in onze 
Bloemrijken toch ook lukken?!

https://www.cruydthoeck.nl
https://www.debolderik.net
https://biodivers.nl
https://www.naturalbulbs.nl
https://www.huibertsbloembollen.nl
https://bloemoloog.nl
https://www.sterkebollen.nl
https://www.bolster.nl
https://www.cruydthoeck.nl
https://zadenuitzalk.nl
https://jansenzaden.nl
https://www.vanderplanckewinkel.nl
https://www.vitalerassen.be
https://biotuinwijzer.nl
https://www.caetshage.nl
https://velt.nu/velt-betuwe
https://www.hurnskerkje.nl
https://west-betuwe.groei.nl/home
https://midden-betuwe.groei.nl/home
https://turfvrij.nl/peat-free-gardening/
https://www.bio-kultura.nl

