
 

LIJST VAN KWEKERS, ZAADHANDELS EN VEENVRIJE AARDE 1 

 

Kwekers van inheemse en biologische planten of bloemzaden (online te 

bestellen)  

Kwekerij de Heliant, inheemse wilde planten, meer info en bestellen via https://www.deheliant.nl/ 

Cruydt-Hoeck, inheemse wilde bloemenzaden en -mengsels, meer info en bestellen via 

www.cruydthoeck.nl 

De Bolderik, inheemse wilde bloemenzaden en -mengsels, meer info en bestellen via 

https://debolderik.net/index.php 

Kwekerij Biodivers, inheemse wilde bloemzadenmengsels, meer info en bestellen via 

https://biodivers.nl/ 

Sprinklr, vaste planten, heesters en kamerplanten (leverancier van Tuiny Forest) deels inheems, meer 

info https://www.sprinklr.co/ 

 

Biologische/chemievrije kwekers (lokaal en kleinschalig):  

Kwekerij Wiering - Nico Broekhuysenweg 22, 1067 HT Amsterdam (hoek Tom Schreursweg), alleen op 

afspraak te bezoeken, meer info http://kwekerijwiering.nl/ 

Vlindertuin Mot in Mokum - Stadslandbouwproject NoordOogst en Buikslotermeerplein, voor inheemse 

planten die waardevol zijn voor vlinders, rupsen en andere insecten, meer info 

https://www.vlindertuinmotinmokum.nl/vlindertuin-Mot-in-Mokum/ 

Groen Gemaal – Sarphatipark, voor het ruilen van planten en zaden, telefoon 020-664 135, meer info 

www.wijkcentrumdepijp.nl/wie-zijn-wij/groen-gemaal/ 

Hortus Amsterdam, heeft in de Hortus Store ook biologische planten in het assortiment, meer info 

https://www.dehortus.nl/bezoek/hortus-store/ 

 

Kwekers van biologische planten (groot assortiment, eventueel inheems): 

Kas & Co, Kromme Rade 5, 1241 LK Kortenhoef, meer info https://wildetuinplanten.com/ 

De Ent, Ouderkerk aan de Amstel, telefoon: 020 496 3348, geen website 

Kweker Jan Neelen, Hemmerbuurt 106, 1607 CM Hem (tussen Hoorn en Enkhuizen), vaste planten + 

gespecialiseerd in tuingeraniums, meer info http://www.janneelenvasteplanten.nl/  

Kwekerij de Hessenhof, Hessenweg 41, 6718 TC Ede, Telefoon 0318-617334, meer info 

http://www.hessenhof.nl/ 

 
1 GroeneBuurten heeft geen commerciële relatie met de onderstaande bedrijven. Alle aankopen doe je op 

persoonlijke titel en zonder verantwoordelijkheid van onze kant.   
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Kwekerij Dependens, Langesteeg 11, 6721 NB Bennekom, meer info 

https://www.dependens.nl/home.html 

Kwekerij van Houtum, Vossensteinsesteeg 1, 3941 BL Doorn, meer info 

https://www.kwekerijvanhoutum.nl/ 

Kwekerij Krijn Spaan, vaste planten, klimplanten, rozen, fruitbomen en heesters, meer info 

http://www.krijnspaan.nl/ 

 

Goede veenvrije aarde: 

Bio-Kultura, te bestellen via https://www.bio-kultura.nl/, ook verkrijgbaar bij veel biowinkels 

Kwekerij de Hessenhof, bladaarde, zelf in zakken of auto scheppen, Hessenweg 41, 6718 TC Ede, 

Telefoon 0318-617334, meer info https://www.hessenhof.nl/hor_nl22.html 
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