Biologische kwekerijen in Nederland
(dit is geen volledige lijst, maar wordt af en toe bijgewerkt op basis van wat aangedragen wordt)

Limburg:
* Kwekerij Bastin http://www.bastin.nl/

Groningen
* Ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst te Haren http://www.mikkelhorst.nl/
* Kleine Meeden http://www.kleinemeeden.nl/
* De Beemd te Warffum http://www.kwekerijdebeemd.nl/
* planten kwekerij Jacobs in Vriescheloo http://www.kwekerijjacobs.nl/
* Ninabel, specialist in drachtplanten te Ter Aar (bij Alphen a/d Rijn) en via website
http://www.ninabel.nl/ninabel/home/tuin.php

Drenthe
* Wilde planten kwekerij de Helianth te Wapserveen http://www.deheliant.nl
* Arnica kwekerij te Dwingeloo http://www.arnicakwekerij.nl/joomla_254/
* Kwekerij de Vrolijke noot te Wapserveen (biodynamische kwekerij van fruitbomen) te Wapserveen
http://www.devrolijkenoot.nl/
* kwekerij De Baggelhof (vruchtbomenkwekerij) teTerheijl http://www.baggelhof.nl/ffkwekerij.html

Utrecht
* Plantenkwekerij Jongerius te Houten
http://www.biojournaal.nl/artikel/9760/Ruim-aanbod-biologische-groenteplanten-bij-PlantenkwekerijJongerius
* De mengelmoestuin te Bergambacht nabij Gouda http://www.mengelmoestuin.com/
* Kraaybeekerhof te Driebergen http://www.kraaybeekerhof.nl/
* Tuinderij de Volle Grond te Bunnik http://www.tuinderijdevollegrond.nl/

Friesland
* Tuinspul te Twijzel http://www.tuinspul.nl/
* kruidenkwekerij de Hege Hearen te Hijum http://www.kwekerij-dehegehearen.nl/

Gelderland
* Kwekerij de Hessenhof te Ede http://www.hessenhof.nl/
* Duurzaam geteelde bomen Korneland te Buren http://www.korneland.nl/
* kwekerij Dependens (bomen, heesters, vaste planten, bosplantsoen, coniferen, fruit, rozen......... op de
meest duurzame wijze, we kweken biologisch) te Bennekom http://www.dependens.nl/welkom
* Biologische Hoogstamfruitboomkwekerij De Sterappel te Varik http://www.desterappel.nl/index2.html
* boomkwekerij Ten Elsen (fruitbomen en struiken) te Neede http://www.tenelsen.nl/index.html

Zuid-Holland
* STEK de stadstuinwinkel Nieuwe Binnenweg 195b, 3021 GA Rotterdam
*Ninabel, specialist in drachtplanten te Ter Aar (bij Alphen a/d Rijn) en via website
http://www.ninabel.nl/ninabel/home/tuin.php
* Schoutens kruiden (onbespoten kruiden en vaste planten) te Boskoop http://www.schoutenskruiden.nl/
* Mens en tuin. Een zorgtuin in de stad te Den Haag. http://www.tuinderijdevollegrond.nl/

Noord-Holland
* Kwekerij Krijn Spaan (ecologisch, vaste planten, klimplanten, rozen, fruit-bomen, heesters) te Kortenhoef
http://www.krijnspaan.nl/

Overijssel
* Fruittuin te Haaksbergen http://www.fruittuin.com/ (staat niet bij dat ze biologisch zijn, wel dat ze zonder
bestreiding telen. Dat nemen kippen en de wilde dieren op zich. Ik vindt dat zeer perma. En ze selecteren
resistente rassen).
* Kwekerij Het nieuwe veld (SKAL) te Diepenveen http://www.kwekerijhetnieuweveld.nl/home

Brabant
* Floris natuurlijke bomen, alle soorten fruitbomen biologisch opgeweekt. Te Den Dungen
http://www.natuurlijkebomen.nl/index.html

Nog meer adressen:
* Bio-Gids heeft een overzichtskaart gemaakt met adressen en biologische producten.
http://www.biogids.nl/

Diversen
* De biogids http://www.biogids.nl/
* Wilde Weelde is de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen
http://www.wildeweelde.org/
* Biologische bloembollen http://www.bdimkers.nl/page/nl/Biobloembollen en
http://www.mantelholland.com/nl/biologische-bloembollen/ en http://ecobulbs.nl/Actueel.htm
* Gaaf Groen (organiseert evenementen mbt biologisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden, fruit &
bloemen, oerkruiden, permacultuur, alternatieve energie, kleurrijke kleding, natuurlijke cadeautjes, puur
natuur, duurzaam doe het zelf, groene kunst, (h)eerlijke proeverijen, fantastische boeken, zelfvoorzienend
leven, boeiende bedrijven, lokaal voedsel, leuke beestjes, elfjes en kabouters, enthousiaste mensen & nog
veel meer eigentijdse inspiratie). http://www.gaafgroen.nl/
* Utrecht http://www.kwekerij-dehegehearen.nl/

Biologisch gekweekte zaden

* de Cruydt Hoeck http://www.cruydthoeck.nl/
* de Bolderik http://debolderik.net/

