
Waarom biologische bloemen? 
Een groot deel van de Nederlandse (en internationale) bloementeelt is zeer belastend voor 
het milieu. Bij de kweek van bijvoorbeeld rozen, gerbera’s en lelies worden vele kilo’s 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Greenpeace deed met Valentijnsdag dit jaar weer een 
steekproef op bossen snijbloemen en trof 43 soorten gif aan, waarbij er op 3 van de 12 
boeketten zelfs middelen zaten die in de Nederlandse sierteelt verboden zijn..  
 
Het gebruik van gifstoffen heeft  gevolgen voor de bijen, ons oppervlaktewater en er dreigen 
inheemse bloemen en planten te verdwijnen.  
 
De biologische groente- en fruitteelt heeft de laatste jaren een groeispurt doorgemaakt. 
Echter blijft de bloemensector ver achter op voedselproducenten. Het grondoppervlak voor 
biologische sierbloemen in Nederland beslaat maar 0,07 procent van het totale 
bloemenareaal!! Groei van vraag en aanbod in schone bloemen is beide nodig! 
 
Bijzonder geschikt! 
In Hilversum en de directe omgeving van Utrecht, zijn we bevoorrecht met het relatief grote 
aantal biologische bloemenkwekerijen dat aanwezig is. Bij de teelt van deze bloemen 
worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, de zaden worden biologisch ingekocht en er 
wordt spaarzaam met water omgegaan. Deze bloemen zijn bijzonder geschikt voor de meest 
prachtige boeketten en daarom ben ik in samenwerking met lokale tuinderijen een nieuwe 
bloemenservice gestart. Lokaal, Biologisch en duurzaam! 
 
Biologische bloemen zijn sterk, bijzonder, prachtig van kleur en ruiken lekkerder! Ook is het 
aanbod niet standaard. Ik gebruik veel ouderwetse en inheemse bloemen, zoals de zinnia, 
het afrikaantje of aardpeer. En ik werk graag met vergeten en doorgeschoten groenten en 
kruiden bijvoorbeeld kardoen, pastinaak en dille. Ik volg nadrukkelijk de seizoenen en werk 
zo open mogelijk, zodat elke bloem tot z’n recht komt. De boeketten zijn altijd vers, ‘s 
ochtends geplukt en 's middags in de vaas!  
 
TOMA | Bloemenservice is bijzonder geschikt voor bedrijven en organisaties met een 
duurzame bedrijfsfilosofie!  
(Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. Levering in Hilversum, 
Bussum en Utrecht) 
 
Post @tomavandenbosch.nl 
06-21192173 
 

 

 


