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Meer biodiversiteit met biologische

rozen

Bij de Bierkreek vinden we het vanzelfsprekend dat wij als

bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van

onze leefomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat werken

vanuit een gezonde biodiversiteit de basis is voor goed

ondernemerschap: ‘Kweken met goed geweten’.

Laten we samen uw kwekerij, erf, tuin of balkon omtoveren

tot groene biodiversiteitsparel om hiervan samen te kunnen

blijven genieten, ook in de toekomst.
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Wintersluiting

Van 1 december 2021 tot vrijdag 4

maart 2022 zijn wij gesloten voor onze

huisverkoop. Op afspraak kunt u wel

terecht. Bestellen via de webwinkel

gaat gewoon door.

Rozenvoucher = cadeaubon

Verras eens iemand met deze unieke

cadeaubon, of met een chique

woord 'Rozenvoucher'.  Leuk cadeau

voor onder de kerstboom, met een

verjaardag of een andere feestelijk

evenement. Voor € 26,85  sturen wij

de bon op naar de jarige, jubilaris,

LEES MEER

Oogst laat op zich wachten...

nog even geduld

Normaalgesproken zijn de nieuwe

rozen allang gerooid en zijn we volop

aan het sorteren in de schuur. Maar

wat is nog 'normaalgesproken'? Feit

is, dat de bodem op de kwekerij,

ondanks ons

zorgvuldige bodembeheer, op dit

moment compleet verzadigd is met

water. Onze gezonde biologische bodem is het grootste goed dat we hebben.

Het allerbelangrijkste is nu de goede bodemstructuur behouden. Nu het land

op gaan zou desastreus zijn. Met de hand rooien is geen optie; er staat teveel

water om goed te kunnen zien waar je moet steken. Dus nog even geduld lieve

mensen, u krijgt van ons bericht wanneer uw rozen klaar staan!   

https://www.bierkreek.nl/
https://www.bierkreek.nl/
mailto:info@bierkreek.nl
https://www.bierkreek.nl/bestel-roos-online-en-laat-bezorgen/
https://www.bierkreek.nl/blog/
https://www.bierkreek.nl/webwinkel-bestel-roos-online-en-bezorging/kadobon-rozen-rozenvoucher/
https://www.bierkreek.nl/webwinkel-bestel-roos-online-en-bezorging/kadobon-rozen-rozenvoucher/
https://www.bierkreek.nl/webwinkel-bestel-roos-online-en-bezorging/kadobon-rozen-rozenvoucher/
https://www.bierkreek.nl/de-kwekerij/
https://www.bierkreek.nl/de-kwekerij/
https://www.bierkreek.nl/blog/


geliefde, of Valentijn. De bonnen zijn

geldig tot eind 2023 en ongeacht de

komende prijsstijgingen wordt

daarvoor binnen de EU één roos in

pot naar keuze thuisbezorgd. Klim-

of struikroos: dat maakt niet uit.

€ 25,-

Doe een rozenvoucher

cadeau!

Elke voucher heeft een waarde van

1 roos in een 6 liter pot.

KOOP NU

Zolang het niet vriest, kunt u

planten!

We blijven positief: zolang het niet

vriest kunt u planten! De rozen in pot

die nu in de webwinkel staan, hebben

een prachtige kluit. Hiermee hebben

ze een voorsprong op de rozen die

nog uit de volle grond moeten

komen. De kans dat ze aangroeien in

uw tuin is vele malen groter.  En, tot

en met 31 december 2021 krijgt u ze nog voor de prijs van 2021 ! De klok

loopt en OP = OP !

Days Hours Minutes Seconds

BESTEL ROZEN
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Prijsverhoging per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari gaan wij helaas andere prijzen hanteren. We doen dat

uiteraard liever niet, maar hebben eigenlijk te lang gewacht. Dit jaar zijn

bijvoorbeeld de potten bijna 50% duurder geworden. Alle andere

grondstoffen, tot aan de pallets die gebruik worden voor het transport, de

dozen, de mest: alles is duurder geworden. Met deze aangekondigde

prijsverhoging kunt u natuurlijk tot en met 31 december 2021 snel nog uw

voordeel doen.

BESTEL NU ROZEN

Prijslijst biologische rozen 2022

Roostype (potkleur)
vanaf 

1 jan 2022

struikroos (blauw) € 17,45

bijzondere struikroos (rood) € 20,95

klimroos (groen) € 21,95

bijzondere klimroos (oranje) € 24,95

bijzondere eetbare roos (roze) € 24,95

Eerste Skal-certificaat voor

groencentrum

Wij zijn oprecht reuzetrots op

Brendan en Evelien, dat ze zichzelf

nu een gecertificeerd biologisch

groencentrum mogen noemen. Een

hele prestatie! Holsto Tuinen &

Buitenleven in Olst, is al enkele

jaren een van onze verkooppunten. 

Terugblik op 2021
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Het is lang gelukt om allemaal

gezond te blijven afgelopen jaar,

hoewel wij, dit schrijvende, wél in

quarantaine zitten vanwege drie

gevallen van ‘het’ virus. Geluk bij een

ongeluk is dat het simpelweg toch te

nat is om te rooien, we kunnen de

grond niet in. Hans heeft in

september een ....

LEES MEER

Keverbank

Afgelopen jaar heeft de Bierkreek

een "keverbank" aangelegd. Een

fenomeen waar in Engeland mee is

gestart ('daar heet het beetlebank en

daar is de Nederlandse naam van

afgeleid), om de patrijs te

ondersteunen. Inmiddels zijn ook in

Nederland keverbanken aangelegd

op verschillende akkerbouwbedrijven. De Bierkreek is de eerste die het in ....

LEES MEER

Bent u diegene die we

zoeken voor ons webpanel?

Om onze website en webwinkel te

blijven optimaliseren zoeken wij

'testers'. Wij willen meer

nieuwsbrieven versturen dan nu het

geval is. Deze concepten (en andere

campagne acties) leggen we dan

voor aan u, om te kijken of deze

aansluit bij uw (en onze) wensen) We

schatten in dat dit maximaal een uur per maand zal kosten. Onervaren of

meer ervaren online shoppers, maakt niet uit. Lijkt u dit wat? Meldt u dan

hieronder aan. Dan bekijken we samen wat het beste voor u past. Voor de

deelnemers hebben wij een kadobon klaarliggen.

https://www.bierkreek.nl/blog/terugblik-op-2021/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13637954/van-bloemenranden-naar-keverbanken-langs-de-akkers-dit-fenomeen-wint-stilaan-terrein
mailto:info@bierkreek.nl
https://www.bierkreek.nl/blog/terugblik-op-2021/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13637954/van-bloemenranden-naar-keverbanken-langs-de-akkers-dit-fenomeen-wint-stilaan-terrein
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/beschermingsproject/beschermingsproject-details/keverbanken-voor-patrijzen
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuwse-boeren-investeren-in-keverbank-mijn-maaier-zit-nu-onder-de-lieveheersbeestjes~af39fbb6/
https://www.bierkreek.nl/blog/keverbank-tussen-de-rozen/
mailto:marianne@bierkreek.nl


AANMELDING WEBPANEL

NIEUW in de webwinkel:

voorraadfilter met bericht

Letterlijk achter de schermen wordt

er wekelijks aan de website gewerkt.

Hoe presenteren wij onze rozen het

beste aan u? . Daarbij, rozen groeien!

Houd die voorraad maar eens

bij! Het zijn geen boeken, cd's of

pennen die je op de plank hebt liggen

en op commando kunt aanvullen uit

een magazijn.....

LEES MEER

Verkooppunten

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

evalueren wij samen met onze

verkooppunten het afgelopen jaar.

Houdt voor de actuele situatie de

website in de gaten. Vanaf maart

zorgen wij ervoor dat er een actueel

overzicht is en weet u waar u in

Nederland (en België) nog meer

biologische rozen kunt kopen of

bestellen.

NAAR VERKOOPPUNTEN

Op zoek naar rozen voor een

haagje?
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Lovely Meidiland

€ 16,95

KOOP NU

Colossal

Meidiland

€ 16,95

KOOP NU

Cream Meidiland

€ 16,95

KOOP NU

BEE friendly?

Voor ons, als gecertificeerde

biologische kwekerij, is het soms

om moedeloos van te worden. De

hele wereld lijkt keer op keer te

vergeten dat vrijwel alle bloemen en

planten die worden aangeboden

verre van "bee friendly" zijn. Geen

Europees biologisch keurmerk

(het 'groene of zwarte blaadje') te

zien? Heel eenvoudig: dan heeft u GEEN garantie dat ....

LEES MEER

Rozen bemesten

Regelmatig krijgen wij de vraag of er

nu nog gemest moet worden. Het

antwoord, kort en krachtig: nee. Het

planten van de rozen kunt u de hele

winter doen, zolang het niet vriest.

Uiteraard is het goed om in het plant

gat goede rozengrond te verwerken
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(wij verkopen onze eigen biologische

mix of die van Biokultura ....

LEES MEER

Wintersnoei en dode blaadjes

weghalen

Wintersnoei is eigenlijk een foutief

woord: het suggereert dat een roos in

de winter gesnoeid moet worden. Dat

is niet zo. Is de plant te hoog, bent u

bang dat een sneeuwdek of een

stormwind de struik beschadigt?

Uiteraard mag u dan toppen. Het

verwijderen van dood blad, aangetast

door sterroetdauw, meeldauw of zelfs ....

LEES MEER

Ontwerp rozentuin

Wilt u een ontwerp voor een nieuwe

rozentuin? Bijvoorbeeld voor herstel

van een oude kasteel- en

kloostertuin. Of wilt u

natuurinclusief advies over

ecologisch beheer van uw

(rozen-)tuin met oog voor meer

biodiversiteit? Wij denken graag

met u mee in grotere en kleinere

projecten. Marianne hanteert ....

LEES MEER
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Eigen wortel? of geoculeerd?

De rozen van ons eigen veld en die

afkomstig zijn van Rosenschule Ruf,

zijn allemaal geoculeerd op een

sterke onderstam van een wilde roos.

Niet zo maar eentje: wij gebruiken

nog steeds Rosa canina ‘Schmidt’s

Ideal’ omdat die beter is dan de

Rosa corymbifera ‘Laxa’ die in de

meeste rozenkwekerijen gebruikt

worden. Wij doen dat overigens nog ....

LEES MEER

Oude helden vallen om, nieuwe

helden zullen opstaan

Deze blog start helaas met een trieste mededeling. In november zijn er twee

belangrijke toonaangevende mensen uit de rozenwereld gestorven.

Ann Belovich, USA, was vriend van de Bierkreek. Zij heeft een aantal mooie

rozenboeken geschreven. Wij zijn blij dat we hebben mogen bijdragen aan

haar laatste boek over ramblers. Ann is 97 jaar geworden.

Kort daarop bereikte ons het bericht dat Roger Philips het tijdelijke met het

eeuwige heeft verwisseld. Een icoon. Zijn boeken werden door Marianne en

Hans op de tuinbouwschool in de jaren 80 gebruikt, stuk gelezen en herbruikt.

We hebben hem op de plantendagen van Hex in België persoonlijk leren

kennen.

Samen met Martin Rix heeft Roger een belangrijke rol gespeeld in de

naamgeving van verloren rozen. Een aantal jaren geleden hebben wij soorten

mogen oculeren die zij van hun rozenreizen door China mee terug hebben
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genomen. Wij kweken dankzij beide heren de fameuze ‘Lijang Road

Climber’, en ‘Philips& Rix pink climber from China’ en de fameuze

‘Chinensis Spontanea’! U ziet aan de namen al dat ze door het illustere

tweetal in China gevonden soorten zijn. Wij zullen ze koesteren en verder

verspreiden. Roger werd 89 jaar.

Heeft u de nieuwsbrief van iemand

doorgestuurd gekregen?

IK SCHRIJF MIJ ZELF IN

Nuttige links

Ons antwoord op de meest gestelde vragen

Meer biodiversiteit in uw tuin? Kijk eens hier!

Het laatste natuurnieuws

Waarom rozen van de Bierkreek?
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100% biologisch

De rozen van De Bierkreek worden

biologisch gekweekt. Wij gebruiken

geen chemische

gewasbeschermingsmiddelen en

geen kunstmest. Hierdoor zijn al onze

rozen eetbaar en blijft de bodem

gezond.

Natuurlijke vijanden

inbegrepen

Natuurlijke vijanden van bladluizen

zijn zweefvliegen, sluipwespen en

lieveheersbeestjes. Als u goed kijkt

vindt u er altijd wel een paar op onze

planten. U krijgt ze er gratis bij!

Uniek assortiment

Rozenliefhebbers vanuit de hele

wereld laten hun nieuwe creaties

graag testen op onze velden.

Wanneer een roos de test goed

doorstaat, brengen wij de nieuwe

soort als eerste op de markt.

Juweeltjes die in uw tuin kunnen

staan ...

Bijzonder advies

Onze unieke kennis en ervaring van

kweken in harmonie met de

natuurljjke omgeving delen wij graag

met u. Laat u verrassen door onze

ontwerpen voor tuin, erf en

landschap.

Vindt u onze nieuwbrief de moeite waard? Deel hem dan!

Biologische rozenkwekerij de Bierkreek

Zevenhofstedenstraat 9, IJzendijke

Netherlands

www.bierkreek.nl
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