


NUCHTER,  
EEN HELDERE  

KIJK EN  
NO-NONSENSE



NATUURLIJK  ECHT HOLLANDS. Koolhaas Natuurlijk is 
een typisch Hollands bedrijf. Nuchter, een heldere kijk 
en no-nonsense. Dat is wat onze klanten van ons en onze 
gerbera’s kunnen verwachten. Gewoon Hollands,  
Natuurlijk Goed!

 
NATUURLIJK  SAMEN. Koolhaas Natuurlijk is een 
familiebedrijf dat al ruim 90 jaar producten voor 
tuinbouw heeft en al 40 jaar voor de gerberateelt.  
Samen gestart door vader en oom. Nu samen met 
3 broers. Dit doen we natuurlijk samen met onze 
medewerkers. Vanzelfsprekend zoeken wij ook samen 
met u als klant naar de beste combinatie van product, 
verpakking en mixen. Wij zeggen maar zo: alleen ga je 
sneller, samen kom je verder.

NATUURLIJK  RESPECT. Onze naam zegt het al, 
Natuurlijk. Respect voor de natuur staat bij ons hoog in 
het vaandel. Continue bezig zijn met het kweken van onze 
gerbera’s, waarbij we de natuur zoveel mogelijk ontzien. 
Verantwoording nemen voor nu, maar ook voor de generaties 
na ons. Geen enkele discussie. Natuurlijk doen we dat!A
TUURLI

NATUURLIJK  AANDACHT. Aandacht voor ons product, 
aandacht voor onze mensen en aandacht voor onze 
klanten. Het is allemaal zo natuurlijk, vanzelfsprekend en 
juist daarom zo belangrijk. Alles wat je aandacht geeft 
groeit, dat is heel natuurlijk!

NATURALLY DUTCH.  Koolhaas Natuurlijk is a typically 
Dutch company: Sober, with a clear vision and no-non-
sense. That’s what our customers may expect from  
us and our Gerbera flowers. Authentic Dutch,  
Naturally Good!

TOGETHER. Koolhaas Natuurlijk is a family business 
founded over 90 years ago, by the father and uncle. 
Nowadays three brothers are running the company. 
Altogether, they have been growing all kinds of products 
for the horticulture, and gerbera flowers for the last 40 
years. All of this is possible due to our employees, and 
due to you as our customer. Together we aim for the 
right combination in varieties and packaging. Therefore, 
we see things this way: We go faster by ourselves, but 
together we achieve more. 

RESPECT. Our name says it all! Respect for the en-
vironment is one of our top priorities. What we would 
like to achieve is to grow gerbera flowers as sustaina-
ble as possible. This way we bear responsibility for the 
present generation, but also for future generations.  
Of course we do! 

ATTENTION. We give personal attention to our 
product, our people and our customers. This is 
something that is just so natural, obvious and 
important to us. We believe that anything will grow,  
if we pay attention to it. This is quite natural to us!

NATUURLIJK 
SAMEN
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GERBERA OP WATER 
INHOUD: 50 
FUSTCODE:  901

GERMINI OP WATER  
INHOUD: 80 
FUSTCODE:  996

GERBERA / GERMINI 
INHOUD: 60  / 80

GERBERA / GERMINI DOOS 
INHOUD: 50 / 60 
FUSTCODE:  612 / 614

GERBERA / GERMINI IN HOES 
INHOUD: 10 / 20

GERBERA / GERMINI DIAMOND  
INHOUD: 45 / 80 
FUSTCODE:  903

GERBERA / GERMINI QBOX:  
INHOUD: 170 / 240 
FUSTCODE: 86 
 
QBOX: GEMAK, EFFICIËNT 
EN DUURZAAMHEID. 
BEHOUD VAN KWALITEIT 
DOOR VERVOER OP WATER

GERBERA / GERMINI OP WATER 
INHOUD: 50 / 80-120 
FUSTCODE: 864
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NATUURLIJK 
VERPAKKING

Koolhaas Natuurlijk is well aware that the market is changing. 

Each year again they review the varieties, the diameter of the 

flower, the shelf life and the packaging. The company continues 

to develop to keep up with the market. Therefore, you will 

always be able to find the type of flower and packaging that 

you are looking for. To be able to satisfy the customers wishes, 

Koolhaas Natuurlijk packages all its flowers in-house. Are you 

looking for flowers in the same colour, or do you like them more 

in a varied mix? Do you wish to package them in a transparent 

or coloured sleeve? With or without logo? In a bucket or in a 

box? The possibilities are infinite.

Koolhaas Natuurlijk begrijpt als geen ander dat de markt 

beweegt. Ieder jaar wordt er gekeken naar kleuren, diameter, 

houdbaarheid en verpakkingen. Het bedrijf gaat mee met 

de nieuwe eisen van een nieuwe tijd. Zo is er voor u altijd die 

ene bloem of verpakking die u zoekt. Wij verpakken onze 

bloemen zelf en zijn dus in staat om dat naar de wens van de 

klant te doen. Bloemen van dezelfde kleur of juist in een mix, 

in een doorzichtige hoes of in een gekleurde hoes, met of 

zonder logo, verpakt in een emmer of in een doos.  

De mogelijkheden zijn eindeloos.



GERBERA: 
DIAMOND  
GROOTBLOEMIG 
MIX

GERMINI:  
DIAMOND MINI 
MIX 

GERMINI:  
DIAMOND MINI 
DARK MIX

GERBERA:  
DIAMOND 
GROOTBLOEMIG 
LIGHT MIX

GERBERA:  
DIAMOND 
GROOTBLOEMIG 
DARK MIX

GERMINI:  
DIAMOND MINI 
LIGHT MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI 
DARKPASEN MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI 
DUBBELE MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI  
KERST MIX

GERMINI:  
DIAMOND MINI 
SPICE MIX

GERMINI:  
DIAMOND MINI 
SUMMER MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI  
SUMMER MIX

GERBERA: 
DIAMOND  
GROOTBLOEMIG 
SPICE MIX

GERBERA:  
DIAMOND  
GROOTBLOEMIG 
SUMMER MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI  
HERFST MIX



NATUURLIJK 
MIX

GERMINI:  
DIAMOND MINI  
ROMANCE MIX

GERBERA: 
DIAMOND  
GROOTBLOEMIG 
MOEDERDAG / 
VALENTIJN MIX 

GERMINI: 
DIAMOND MINI 
DARK VALENTIJN / 
MOEDERDAG MIX 

GERMINI: 
DIAMOND 
MINI DUBBELE 
ROMANCE  MIX

GERBERA:  
DIAMOND  
GROOTBLOEMIG 
ROMANCE MIX

GERMINI: 
DIAMOND MINI 
LIGHT VALENTIJN / 
MOEDERDAG MIX

GERBERA: 
DIAMOND 
GROOTBLOEMIG 
5 KLEUREN MIX
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Voor elk moment een 

passende (seizoens) mix.

For each moment a  

suitable (seasonal) mix.



Bleiswijk

Petuniaweg 15

2665 NL Bleiswijk

T 06 45941687

E bleiswijk@koolhaas.net

Aanvoernummer veiling: 1742koolhaasnatuurlijk.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoofdweg Zuid 48

2912 EE Nieuwerkerk aan den IJssel

T (0180) 320 450

E info@koolhaas.net

Aanvoernummer veiling: 1742


