


Wij zijn meesters in betoverende 

droogbloemen. Wij selecteren de allermooiste 

droogbloemen van eigen bodem, maar 

speuren ook alle uithoeken van de wereld af 

naar natuurlijke droogdecoraties.

Lieflijke lavendel, hemelse hortensia’s, 
aanlokkelijke Amaranthus, in een prachtvaas 

of aan een krans: van droogbloemen kun je 

eindeloos genieten.

Eindeloos  

genieten

Aangezien ‘droogbloemen’ veel meer omvat dan 
‘gedroogde bloemen’, zou de naam ‘droogdecoraties’ 
beter passen. Sierbloemen, graansoorten en kruiden: 

nadat ze zijn gedroogd, kun je er eindeloos van genieten! 

Met een hart of krans van steekschuim maak je met een 

paar bosjes droogbloemen heel eenvoudig een prachtige 

creatie. Of je nou gaat voor zachte natuurkleuren die 

blenden in huis of voor geverfde versies die de vaas 

bijna uit knallen: droogbloemen passen geweldig in elk 

interieur, van vintage tot modern. Ze zorgen direct voor 

een romantische of hippe look.

1. Dried Lonas geel

2. Preserved Scabiosa rood

3. Preserved Ruscus oranje

4. Dried Helichrysum

5. Dried Triticum

6. Dried Achillea parker

7. Dried Lavendel

8. Dried Carthamus wit

9. Dried Rhodanthe roze

10. Dried Depressa (papyrus)

11. Preserved Stuartiana rood

12. Dried Phalaris bruin

13. Dried Carthamus oranje
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De zaadjes die uitgroeien tot onze bloemen, 

kruiden en granen, gaan ieder jaar rond maart 

de grond in. Pas als het oog van de meester 

de producten heeft goedgekeurd, worden 

ze stuk voor stuk met de hand van het land 

gesneden. Dit gebeurt tussen juni en augustus. 

Daarna begint het unieke droogproces, waarbij 

de kleur en kwaliteit optimaal behouden 

blijft. De droogbloemen van Dutch Masters 

in Dried Flowers zijn supersterk, omdat ze op 

professionele wijze zijn gedroogd.

Bloemen drogen is een vak apart. Lang niet 

alle bloemsoorten zijn hier geschikt voor. De 

droogbloemen die wij in onze droogboeketten 

verwerken, worden met liefde geteeld, geoogst 

en gedroogd. In het voorjaar worden de 

bloemen gezaaid en krijgen ze volop de tijd om 

te groeien. In de zomer worden ze zorgvuldig 

van het land gesneden. Vervolgens worden de 

verse bloemen in een warme droogschuur, uit 

de zon, op de kop gehangen. Zo drogen ze 

in en behouden ze hun mooie kleur. Daarna 

worden ze verwerkt of gekleurd met natuurlijke 

verf, zodat ze extra lang mooi blijven. 

The making of… 

droogbloemen

Op z’n kop



Knappe katoentakken, geurige gedroogde 

Lavendel, feestelijk gedroogd gipskruid of toch 

kleurrijke, exotische droogbloemen? Met de 

gevarieerde droogboeketten van Dutch Masters 

In Dried Flowers hoef je niet te kiezen! Van zachte 

natuurtinten tot knallende kleuren: onze stijlvolle 

droogboeketten brengen direct sfeer en vormen 

een tijdloze decoratie. 

Ieder droogboeket wordt met heel veel liefde 

ontworpen en dat zie je. De mooiste gedroogde 

bloemen, kruiden, grasjes en pluimen worden 

door onze boeketdesigners met de hand geschikt 

tot een uniek droogboeket. Vervolgens worden 

de droogboeketten zorgvuldig verpakt in een 

duurzaam jasje. 

Stijlvolle  

droogboeketten 

Droogboeketten  

in alle smaken

Een bosje liefde

De droogboeketten van Dutch Masters In 

Dried Flowers komen in alle kleuren, geuren, 

soorten en maten. Kies je voor de klassieke 

variant, dan geniet je heel lang van een mooi 

rondgebonden gedroogd handboeken. Houd 

je van exclusief, dan zijn de gepreserveerde 

en gebleekte droogbloemen uit het hogere 

segment echt iets voor jou. Word jij warm 

van weelderige veldboeketten? Ga dan voor 

het Field droogboeket, dat is samengesteld 

met het allermooiste wat de velden te bieden 

hebben. Voor welk droogboeket kies jij?



De feestelijke, kleurrijke droogbloemen uit onze 

gekleurde collectie knallen de kamer uit! Wij 

kleuren gedroogde bloemen, grassen en pluimen 

vakkundig in de meest trendy kleuren. Door 

gebruik te maken van verf op waterbasis houden 

we onze droogbloemen zo natuurlijk mogelijk.

Houd je van puur natuur?  

Dan zijn de droogbloemen uit onze 

natural collection in de allerzachtste 

natuurtinten perfect voor jou! De 

blonde zachte pluimen, zandkleurige 

speelse grasjes en naturelle bollen 

geven je direct een landelijk gevoel. 

Ga je voor klassiek diepblauw, knallend koraalroze, 

hip kaneelbruin, tijdloos asgrijs of toch trendy 

saffraangeel? Of mix je droogbloemen in alle 

kleuren van de regenboog tot een exotische bos? 

Een ding is zeker: met onze gekleurde collectie 

droogbloemen wordt het sowieso een knallend 

feestje in huis

Van fijn kanariegras tot prachtige 
Papaverbollen: onze droogbloemen zijn 

stuk voor stuk natuurlijke schoonheden. 

Steek de droogbloemen uit de natural 

collection los in een stijlvol houten 

display of bind ze samen als rijkelijke 

bos. Natuurlijker krijg je het niet!

Knallende kleuren Puur natuurDe regenboog in een vaas

Natural beauties 
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Haal de Provence in huis met een heerlijke 

bos gedroogde lavendel! Wie wordt er 

niet blij van haar onweerstaanbare geur en 

paarsblauwe bloemenbosjes? Gedroogde 

lavendel blijft niet alleen mooi om naar te 

kijken, maar ook verrukkelijk om te ruiken. 

Een welkome gast in de linnenkast of op 

het dressoir. 

Met haar sterke steel en stevige bloemen is Lavendel heel 

geschikt om te drogen. Drogen is lastiger met de verse 

lavendel die we in Nederland kennen. Voor kwalitatieve 

gedroogde Lavendel moeten we in Frankrijk zijn. Daar groeit 

Lavendel van nature op de kalkgronden van de Provence, op 

zo’n 800 tot 1100 meter boven de zeespiegel. Dutch Masters 
In Dried Flowers-inkoper Marc de Graas vertelt: “In de 

Provence wordt de kleur van Lavendel extra mooi. Dat komt 

door het klimaat. In de lagere gebieden groeit ook Lavendel, 

maar die wordt gebruikt voor parfums en etherische oliën.”

Vervolgens worden de bosjes Lavendel op een natuurlijke 

manier gedroogd: in een enorme droogschuur, op hun kop, 

beschermd tegen de felle zon. Zo behouden de bloemen hun 

karakteristieke kleur. Dankzij de warme Franse zomerwind is 

de Lavendel ongeveer na een week gedroogd en klaar om 

naar Nederland te vertrekken. Inkoper Marc: “Ik vind het 

prachtig om met dit natuurproduct te werken. We zijn totaal 

afhankelijk van het weer; dat houdt het spannend!”

• Het is wetenschappelijk bewezen dat de geur van lavendel een 

kalmerend effect heeft. Linalool, dat vrijkomt uit Lavendel, prikkelt 

de reukzintuigen in de neus en dat werkt ontspannend! 

• Lavendel stond dankzij haar desinfecterende werking altijd al hoog 

aangeschreven bij onze voorouders.De oude Romeinen gebruikt 

dit kruid al om zeep en medicijnen te maken.

• Als je gedroogde lavendel op een schoteltje aansteekt, smeult het 

als wierook en brengt het een heerlijke geur in huis. 

• Gedroogde Lavendel houdt op een natuurlijke manier motten uit 

de kledingkast!

Sinds 2019 sponsort Greenfor het fonds SPLP, dat de ontwikkeling van 

Lavendel in de Provence verduurzaamt. Dankzij deze steun kunnen 

universiteiten en laboratoria onderzoek kunnen doen naar natuurlijke 

oplossingen tegen schadelijke ziektes en bacteriën. Ook wordt met het 

fonds de CO2-uitstoot van de Lavendelproductie voor 2029 met vijftig 

procent verminderd én worden tijdens de oogst maar liefst 20.000 bijen 

per hectare beschermd. Zo kunnen we samen nog lang blijven genieten 

van gedroogde Lavendel uit de Provence!

Gedroogde Lavendel De kleur van de Provence

De geur van Franse zomers

Wist je dat

Eerlijk voor de natuur



Greenflor Aalsmeer
Teun Nijgh

06 52 86 26 34 

Greenflor Rijnsburg
Jan-Willem van Delft

06 25 25 95 65

Onze droogbloemen zijn er in alle soorten 

en maten. ieder seizoen hebben we het 

mooiste van dat seizoen. We zijn afhankelijk 

van het moment van oogsten. Dus kijk in onze 

webshop voor het actuele assortiment.

Bekijk je onze collectie liever in het echt? Dan 

ben je van harte welkom in onze showroom in 

Aalsmeer of Rijnsburg. Wil je meer weten over 

wat Dutch Masters in Dried Flowers jou kan 

bieden? Neem contact op via:

Bestel  

droogbloemen

www.dutchmastersindriedflowers.com


