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Lentebloesem in Baarn

Lentebloesem Special

In het Groene Paviljoen, geheel op de 
rustgevende oosterse Feng Shui leest 
ontworpen, wordt gedurende deze da-
gen een doorlopende workshop gegeven, 
waarin u ideeën kunt opdoen voor het 
zelf schikken van takken en bijpassende 

bloemen tot kleurrijke arrangementen.

De workshop wordt verzorgt door de be-
kende floral artists Sarah Dikker (Moods 
by Sarah) en Cécile Roffelsen (stylist I.D. 
Binnenhuisarchitectuur).

Lentekriebels, ze zijn er weer! De lentebollen staan volop in bloei en 
lammetjes dartelen vrolijk in de wei. Ook het interieur kan wel een 
‘lenteboost’ gebruiken. Binnen creëer je een ultieme lentesfeer met 
lentebloesem. 

Op 25,26 en 27 maart a.s. organiseert Dutch Botanics, in samenwerking 
met Aalsmeerse ondernemers, voor de eerste maal de Lentebloesemdagen 
in het unieke Groene Paviljoen op de terreinen van Bomencentrum 
Nederland te Baarn.

19.00 - 22.00 uur

Gratis entree
9.30 - 17.00 uur 9.30 - 17.00 uur

In en om het Groene Paviljoen en het 
aangrenzende Exposarium kunt u tiental-
len bijzondere arrangementen en decor-
stukken van bloeiende voorjaarstakken 
bewonderen. 
De rode kers, gele kornoelje, dubbelbloe-

mige sierappel, witte en roze kersenbloe-
sem en diverse kastanjesoorten met wit, 
roze en rood ontluikende bladeren heb-
ben allemaal een bijzonder decoratieve 
waarde.

Gedurende de Lentebloesemdagen is 
een zorgvuldige selectie van topverse 
bloesemtakken tot wel twee meter lang 
van tientallen bijzondere boomsoorten 
te koop. Daarmee kunt u uw eigen lente 
decorstukken maken, waarvan u in huis 
minimaal vier tot zes weken plezier kunt 
hebben.

Op de bijzondere kwekerijen van 
Bomencentrum Nederland in het bosrijke 
Baarn worden meer dan 100.000 bomen 
in ruim 750 soorten op milieuvriendelijke 
wijze geproduceerd, zonder gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

De regelmatige vormsnoei van deze 
bomen levert in alle seizoenen een 
keur van geslecteerde takken op. 
Sprankelende bloesems in de lente, 
prachtige bessen en gekleurde bladeren 
in de herfst.

Voor of na uw kennismaking met de bijzondere bloesemsoorten in en om het Groene 
Paviljoen en tijdens de workshop kunt u genieten van koffie, thee, patisserie of een 
botanisch lentedrankje.
Entree en parkeren zijn gratis. 
Voor een routebeschrijving kijkt u op www.bomencentrumnederland.nl

Doorlopende workshop

Bijzonder aanbod bloesemtakkenbossen
> bloesemtakkenbossen te koop vanaf € 4,50

Prunus cerisifera ‘Nigra’

 

Inspirerende omgeving

Faciliteiten en culinaria

officiele opening 25 maart, 20.00 uur door dhr. Frans Luiten - fractievoorzitter VVD Baarn

Diverse soorten in verschillende maten, oa:
- Prunus (sierkers) in diverse kleuren 
- Aesculus (kastanje) met diverse bladva-
riëteiten en bloemsoorten
- Malus (sierappel) met witte bloemen
- Cornus mas (gele kornoelje) met prach-
tige gele bloemen
- Robinia hispida rosea (roze acacia) 

Het Groene Paviljoen

Dubbele witte paardenkastanje

Malus ‘Evereste’


