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In ons bedrijf vind je een uitgebreide collectie insectenpotten, vogelpotten
en bleekpotten. Ze zijn zeer goed gebakken en dus vorstbestendig. Hoewel
we dit aardewerk zeer nauwkeurig verpakken, is de verzending op jouw
eigen risico, breuk wordt niet vergoed. Je kan de potten uiteraard ook zelf
ophalen.

35 artikelen



Vogelpot Met zij-ingang 45 mm

Voor mussen, spreeuwen, lijsters e.a. grote
holenbroeders.  

Vogelpot met invlieghals aan de zijkant. Van
oorsprong werd dit model in de  
Middeleeuwen gebruikt als spreeuwenpot.
Andere vogels nestelen ook graag in deze pot.
808610.1  1 stuks    € 29,95 

Vogelpot Met zij-ingang 35 mm

Voor mezen, roodborstje e.a. kleine
holenbroeders. 

Vogelpot met invlieghals aan de zijkant. Van
oorsprong werd dit model in de  
Middeleeuwen gebruikt als spreeuwenpot.
Andere vogels nestelen ook graag in deze pot.
808615.1  1 stuks    € 17,50 

Vogelpot Met zij-ingang 32 mm

Voor mezen, roodborstje e.a. kleine
holenbroeders. 

Vogelpot met invlieghals aan de zijkant. Van
oorsprong werd dit model in de  
Middeleeuwen gebruikt als spreeuwenpot.
Andere vogels nestelen ook graag in deze pot.
808620.1  1 stuks    € 27,95 

Vogelpot Met zij-ingang 28 mm

Voor pimpelmees en winterkoninkje, met een
extra klein invliegopening. 

Vogelpot met invlieghals aan de zijkant. Van
oorsprong werd dit model in de  
Middeleeuwen gebruikt als spreeuwenpot.
Andere vogels nestelen ook graag in deze pot.
808630.1  1 stuks    € 27,95 

Vogelpot Boerenzwaluw

Afmeting 15 cm. De boerenzwaluw broedt in
een schuur of onder een groot dak. U kunt
meerdere potten bij elkaar hangen want de
boerenzwaluw is een koloniebroeder. Omdat in
de bebouwde kom minder modder te vinden is
voor het maken van een nest, is de
boerenzwaluwpot een goed begin. Boerenzwaluwen eten enorme
hoeveelheden vliegende insecten en zijn daarmee een aanwinst voor uw
omgeving. En bovendien geldt de zwaluw in het volksgeloof als
geluksbrenger. Wilt u snel resultaat, dan is ophangen van de pot vóór 15
april een voorwaarde. De pot is van grijze, ruwe klei gebakken. 

808640.1  1 stuks    € 12,95 

Vogelpot Met vooringang 45 mm

Voor mussen, spreeuwen, lijsters e.a. grote
holenbroeders. 

Een ronde vogelpot met de vliegopening aan
de voorkant. Mussen e.a. kleine tot
middelgrote holenbroeders zijn er gek op!

808650.1  1 stuks    € 25,00 

Vogelpot Met vooringang 35 mm

Voor mezen, roodborstje e.a. kleine
holenbroeders. 

Een ronde vogelpot met de vliegopening aan
de voorkant. Mussen e.a. kleine tot
middelgrote holenbroeders zijn er gek op!

808655.1  1 stuks    € 17,50 

Vogelpot Met vooringang 32 mm

Voor mezen, roodborstje e.a. kleine
holenbroeders. 

Een ronde vogelpot met de vliegopening aan
de voorkant. Mussen e.a. kleine tot
middelgrote holenbroeders zijn er gek op!

808670.1  1 stuks    € 19,95 

Vogelpot Met vooringang 28 mm

Voor pimpelmees en winterkoninkje, met een
extra klein invliegopening. 

Een ronde vogelpot met de vliegopening aan
de voorkant. Mussen e.a. kleine tot
middelgrote holenbroeders zijn er gek op!

808680.1  1 stuks    € 19,95 

Mussenpot

Help de mussenstand een handje, deze pot is
speciaal voor hen ontwikkeld, ze nestelen er
graag in. 

808720.1  1 stuks    € 19,95 

Vogelpot Laddertje-luikje

Invliegopening 32 mm, afmeting 26 cm. Deze
pot is duidelijk geinspireerd op sprookjes en
zou zo een plek kunnen krijgen in de Efteling.
De pot is gedraaid uit roodbakkende klei
waarop later met de hand het laddertje en
luikje bevestigd zijn. Heeft u nog een muurtje
vrij voor deze vrolijke pot? De mees ziet zo'n onderkomen wel zitten. 

808725.1  1 stuks    € 55,00 

Vogelpot Glazuur dak

Invliegopening 32 mm, afmeting 30 cm. In
tegenstelling tot de andere vogelpotten is deze
nestkast gedraaid van wit/grijsbakkende klei.
De hoed heeft een prachtig gedraaide punt en
er zijn er geen twee hetzelfde. De hoed van de
pot is geglazuurd in de kleuren blauw/groen of
rood/bruin. De potten worden gebakken in de gasoven onder reducerende
atmosfeer bij 1260 °C, waardoor de glazuren een warme gloed krijgen. Dit
type vogelpot is een kunstwerk aan de muur. 

808730.1  1 stuks    € 39,95 

Vogelvilla

Invliegopening 32 mm, afmeting 40 cm. Deze
vogelpot is in drie onderdelen gedraaid welke
na het drogen aan elkaar zijn gemonteerd.
Door de prachtig gewelfde hoed is het een
echte villa geworden. Mezen huizen graag in
deze nestpot. 

808732.1  1 stuks    € 75,00 

Voederpot Groot terra

Afmeting 18-20 cm doorsnee. Een algemene
voederpot die opgehangen kan worden aan
bijvoorbeeld een haak. De pot heeft vier
voederopeningen en heeft plaats voor een
aanvliegstokje. Zeer geschikt om brood, zaad,
fruit e.d. te voeren. 

808735.1  1 stuks    € 35,00 

Voederpot Muurmodel

Afmeting 14 cm. Een voederpot met een vast
deksel (geschulpde rand in tegenstelling tot
foto), een aangemonteerd ophangoog en een
platte achterkant. U kunt de voederpot
ophangen aan een muur of in een boom. Deze
voederpot is speciaal geschikt voor het voeren
van zaden aan kleine zangvogels. 

808737.1  1 stuks    € 22,95 

Voederpot Glazuur

Afmeting 24 cm doorsnee. Een prachtige
voederpot waarvan de bovenkant geglazuurd
is in blauw of roodachtig glazuur.  
Er zijn vier openingen uitgesneden met plaats
voor een aanvliegstokje. Zeer geschikt om
brood, zaad, fruit e.d. te voeren.  
Deze pot kan opgehangen worden aan bijvoorbeeld een haak. 

808740.1  1 stuks    € 39,95 

Paddenpot

Padden eten veel (soms schadelijke) insecten
in uw tuin. Ze schuilen graag in platte holtes.
Deze pot biedt ideale bescherming. 

808750.1  1 stuks    € 19,95 

Paddenpot Glazuur

Deze paddenpot is speciaal gemaakt om
padden onderdak te bieden. In ruil voor de
geboden huisvesting, zullen de padden
insecten in uw tuin bestrijden. Zet deze pot op
een beschutte, vochtige en schaduwrijke plek
in de tuin, de rand mag enkele cm in de grond
gedrukt worden. 
De gebakken pot is donkergroen geglazuurd. Hoogte 10 cm, doorsnee
19,5 cm (buitenmaat). 

808755.1  1 stuks    € 9,95 

Vlinderpot Terra

Vlinders in de tuin… het toppunt van
romantiek! Een nuchter gegeven is, dat
vlinders steeds moeilijker beschutte plekken
vinden om te overnachten. Tegen een
westgevel geplaatst profiteren ze optimaal van
middag- en late avondzon. Dagvlinders, zoals
de Atlanta, kleine Vos of Dagpauwoog zoeken tegen de avond een
slaapplek. De potten hebben een dak en aan de zijkant smalle gleuven, de
vlinder kruipt er in en als het 's morgens warm genoeg is vliegen ze weer
uit. Aan de achterkant van de pot is een opening om er wat takjes e.d. in
te stoppen. De pot is gemaakt van roodbruin terracotta en is
vorstbestendig. 

808770.1  1 stuks    € 35,00 

Vlinderpot Geglazuurd

Vlinders in de tuin… het toppunt van
romantiek! Een nuchter gegeven is, dat
vlinders steeds moeilijker beschutte plekken
vinden om te overnachten. Tegen een
westgevel geplaatst profiteren ze optimaal van
middag- en late avondzon. Dagvlinders, zoals
de Atlanta, kleine Vos of Dagpauwoog zoeken tegen de avond een
slaapplek. De potten hebben een dak en aan de zijkant smalle gleuven, de
vlinder kruipt er in en als het 's morgens warm genoeg is vliegen ze weer
uit. Aan de achterkant van de pot is een opening om er wat takjes e.d. in
te stoppen. De vorstbestendige pot is gemaakt van grijsbakkende klei,
waarbij de geglazuurde bovenkant tot een speelse punt is gedraaid. 

808775.1  1 stuks    € 37,50 

Hommelpot

Hommels zijn grote, dichtbehaarde insecten
die van nectar en stuifmeel leven. Overal waar
bloemen bloeien zie je hommels, ze zijn
onmisbaar voor de bestuiving van vele
plantensoorten. Om hommels in de hommelpot
te lokken kunt u een klein bakje suikerwater in
de pot zetten. Via het kijkglaasje onder het deksel kunt u volgen of de pot
bewoond wordt. De hommelpot is gemaakt van roodbakkende klei en is
vorstbestendig. Bij de hommelpot krijgt u een duidelijke
gebruiksaanwijzing. Afmeting 25 cm. 

808785.1  1 stuks    € 65,00 

Oorwormpot hangend

Oorwormen eten ijverig vele luizen! Hang dit
potje in de buurt van luisgevoelige planten. 

808800.1  1 stuks    € 9,95 

Oorwormpot voor op stok

Oorwormen eten ijverig vele luizen! Steek dit
potje op een stokje in de buurt van
luisgevoelige planten. 

808810.1  1 stuks    € 9,95 
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Lieveheersbeestjeshuis

Dat (vooral de larven van) dit kevertje veel
luizen eet wist u vast al. Deze roodstenen
(Terra Cotta) woning geeft de ideale plek voor
voortplanting, overwintering en schuilplaats. 

808820.1  1 stuks    € 19,95 

Slakkenval

Het enige vangpotje van deze serie. Werkt
gegarandeerd en houdt op een milieu-
verantwoorde manier de slakkenstand in toom. 
Lijsters eten graag huisjesslakken. Egels eten
vooral naaktslakken. Als er in uw tuin toch een
slakkenplaag dreigt, strooi dan geen gif maar
maak gebruik van deze milieuvriendelijke slakkenval. 
Gebruiksaanwijzing: Val vullen met bier, in de grond prikken, regelmatig
verversen. Naaktslakken zijn dol op bier. De pot is vorstbestendig. 

808850.1  1 stuks    € 17,50 

Insectenpot Heksenhoed Glazuur
15 cm

Deze blauw geglazuurde heksenmuts die u
dient te vullen met stro staat zeer decoratief in
de tuin. Zet 'm op een ijzeren pin of houten
stok. Een leuk idee is om verschillende
heksenmutsen in een groep bij elkaar te
zetten. De heksenmutsen worden bewoond door insecten zoals
oorwormen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen die dol zijn op luizen. 

808860.1  1 stuks    € 10,95 

Insectenpot Heksenhoed Terra 15
cm

Deze terracotta heksenmuts die u dient te
vullen met stro staat zeer decoratief in de tuin.
Zet 'm op een ijzeren pin of houten stok. Een
leuk idee is om verschillende heksenmutsen in
een groep bij elkaar te zetten. De
heksenmutsen worden bewoond door insecten zoals oorwormen,
lieveheersbeestjes en gaasvliegen die dol zijn op luizen. 

808865.1  1 stuks    € 9,95 

Watergeefpot Olla Klein (16 cm
hg)

De olla (je spreekt het uit als ojja) is een
ongeglazuurde, poreuze, terracotta pot die kan
worden ingegraven op een centrale plek
tussen de planten. Daarna wordt de pot gevuld
met water. De plantenwortels zullen naar de
pot toe groeien en water aan de pot onttrekken. Als de pot regelmatig (1-
2 maal per week) wordt bijgevuld, komen de planten niets te kort en
bespaar je 50-70% water. Door de pot af te sluiten wordt verdamping
voorkomen, vervuilt het water niet en krijgen muggen geen kans om eitjes
te leggen. Deze kleinste maat krijgt geen dop meegeleverd, een kurk is
bijvoorbeeld een optie. 
 
De olla is ideaal voor bloembakken, moestuinen en tuinkassen en
leverbaar in drie maten. 
Wij adviseren de olla voor de vorstperiode uit de grond te halen.

808870  1 stuks    € 9,95 

Watergeefpot Olla Middel (23 cm
hg)

De olla (je spreekt het uit als ojja) is een
ongeglazuurde, poreuze, terracotta pot die kan
worden ingegraven op een centrale plek
tussen de planten. Daarna wordt de pot gevuld
met water. De plantenwortels zullen naar de
pot toe groeien en water aan de pot onttrekken. Als de pot regelmatig (1-
2 maal per week) wordt bijgevuld, komen de planten niets te kort en
bespaar je 50-70% water. Door de pot af te sluiten wordt verdamping
voorkomen, vervuilt het water niet en krijgen muggen geen kans om eitjes
te leggen. Een fraaie, roodstenen dop wordt meegeleverd. 
 
De olla is ideaal voor bloembakken, moestuinen en tuinkassen en
leverbaar in drie maten. 
Wij adviseren de olla voor de vorstperiode uit de grond te halen.

808871  1 stuks    € 25,00 

Watergeefpot Olla Groot (29 cm
hg)

De olla (je spreekt het uit als ojja) is een
ongeglazuurde, poreuze, terracotta pot die kan
worden ingegraven op een centrale plek
tussen de planten. Daarna wordt de pot gevuld
met water. De plantenwortels zullen naar de
pot toe groeien en water aan de pot onttrekken. Als de pot regelmatig (1-
2 maal per week) wordt bijgevuld, komen de planten niets te kort en
bespaar je 50-70% water. Door de pot af te sluiten wordt verdamping
voorkomen, vervuilt het water niet en krijgen muggen geen kans om eitjes
te leggen. Een fraaie, roodstenen dop wordt meegeleverd. 
 
De olla is ideaal voor bloembakken, moestuinen en tuinkassen en
leverbaar in drie maten. 
Wij adviseren de olla voor de vorstperiode uit de grond te halen.

808872  1 stuks    € 35,00 

Watergeefpot Plantendouche (12
cm hg)

Deze plantendouche is een leuk alternatief om
planten in potten of op een balkon met water
te besprenkelen. Watergieters van keramiek
werden in de Middeleeuwen al gebruikt door
de monniken om de tuin te besproeien. Door
de rustige manier van gieten is deze ook zeer geschikt voor zaaigoed. 
Gebruik: dompel de pot onder in een emmer water of regenton, houd je
duim erop en haal, om te gieten, de duim er af. Fraai afgewerkt in
Terracotta. De 2 foto's met de waterdemonstratie tonen een geglazuurd
exemplaar, die leveren we niet.

808875  1 stuks    € 15,00 

Bleekpot Sla-cloche

Mooie, zware, klokvormige cloches om sla de
laatste groeiweken te bleken en daardoor extra
mals te maken. Ook geschikt voor niet te
zware (krul)andijvie. Hoogte 25 cm (t.m. de
bovenknop) en doorsnee 27 cm (buitenmaat). 
 

808900.1  1 stuks    € 29,95 

Bleekpot Sla-cloche met deksel

Mooie, zware, klokvormige cloches om sla de
laatste groeiweken te bleken en daardoor extra
mals te maken. Ook geschikt voor niet te
zware (krul)andijvie. Deze cloche heeft een
deksel, zodat je het proces kan volgen. Hoogte
30 cm (t.m. de bovenknop) en doorsnee 30
cm (buitenmaat). 
 

808905.1       € 45,00 

Bleekpot Zeekoolpot

Extra slank model, daardoor extra geschikt
voor het bleken van zeekool. Zet de pot over
de plant zodra deze uitloopt. Oogsten als de
stengels 30-50 cm lang zijn. De smaak is als
asperges, maar dan frisser en knapperiger! De
pot is ook zeer geschikt voor bleekselderie e.a.
Rabarber kan ook, een grotere pot (808930) geeft meer mogelijkheden.
Hoogte 45-50 cm. 

808920.1  1 stuks    € 55,00 

Bleekpot Rabarberpot

Gebleekte rabarber is een delicatesse! Zet de
bleekpot over de plant zodra deze uitloopt
totdat het dekseltje wordt opgelicht: oogsten
maar! 
Vakkundig gedraaide pot met goed passend
deksel. Traditioneel recht model.  

808930.1  L (± 50 cm hoog)    € 59,00 
808930.2  XL (± 60 cm hoog)    € 85,00 
808930.3  XXL (± 75 cm hoog)    € 135,00 
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https://www.vreekenszaden.nl/808920-bleekpot-zeekoolpot
https://www.vreekenszaden.nl/808920-bleekpot-zeekoolpot
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/808930
https://www.vreekenszaden.nl/overigen/natuurpotten
https://www.vreekenszaden.nl/808930-bleekpot-rabarberpot
https://www.vreekenszaden.nl/808930-bleekpot-rabarberpot
https://www.vreekenszaden.nl/overigen/natuurpotten
https://www.vreekenszaden.nl/overigen/natuurpotten
https://www.vreekenszaden.nl/overigen/natuurpotten



