
MATIG WATER VEEL ZON HALF SCHADUW WINTERHARD

VEEL WATER WEINIG WATER MATIG ZON VOL SCHADUW VORSTGEVOELIG

Japanse hulst 
(Ilex crenata ‘Dark Green’®)
Groenblijvende, dicht 
vertakte heester. Zeer 
goede vervanger voor 
buxus in verband met 
buxusmot. Ø 9 cm.

Tuinanjer
(Dianthus caryophyllus ‘Pink Kisses’)

Opvallend felgekleurde bloemen in 
roze tinten. De geurende bloemen 
lokken vlinders en bijen. Ø 17 cm.

4.99
6.99

Franse geranium
(Pelargonium grandiflorum)
Een lange bloeier (april tot oktober) in 
diverse kleuren. Knip uitgebloeide bloemen 
weg voor nog meer bloei! Ø 12 cm. 2.99

4.49

2.49 per stuk

Bosrank
(Clematis montana)
Deze 
rijkbloeiende 
bosrank geeft 
mooie roze 
bloemen.  
Zeer geschikt 
als klimmer 
tegen 
bijvoorbeeld 
klimscherm of 
pergola.  
Ø 19 cm.

11.49
16.99 Schaal  

vol  
bloemen!

Aan rek, 
60 cm.!

5 stuks

10.00

Voorjaar!
Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.

tuincentrum



Klokjesbloem 
(Campanula poscharskyana 

‘Adansa’®/’Ambella’® )
Langdurige 

bloemenpracht met deze 
sterke, compact groeiende 

bodembedekker. Diverse 
kleuren. Ø 10,5 cm.

Mandevilla
Klimplant met 
wonderschone 
bloemen en 
glanzende bladeren. 
Bloeit tot ver in het 
najaar. Diverse 
kleuren. Ø 19 cm.

(Kruipende) 
Amerikaanse sering 
(Ceanothus thyrsiflorus var. repens)

Rhododendron ’XXL’®

Bodem bedekkende en 
wintergroene heester 
met glanzende bladeren. 
Blauw geurende 
bloemen.Ø 17 cm.

Deze Rhododendron 
heeft prachtige en 
supergrote bloemen. 
De plant groeit 
compact en is ook 
ideaal voor in kleine 
tuinen. Ø 23 cm.

12.49
18.99

22.49
32.99

Kruiden
Heerlijke groente/

kruiden voor gebruik 
in de keuken. Diverse 
soorten zoals rucola, 
basilicum, peterselie, 
Griekse oregano en 

rozemarijn. Ø 13 cm.5.00
3 stuks

Klimplant 
aan rek, 
70 cm.+!

2.99
4.49

4.49
6.99

2.49 per stuk
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09:00 - 21:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
Gesloten

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

OPENINGSTIJDEN
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00

Maandag
Dinsdag
Woensdag


