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Een greep uit ons tuincentrum assortiment.
Het gehele jaar kunnen wij heesters en bomen in container leveren.

Bomen
U kunt bij ons terecht voor een mooi bomen assortiment. In ons assortiment hebben
wij lei-bol-zuil- en treurbomen.

Ook hebben wij een leuk fruit- en vruchtbomenassortiment. Naast appel-peren-pruimen en
kersenbomen, leveren wij ook zwarte moerbei, walnotenbomen, tamme kastanjes en kwee-peren
in diverse rassen.
Ons kleinfruit assortiment bestaat onder andere uit aalbes, kruisbes, bramen, frambozen
enzovoorts…. Ook hebben we het superfruit de Goji-bes! Deze vrucht zit bomvol vitaminen en antioxidanten!

Heesters
Op ons tuincentrum vind u een uitgebreid assortiment heesters. Hieronder staan enkele bekende
soorten.
Hydrangea 'Strong Annabelle'

Dit een verbeterende versie van de 'gewone' Hortensia Annabelle.
De stelen van de Strong Annabelle zijn steviger.
Vanaf €14,95
Hydrangea ‘Annabelle’

De ‘gewone’ Annabelle is een populaire bolhortensia die bloeit
met grote witte bolbloemen die op het jonge hout ontstaan. Deze hortensia kunt
u ieder jaar tot op circa 30 cm boven de grond terugsnoeien.
.
Vanaf €6,95
Hydrangea ‘Forever and Ever’

Deze hortensia bloeit de gehele zomer door en is zeer populair!
Vanaf €19,95

Hydrangea paniculata ‘Limelight’

Dit is een populaire pluimhortensia met stevige takken zodat de bloemen niet zo makkelijk
omvallen. De kleur van de bloemen is wit/groen (lime). De plant kan 200 cm hoog worden.
Vanaf € 6,95
Amelanchier lamarckii (Krentenboom)

Deze bekende Krentenboom bloeit in het vroege voorjaar met witte bloemen.
Deze heester kan goed gesnoeid worden en kan maximaal 600/700 cm hoog worden. Vaak blijft
de struik lager.
Vanaf € 14,95
Buddleja (Vlinderstruik)

Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders.
Plant de vlinderstruik zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd. Hier komen
dan volop vlinders op af! De struik kan tot 200 cm worden.
Vanaf € 4,95

Vaste planten
Op ons tuincentrum bieden wij een groot aanbod vaste planten aan.

Vaste planten serie in potmaat 9 cm. Gehele jaar door variërend assortiment.
Deze vaste planten zijn € 1,25 per stuk. Altijd Actie 10 voor €10,-!

Vaste planten serie in potmaat 11 cm. Gehele jaar door variërend assortiment.
Deze vaste planten zijn € 2,95 per stuk. Altijd Actie: 5 planten halen, 6e plant gratis!

Ook kunt u bij ons terecht voor klimplanten, rozen, bodembedekkers, haagconiferen, en
vormsnoeiconiferen van eigen kwekerij.

Kortom: Alles voor een mooie groene tuin!
Voor meer info of vragen over ons volledige assortiment kunt u bellen, mailen of kom geheel
vrijblijvend naar ons tuincentrum.
Wij staan u graag te woord!
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