
Aangesloten bij:

Althaeastruik
(Hibiscus moscheutos ‘Extreme Serie Mix’)
Laagblijvende compacte heester. Deze Hibiscus bloeit lang met extra grote bloemen. 
Ideaal voor in een pot op het terras. Diverse kleuren.  
Ø 23 cm. van 13,99

9,99

9,99

Kogelbloem

Deze bijzondere heester valt op 
� jdens de bloei met zijn bolvormige 

wi� e bloemen. Lokt vlinders, 
hommels en bijen met heerlijk honing 

geurende wi� e bloemen. Ø 19 cm.  
van 14,49

Struikveronica
(Hebe ‘Addenda’)

Makkelijke, groenblijvende struikjes 
die bloeien met dikke trossen 

bloemen tot ver in oktober. Diverse 
kleuren. Leuk voor in een pot op het 

terras of in de volle grond. Favoriet 
bij bijen! Ø 17 cm. van 8,49

Fleur een donker hoekje op!  Deze 
aantrekkelijke groenblijvende 
plant bloeit met lichte langwerpige 
violetkleurige bloemen. Mooi om te 
combineren met andere planten in 
de border of in een mooie pot op het 
terras. Ø 19 cm. van 8,99

Leliegras
(Liriope muscari ‘Money Maker’) 

5,49

Extra grote bloemen!

5,99

(Cephalanthus occidentalis ‘Fiber Optics’)

Lokt vlinders en 

bijen naar je tuin!

Zomer in 

de tuin!

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. A� eeldingen kunnen afwijken.



17,99

Million Bells
(Calibrachoa Mix )

Met de prach� ge kleuren van deze trompetvormige bloemen verander je je terras en 
balkon in één grote bloemenzee. Van deze plant heb je maandenlang bloeiplezier.

Ø 13 cm. van 2,99

Vaste planten mix
(Diverse soorten)

Maak je eigen prairietuin! Met deze 
drie vaste planten in 1 pot ben je 

zeker van een prach� ge combina� e 
met een lange sierwaarde. Met deze 
mooie plantencombina� es creëer je 

snel een bloeiende hoek in je tuin. 
Ook erg leuk in een grote pot op het 
terras of balkon. Ø 26 cm. van 27,95

Zonnehoed
Deze langbloeiende vaste plant bloeit met 

een overvloed aan goudgele bloemen. Door 
de compacte groei is deze soort ook erg 

geschikt voor in plantenbakken.
Ø 19 cm. van 10,49

Vrolijke bloeiers!

1,99

Deze gemakkelijke plant hee�  prach� ge 
pluimen die mooi afsteken tegen het groene 
varenach� ge blad. De Spirea houdt van een 
schaduwrijk plekje in de border. Diverse 
kleuren Ø 23 cm. van 11,99

Spirea
(Astilbe Mix Garden Experience) 

6,99

(Rudbeckia fulgida ‘Little Gold Star’®) 

Een plant om het hele jaar van te genieten! 
In het voorjaar bloeit deze struik met witroze 
bloemen, in de zomer kun je genieten van 
heerlijke blauwe bessen die zoet zijn van 
smaak, en in de herfst kun je genieten van de 
prach� g verkleurende bladeren. 
Ø 17 cm. van 15,99

Blauwe bes
(Vaccinium corymbosum) 

10,99

7,99

Compacte plant!
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Maandag
Dinsdag

10:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00

Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:00 
GESLOTEN

Openings� jden: 


