
Aangesloten bij:

MATIG WATER VEEL ZON HALF SCHADUW WINTERHARD

VEEL WATER WEINIG WATER MATIG ZON VOL SCHADUW VORSTGEVOELIG

Abelia 

Bolchrysant

Succes gegarandeerd met deze 
lang bloeiende bolchrysant! 
Exclusief mand. Ø 19 cm.

(Chrysanthemum)

2+1
GRATIS

PER STUK

VAN 6,99

VAN 6,99 VAN 7,99Een mooie 
sierheester met 
verschillende bloem- 
en bladkleuren. 
Ø 17 cm.

(Abelia grandiflora)

4,99

PER STUK
Mooie 
winterbloeier met 
een compacte 
groei en mooie 
bloemen. Ø 17 cm.

(Viburnum tinus)
Sneeuwbal

PER STUK

2,99

4,99

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

Tuinieren en herfst!



2+1
GRATIS

6,99
PER STUK

VAN 6,49

PER STUK

PER STUK

3,99

Wintergroene sierheester 
met zeer mooie 

verkleuring van paars tot 
rood in de herfst. Ø 17 cm.

Vaste plant welke 
lang bloeit: van half 
september tot de eerste 
nachtvorst! Ø 17 cm.

VAN 9,99

VAN 5,49

(Nandina domestica)

(Anemone)

Kleurrijke 
verschijning voor 
balkon, terras en 
border! Ø 12 cm.

(Calluna vulgaris)
Struikheide

Hemelse bamboe

Struikveronica 
(Hebe Addenda®)

Herfstanemoon

Langbloeiende plant met 
opvallende bloemen in 
prachtige kleuren. 
Diverse kleuren 
verkrijgbaar. Ø 17 cm.

PER STUK 2,99

4,99
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09:00 - 18:00 
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

Het is nu een perfect moment om groenblijvende heesters en coniferen te planten. 
Door ze nu te planten is er nog voldoende tijd om te wortelen en aan de nieuwe 
standplaats te wennen voor de winter. Op open plaatsen waar de grond kan 
worden bewerkt is het aanbrengen van een mulchlaag (bijvoorbeeld een goede 
compost) een goed idee. Een goede mulchlaag verrijkt de bodem, houdt de grond 
vochtig en luchtig en geeft minder sterke temperatuurwisseling in de grond wat 
goed is voor de plantenwortels.

TIP van uw Groen Specialist

De tuin in de herfst


