
Aangesloten bij:

Opvallende verschijning door het 
zijdeachtige zilverwitte blad. Een sieraad 
in pot op terras of balkon maar misstaat 
ook zeker niet in de border. Ø 17 cm.

Zeer 
opvallende 
bladkleur!

7,99

4,99

8,49

5,49

Mooie en opvallende bloei tot de 
winter! Door de kleurverandering 

in het blad een blikvanger in de 
tuin. Ook geschikt voor terras en 

balkon. Ø 17 cm.

Abelia, diverse 
soorten

(Abelia)

Kruiskruid 
(Senecio candicans ‘Angel Wings’)

Struikveronica, 
diverse soorten

(Hebe Addenda®)
Mooie groenblijvende struikjes 

met een uitbundige bloei tot ver 
in het najaar. Deze plant wordt 
graag bezocht door vlinders en 
bijen vanwege haar nectarrijke 

bloempluimen. Ø 17 cm.

Zeer 
uitbundige 

bloei!

7,99

4,99

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

Najaar!



Deze plant is een ware 
blikvanger door de vele 

grote bessen. Geschikt voor 
beplanting in groepen maar 

misstaat ook zeker niet in pot 
op balkon of terras! Ø 17 cm. 

Deze anemoon blijft compact 
en valt op door de zeer rijk en 

langdurige bloei. Ø 19 cm. 

Herfstanemoon
(Anemone ‘Fantasy’®)11,49

7,49

Ware 
blikvanger!

9,99

6,99

Vossebes
(Vaccinium vitis-idaea ‘Fireballs’)

Prachtige vetplant met mooie rood/
groene bladeren. Haal de plant voor 
de eerst nachtvorst naar binnen om 
er bijvoorbeeld in de woonkamer nog 
langer plezier van te hebben! Ø 23 cm.

Woestijnroos   
(Kalanchoë thyrsiflora Flapjack)

Een prachtig siergras door de 
bladeren met een diepe blauwgrijze 
kleur. Het gras combineert goed met 
bijvoorbeeld paarsbloeiende planten 
maar kan ook heel goed in groepen 
worden aangeplant. Ø 17 cm.

Makkelijke en sterke plant die in het 
najaar/winter opvalt door glanzend 
rode blad. Groenblijvend, dus ook 
in de winter sierwaarde! Plant de 
druifheide aan met bijvoorbeeld 
tuinturf voor optimale groei. Ø 17 cm.

Blauw 
schapengras
(Festuca glauca ‘Intense Blue’®)

Druifheide, 
diverse soorten
(Leucothoe)

6,99

3,99

7,99

5,99

XXL-POT 24,99

15,99

Openingstijden: 

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Zaterdag
Zondag

09:00 - 17:00
GESLOTEN
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