Lente!
2,79

per stuk

2+1
gratis

(Dianthus, mix)

Mooie en uitbundige bloeier, in diverse kleuren. Geschikt voor
in de volle grond maar staat ook prima in potten! Ø 12 cm.

8,99

Rotsheide

5,

(Pieris japonica, mix)

99

Deze groenblijvende struik heeft jaarrond
sierwaarde door de verschillende mooie
bladkleuren. Opvallende bloeiwijze! Ø 17 cm.

Lang
bloeiplezier

Tuinanjer

14,99

9,

99

Chileense jasmijn
(Diamantina, mix, aan rek)

Geweldige klimplant voor tuin, terras
of balkon. Trompetvormige bloemen,
diverse kleuren. Ø 17 cm.

15,99

10,

99

Japanse hulst

(Ilex crenata ‘Dark Green’®)

Deze Japanse hulst in bolvorm is een
goed alternatief voor de buxus, met
dezelfde groeiwijze. Zeer geschikt
voor vormsnoei. Ø 19 cm.

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

Aangesloten bij:

Blauw schapen/zwenkgras
(Festuca glauca ‘Intense Blue’®)
Een makkelijk, laagblijvend,
wintergroen siergras met een
mooie diepblauwe bladkleur.
Ø 17 cm.

6,99

4,

49

Struikmargriet

(Argyranthemum frutescens)

8,99

5,

99

Een makkelijke kuipplant met een
zeer lange bloeiperiode. Verwijder
uitgebloeide bloemen voor meer /
langer bloeiplezier. Ø 18 cm.

Toscaanse jasmijn

(Trachelospermum jasminoides)
Wintergroene en uitbundig
bloeiende klimplant met
heerlijk geurende bloemen.
Staat graag zonnig en
beschut. Ø 15 cm.

10,99

Heerlijk
geurend

7,

49

Diverse soorten eetbare kruiden

Smaak
makers

Geniet van deze smaakmakers uit eigen tuin. Diverse
soorten waaronder basilicum, munt, bieslook, etc. Ø 13 cm.

2,99

per stuk

2+1
gratis

6,99

4,

99

(Kruipende)
Amerikaanse sering

(Ceanothus thyrsiflorus var. Repens)

Wintergroene, bodembedekkende
en laagblijvende sering. Bloeit
met mooie opstaande blauwe en
geurende bloemen. Ø 17 cm.
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openingstijden
Maandag
Dinsdag

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

Woensdag 9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag
9:00 - 21:00

Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:00
GESLOTEN

