
Aangesloten bij:

Geurende  

bloemen!

Deze groenblijvende plant heeft 
een prachtige, opvallende kleur 
van het blad en rode bloemen 
vroeg in het jaar. 
Ø 15 cm.  
van 10,99

Heksenstruik

opvallende  

bladkleur!

11,99

Camelia
(Camellia mix)

Wintergroene struik. De 
prachtige bloemen lijken op 
rozen en bloeien al vroeg in 

het voorjaar. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 15 cm. 

van 17,99

Ribes
(Ribes sanguineum. ‘Amore’®) 

Vroege voorjaarsbloeiende 
struik met heerlijk geurende 
rozerode bloemen Ø 19 cm. 

van 14,99

9,99

4,49

7,99

Tuinvaren mix

Makkelijke onderhoudsarme planten. Met prachtige bladstructuur. Erg mooi om 
moeilijke schaduwhoekjes op te fleuren, of in een pot op het terras. Ø 17 cm. 
van 6,49

(Diverse soorten)

(Loropetalum chinense ‘Fire Dance’)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot en met zaterdag  14 maart en zolang de 
voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Bijna voorjaar!



Deze plant bloeit uitbundig met mooie 
klokvormige paarse bloemen.  

In de border doet de plant het goed, 
maar zeker ook in een bak of hangpot. 

Ø 10.5 cm.  
van 4,49

Klokjesbloem
(Campanula ‘Ambella Intense Purple’®)

(Lavandula angustifolia)

Sleutelbloem
(Primula acaulis mix)
Groenblijvende, vroege 

bloeier met zeer opvallende 
en grote bloemen. Diverse 

kleuren. Ø 10,5 cm. 
1,29 per stuk2,50

Ook mooi in een pot op het terras!

2,99

Sneeuwbal
(Viburnum tinus)

Groenblijvende, langbloeiende 
wintergroene struik. Bloeit met 
geurende bloemen. 
Ø 17 cm. 
van 7,49 4,99

1,99

Lavendel Italië

Mooi klein wintergrijs 
struikje. Tijdens de bloei 
mooie lichtblauwe bloemen. 
Geurende bladeren. 
Ø 14 cm. 
van 2,79

Vinca mix
Gemakkelijke snelgroeiende 

bodembedekker. Zeer geschikt  
voor bodembedekking tussen 

struiken. Houdt onkruid tegen. 
Diverse kleuren Ø 15 cm. 

van 4,99
3,49

Tweede bloei  

mogelijk!

Bloeiende  

bodembedekker

3 VOOR

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:00 
Gesloten
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