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Leliegras
495Liriope muscari ‘Royal Purple’

van € 7,50 voor
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Verzorgingstips Hebe:

- Hebe staat graag zonnig en kan zelfs in de volle zon.

- Zet Hebe in luchtige, humusrijke grond.

- Geef vooral niet teveel water, een beetje

droogte op z’n tijd is juist heel goed.

- Aardig winterhard, maar als het echt koud wordt, 

kun je Hebe beschermen.

- Aantrekkelijk voor vlinders en bijen.

GroenGilde Ermelo Lammert van Nijhuis

Bacopa
Bacopa

Vaso cono mocca
In 2 maten

vanaf

645
van 2,99 voor 

199
van 11,99 voor 

1099
Plantensteun
70 x 40

Anti slakkenband
Koper 3 x 500 cm

Vlinderstruik
Buddleja davidii ‘Black Knight’   650

19

Struikveronica
Hebe ‘Frozen Flame’
Compacht groeiende heester 750 6-7

70-80

17

Vlinderstruik
Buddleja empire ‘Blue Chip’   

?

19850
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Heesterroos
Rosa ‘The Fairy’ in de kleuren 
rood, geel, roze en wit.

Rozenmest
1,5 kg

Grootbloemige struikroos
Rosa ‘Ingrid Bergman’

5-10

21

7-10

40

17

Trosroos
Rosa ‘Schneewittchen’
Op stam 3195

Klimroos
Rosa ‘New Dawn’

per stuk 5,50 3 voor 1250

6-11

26

6-10

19
1075

1495
795
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Vuurpot
2,5 liter

Hortensia
Hydrangea ‘Forever & Ever’
In diverse kleuren

Kinderbezem, 
-hark,-gazonmaaier

499

Tuintip:

Gebruik DCM hortensia voor het 

bemesten en blauw kleuren van uw 

hortensia.

De kaliumrijke meststof 

met magnesium zorgt 

voor een uitbundige 

bloei en mooie, groene 

bladeren.

2395

Vuurblik 
2,5 liter

6-10

80

23

vanaf

499

met geur 13,95
naturel

1199
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Gewone vlier
Sambucus nigra ‘Black Lace’

Japanse esdoorn
Acer palmatum ‘Purpureum’

Spierstruik
Spirea Japonica
In verschillende kleuren verkrijgbaar.

Afrikaanse lelie
Agapanthus

Eikenbladhortensia
Hydrangea quercifolia

Blaasspirea
Physocarpus apulifolius ‘Diabolo’

5

19 19

7-9

19

1475

1395

795
5

19

8-9

80

17
996

6-7

19

550

per stuk 5,95 

15003 voor
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26

14

27

16 22

1 2 4

5

12

Staalblauw
Echinops r. ‘Veitch’s Blue’

Beemdkroon
Knautia macedonia

Kattenstaart
Lythrum salicaria

Bergamotplant
Monarda ‘Cambridge Scarlet

Vetkruid
Sedum ‘Herbstfreude’

Klaver
Trifolium ochroleucon

IJzerhard
Verbena bonariensis

Vaste planten border
‘vlinderbloemen’

Hoogte 40-100 cm. Bloeitijd juni-oktober. 

Standplaats zonnig.

De vaste planten op deze pagina worden bij uw 
GroenGilde tuincentrum gesorteerd verpakt. 

Elke verpakking is goed voor 1,5 m² border. Als u in 
het voorjaar uw border inplant, kunt u deze zomer 

al genieten van een prachtige border! 

Inplant schema aanwezig bij uw GroenGilde tuincentrum.

duizendblad
Achillea mil. ‘Paprika’

anijsplant, dropplant 
Agastache ‘Blue Fortune’

Zonnehoed
Echinacea purpurea’

 

 

2250 

Prijs voor 
1,5 m2
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Bosdruif
Clematis ‘Piilu’

Toscaanse Jasmijn
Trachelospermum jasminoides

1095

Bosdruif
Clematis ‘Multi Blue’ 795

Kamperfoeli
Lonicera henryi 695

5-9

16

6-8

16
795

3-4

16

5-9

16

Vaak wordt de 1e bloei 
gevolgd door een tweede 
bloei in juli en augustus. 
Tijdens de eerste periode 
worden dubbele bloemen 
gevormd, tijdens de tweede 
bloeiperiode enkele bloemen.

De mooiste klimplanten
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Mierenpoeder
250 gr

Graszoden
Vraag uw GroenGilde specialist 
naar de actuele prijzen

Acquagenius 
bewateringssysteem

Sproeiset 
met slangkoppeling 1/2”

DCM komt met een natuurlijke 
bestrijding, Naturapy.

Veel last van bladluizen? De oplossing hiervoor zijn de 
larve van de tweestippelige lieveheersbeestjes. De 100 
larven eten wel 10.000 bladluizen per dag!

Heeft u last van de larven van de taxuskever? 
Hier worden insectparasiterende aaltjes voor 
gebruikt.

Engerlingen in het gras? Speciale aaltjes 
verdoven en doden de engerlingen. Vervolgens ruimen ze 
de engerlingen ook op door zich er mee te voeden.

Nieuwsgierig geworden? Uw GroenGilde tuincentrum 
vertelt u er graag meer over (niet in alle vestigingen 
verkrijgbaar).

GroenGilde, natuurlijk goed!

1395

van 9,95 voor 

795

van 69,95 voor 

5500
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Mooie vaste planten
in royale potmaat

Keuze uit verschillende soorten. Potmaat 11 cm.

per stuk 3,49 

15005 voor



Vaste planten
10 voor 1000

per stuk 1,25
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Alsem
Artemisia schmidtiana 

‘Nana’ 6-7

25-30 cm

Viltige hoornbloem 
Cerastium 

tomentosum 4-7

10-15 cm

IJzerhard
Verbene bonariensis

7-9

100-140 cm

Klokjesbloem
Campanula 

portenschlagiana 6-8

5-10 cm

Zonnehoed
Echinacea
purpurea 7-10

100-120 cm

Fraaie 
vrouwenmantel

Alchemilla mollis 5-6

30-40 cm

Lavendel
Lavandula angustifolia 

‘Hidcote 7-8

30-40 cm

Fakkelgras
Koeleria glauca

6-7

30-40 cm

Zonneroosje
Helianthemum

Lawrensens’s Pink 5-6

30-40 cm

GroenGilde Massop
Voorst

 gem. Oude IJsselstreek

Vedergras
Stipa tenuissima 

Pony Tails 6-8

40-50 cm
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Bont stuisriet
Calamagrostis ‘Overdam’

Dit is een strak rechtopstaande 
siergras. De hoogte wordt circa 
130 cm. In mei bloeit de plant 
met mooie paarsbruine aren. 
Deze verkleuren in de zomer 
naar goudgeel. Knip de uitge-
bloeide stengels en het dorre 
blad in maart. Wees er op tijd 
bij, dit siergras loopt vroeg uit.

Vedergras
Stipa tenuissima Pony Tails

Een zeer compacte rechtop-
staande siergras. Het fijne blad 
is lichtgroen van kleur. Deze 
siergras begint in mei te bloeien 
en kan duren tot eind augustus.  
In het voorjaar mag de pol voor 
de helft teruggeknipt worden. 
In april  zal de plant direct met 
frisgroen blad uitschieten.

Japans bloedgras
Imperata cylindrica ‘Red Baron’

Heeft rood-groen gekleurde 
bladeren wat het siergras bij-
zonder mooi  maakt. De Red 
Baron heeft geen bijzonder zorg 
nodig. Knip de plant in maart 
terug, daarna zal hij weer fris 
uitlopen.

Lampenpoetsersgras
Pennisetum alopecuroides 
‘Little Bunny’

Deze lampenpoetsersgras blijft 
aanmerkelijk lager dan de 
soort zelf. De bloei vind plaats 
in september-oktober. Hij kan 
goed op een zonnig plekje in de 
border staan.

Zegge
Carex morrowii ‘Variegata’

Het grasachtige, wintergroene 
blad van de Zege is in de lengte-
richting licht gestreept. De bloei 
met mooie lichtbruine aren 
vind plaats in de periode april-
juni. De plant staat graag in de 
(half) schaduw.

Prachtriet
Miscanthus sinensis 
‘Kleine Fontane’

Miscanthus sinensis ‘Kleine 
Fontäne’ is een prachriet met 
zilverrode pluimen die richting 
de herfst zilver bruinrood ver-
kleuren. Hij bloeit in augustus 
tot in oktober. De hoogte van 
de plant kan 140 - 160 cm 
worden.

Mooie siergrassen



GroenGilde biedt u:

Standplaats schaduw

Standplaats halfschaduw

Standplaats zon

Bloeimaand

Uiteindelijke hoogte

Potmaat

Sommige producten in deze folder zijn niet bij iedere GroenGilde-winkel verkrijgbaar.

Aanbiedingen gelden tot 2 weken na het uitbrengen van deze folder of zolang de voorraad strekt. 
Eventuele zet- en/of drukfouten alsmede mogelijke prijswijzigingen onder voorbehoud. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

per zak  150
Bemeste Tuinaarde
25 liter

3 voor € 15,-

per zak  650
Premium Potgrond
40 liter

per zak  450
Potgrond universeel
40 liter

per zak  450
Tuinturf
40 liter

GroenGilde Aanbieding

HER
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