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Bloembollenmix in pot
Diverse soorten in gekleurde keramieken overpot.

van 7,99 voor 499
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Anjer
Dianthus, diverse soorten
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
4-5

11 cm

Steenraket
Erysimum Bowles Mauve
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
7-9

11 cm

Engels gras
Armeria pseudoameria Ballerina Lilac
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
4-5

11 cm

Engels gras
Armeria pseudoarmeria Ballerina White
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
4-5

11 cm

Zonneroosje
Helianthemum, diverse soorten
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
6-8

11 cm

Cistusroos
Cistus obtisifolius
 

per stuk 3,99

5 voor 1500
6-7

11 cm
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Lavendelhei
Andromeda polifolia ‘Blue Ice’’ 
 

699
4-5

17 cm

Escallonia
Escallonia fradesi ‘Jamie’
 

999
6-9

19 cm

Spierstruik
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’
 

499
5-10

17 cm

Lampenpoetserstruik
Fothergilla major
 

1799
4-5

23 cm

Sering
Syringa meyeri ‘Palibin’
 

899
4-6

19 cm

1795
X-bezem
met steel

599
Stoffer en blik
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Gelderse Roos
Viburnum opulus
Kale wortel

Beuk
Carpinus betulus
Kale wortel
5 per meter

Meidoorn
Crataegus monogyma

Tip: Strakke haag

Voor een strakke haag, spant u eerst een 
lijn tussen twee palen. Langs deze lijn 
graaft u een geul van zo’n 60 cm breed en 
voldoende diepte, die u gedeeltelijk opvult 
met een mengsel van aarde en vivimus. Leg 
nu de haagplanten uit langs de lijn, op de 
aanbevolen tussenafstand. Zet ze één voor 
één rechtop in de geul en vul deze met aarde. 
Schud hierbij de planten, om ervoor te zorgen 
dat de aarde goed tussen de wortels komt. 
Trap de aarde aan en geef overvloedig water. 
In het voorjaar, als het groeiseizoen begint, 
geeft u uw haag een goede bemesting.

Veel soorten en maten verkrijgbaar 
bij uw GroenGilde tuincentrum

Hagen

Kornoelje
Cornus alba sibirica
Kale wortel

Kardinaalshoed
Euonymus europaeus
Kale wortel

Taxus
Taxus baccata 
Kale wortel
5 per meter

Beukenhaag
Fagus sylvatica
Kale wortel
5 per meter

Vivimus universeel
40 liter 725
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Valse
tulpenboom 
Magnolia soulangeana
‘Susan’
 1699

5

23 cm

Krentenboompje
Amelanchier lamarckii
 699

4-5

19 cm

Kornoelje
Cornus kousa ‘Milky Way’
 3999

xxx

24 cm

Sierkers
Prunus incisa ‘Kojou-no-mai’
 2999

4-5

28 cm

Gouden regen
Laburnum Wat. Vossii
 2499

xxx

21 cm

Sierappel
Malus ‘Red Sentinel’
Struikvorm

3-4
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Kruipende herfstsering
Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’
 799

5-6

19 cm

Sneeuwbal
Viburnum ‘Eskimo’
 1199

4-5

23 cm

Papierstruik
Edgeworthia corylopsis 
pauciflora
 4499

2-3

28 cm

Olijfwilg
Elaeagnus ebbingei 
‘Maryline’
 1699

4-5

19 cm

Camellia
Camellia japonica
in diverse kleuren 2299

3-4

19 cm

Schijnhazelaar
Corylopsis
 1899

3-4

22 cm
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Rozemarijn
Rosmarinus officinalis
Doe een takje rozemarijn in de 
oven bij het bakken van het 
brood. Het brood krijgt dan een 
heerlijke aroma.
Of maak er een kwastje van en 
gebruik deze bij de BBQ.

Tijm
Thymus Vulgaris
Heerlijk o.a. in stoofpotjes en 
pasta’s, Het kruid mag meeko-
ken. Bij het opdienen de tijmtak-
jes verwijderen.

Bacopa
Bacopa

Kerrieplant
Helichrysum
Anders dan de naam doet ver-
moeden, heeft deze plant niets 
met kerrie of curry te maken. 
De bladeren en scheuten wor-
den gebruikt in mediterrane 
stoofgerechten.

Lavendel
Lavandula angustifolia
Heerlijk geurend en als smaak-
maker te gebruiken in zoete 
gerechten. 

Wilde marjolein
Origanum vulgare
Perfect bij tal van mediterrane 
gerechten, maar het is ook lek-
ker bij gegrilde vis, in stoofpot-
jes en in salades. Combineert 
bijzonder goed met tomaten.

Tip:
verse kruiden

bewaren

Heerlijk die verse kruiden, maar 
hoe bewaar je nou de kruiden als 
je wat over hebt?

Neem 2 velletjes keukenrol en 
maak deze een beetje nat met 
wat water. Leg dit op de bodem 
van een luchtdicht bakje. Leg 
daar je bosje niet gewassen 
kruiden op en sluit het bakje 
goed af. Zet het bakje in de 
koeling en zo hou je bosje nog 
een week fris en kruidig.

Groenkalk
20 Kg, goed voor 250 m².

Gazonstart
10 Kg, goed voor 250 m².

Een garantie voor een 
stofvrije bemesting zonder 
geurhinder.
Valt diep in het gras voor een 
snelle werking: herstelt snel 
een beschadigd of uitgeput 
gazon na de winter of na 
verticuteren.

24751195

Gekorrelde kalk speciaal 
ontwikkeld voor gazon en 
siertuin.
Snel makkelijk en schoon 
strooibaar, zowel met de hand 
als met een meststofstrooier.
Rijk aan magnesium voor een 
mooie, frisgroene kleur van 
bladeren en gras.
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Druif
Vitis ‘Vroege van der Laan’
De druiven worden voornamelijk gebruikt 
voor witte wijn en sappen.
Oogsten: september-oktober.

van 6,99 nu voor

499

Kruisbes
Ribes ‘Witte parel’
De bessen hebben een lekker
frisse, lichtzure smaak.
Oogsten: juni-augustus.

van 6,99 nu voor

499Rode bes
Ribes ‘Jonkheer van Tets’
Geeft lange trossen met zachtzure
tot zoete grote bessen.
Oogsten: juni-juli.

van 6,99 nu voor

499

Blauwe bes
Vaccinium corymbosum
Diverse soorten

van 6,99 nu voor

499

Framboos
Rubus id. ‘Malling Promise’
Een heerlijke zoete middelgrote framboos. 
De framboos is rijp eind juni begin juli.

Kruisbes
Ribes uva-crispa
De bessen komen in juli/augustus.
De kleur van de bessen kan verschillend 
zijn. De zon en de grondsoort hebben 
hierop invloed.

van 6,99 nu voor

499
15 cm 21 cm

15 cm 15 cm

15 cm

van 6,99 nu voor

499
15 cm
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Clematis
Clematis Armandii 
‘Apple Blossom’
 1599

5-6

15 cm

Blauwe regen
Wisteria sinensis ‘Prolific’
 1099

5-6

15 cm

Klimhortensia
Hydrangea anomala petiolaris
 999

5-6

15 cm

Wingerd
Parthenocissus ‘Engelmannii’
 699

15 cm

Bosdruif
Clematis Montana ‘Rubens’
 799

4-5

15 cm

469
Bindbuis
zwart

1195
Klimplantenrek
waaier 150 x 75 cm



Vaste planten
10 voor 1250

per stuk 1,50
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Kruipend zenegroen
Ajuga reptans

‘Burgandy Glow’

Steenanjer
Dianthus deltoides

wit

Steenraket
Erysimum 

‘Bowles Mauve’

Lavendel
Lavandula angustfolia 

‘Hidcote’ 

Randjesbloem
Arabis caucasica

‘Snowcap’

Kattekruid 
Nepeta faassenii 

Vrouwenmantel
Alchemilla mollis

Voorjaars-
zonnebloem

Doronicum oriëntale  
‘Little Leo’ 

Scheefkelk  
Iberis sempervorens 

‘Appen-Etz’ 

Steenbreek 
Saxifraga arendsii 

‘Marto Rose’ 

5-6

15 cm

5-7

10-25 cm

5-9

50-60 cm

7-8

30-40 cm

4-6

10-15 cm

6-7

30-50 cm

5-9

30-40 cm

4-5

60 cm

5-6

20 cm

3-6

30 cm
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Leliegras
Liriope muscari ‘Money Maker’
 699

7-8

17 cm

Japanse Zegge
Carex morrowii ‘Irish Green’
 499

17 cm

Rotsheide
Pieris japonica
In diverse soorten  699

3-4

17 cm

Glansmispel
Photinia fraseri ‘Red Robin’
 699

5

17 cm

Heksenstruik
Loropetalum chinense 
‘Fire Dance’
 1099

4-5

19 cm

Boerenjasmijn
Philadelphus coronarius
 699

5-6

19 cm



GroenGilde vestigingen:
Aalten, Akersloot, Ermelo, Horssen, Marssum, Lichtenvoorde,
Voorst gem. Oude IJsselstreek.

Kijk voor de adressen van alle deelnemende leden op www.groengilde.nl

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  175
Bemeste Tuinaarde
25 liter

5 voor € 7,50

per zak  695
Premium Potgrond
40 liter

per zak  495
Potgrond universeel
40 liter

per zak  450
Tuinturf
40 liter

GroenGilde Aanbieding
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