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Mengsels geven de mogelijkheid om leuke thema's uit te werken in de tuin.
Soms bieden ze een ware ontdekkingstocht door de plantenwereld, op jouw
verzoek kunnen we (d.m.v. een foto) aparte soorten uit de mengsels
determineren!

41 artikelen



Cottage Garden

Leveringsmaanden: het gehele jaar
610900     € 12,50 

Snijbloemen

(Engels: Cutflowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611000 voor 3 m² (5 g)  € 1,50 
611000.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 7,50 
611000.2 voor 500-1000 m² (1 kg)   € 50,00 

Japans Bloemengazon

(Engels: Japanese Flower-Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611200 voor 5-10 m² (10 g)  € 1,50 
611200.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 9,95 

Zomerbloemen Gemengd

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611210 1 minizakje  € 0,60 
611210.1 20 minizakjes  € 9,95 
611210.2 100 minizakjes  € 40,00 

Boerenbloemen 'De Grote Tien'

(Engels: Farmers Flowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611350 10 g  € 2,95 
611350.1 100 g   € 12,50 
611350.2 1 kg   € 69,00 

Klimplanten

(Engels: Annual Climbing Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611400 4 g  € 1,50 
611400.1 40 g  € 4,95 

Collectie Voor Bakken En Potten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611500 6 zakjes in collectie  € 3,95 

Compacte Bloeiers 'Eenjarige
Rotstuin'

(Engels: Annual Rockery Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611600 voor 3 m² (5 g)  € 1,50 
611600.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 7,50 
611600.2 voor 500-1000 m² (1 kg)   € 50,00 

Rotstuinplanten / Dakbegroeiing

(Engels: Perennial Rockery Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611800 voor 3-5 m² (1,5 g)  € 1,50 
611800.1 voor 50-80 m² (25 g)  € 9,95 
611800.2 voor 500-800 m² (250 g)   € 49,95 

Meerjarige Planten 'First Year
Flowering'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611850 2 g  € 2,95 

De Vijvertuin Meerjarige
Inheemse Mix

(Engels: Shore Plants)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
611900 2 g  € 2,50 
611900.1 100 g  € 60,00 

Droogbloemen

(Engels: Dried Flower Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
612200 voor 3 m² (5 g)  € 1,95 
612200.1 voor 60 m² (100 g)  € 19,95 
612200.2 voor 600 m² (1 kg)   € 100,00 

Het Bloeiende Korenveld

(Engels: The Flowering cornfield)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
612600 voor 5-10 m² (50+5 g)  € 2,95 

Hedgerow & Verges

Leveringsmaanden: het gehele jaar
612750 voor 5 m² (2 g)  € 2,50 

Pluktuin

(Engels: Cutting Garden)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
612850 voor 5 m² (5 g)  € 2,50 
612850.1 100 g  € 17,50 
612850.2 500 g   € 55,00 
612850.3 2x500 g   € 99,00 

Wildbloemenmengsel

(Engels: Annual Wild Flower
Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
612900 voor 5-10 m² (10 g)  € 2,95 
612900.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 
612900.2 voor 250-500 m² (5x100 g)   € 75,00 

Soms is de oogst van bijzondere vaste
plantenzaden zo groot, dat we ze niet in 1 jaar
verkocht krijgen. Deze liefhebbers-soorten
brengen we in een voordelige
collectieverpakking om u (bijna letterlijk) een
graantje te laten meepikken. Minstens 15
soorten planten met eigenschappen, die uw
plantenhart sneller doet kloppen… Elk soort is apart verpakt. (Er zit
minstens voor € 30,00 zaad in een verpakking)

Prachtig mengsel van éénjarige
zomerbloemen, die ook zeer geschikt zijn voor
de snij. Wisselende samenstelling van
minstens 10 soorten.

Voor een bloemenzee van veelkleurige lage en
middelhoge éénjarige planten. Als je in 2-3
etappes zaait, dan heb je gegarandeerd de
gehele zomer, tot diep in de herfst bloei. De
beste plek is in de volle zon, enige schaduw
wordt wel verdragen. Voldoende voor 10 m².

Promozakjes of giftzakjes (klein formaat 55x80
mm), lekker voordelig en daardoor heel
geschikt als relatiekadootje. De zakjes
bevatten een mengsel van vrolijke kleuren
zomerbloeiende eenjarigen in veel soorten.

Dit mengsel bevat de 10 meest bekende
meerjarige planten, die in ons gezamenlijke
geheugen staan gegrift en (in elk geval)
vroeger veel werden geteeld op het platteland
op o.a. boerenerven. Het succes is verzekerd
en de planten zullen zich gemakkelijk uitzaaien! 
Samenstelling: 

We bieden het aan in een voordelige verpakking waarmee je een flink
veldje kan inzaaien! De meeste soorten zullen vanaf het tweede jaar
bloeien en dan elk jaar opnieuw door dezelfde plant of door het zich
uitzaaien door de moederplant.  
Dosering 10 g voor 10 m²

Duizendschoon (Dianthus barbatus) •
Moederkruid (Tanacetum parthenium) •
Judaspenning (Lunaria biennis) •
Teunisbloem (Oenothera lamarckiana) •
Margriet (Leucanthemum) •
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) •
Stokrozen (Alea rosea) •
Lupine (Lupinus polyphyllus) •
Muurbloemen (Cheiranthus cheiri) •
Meisjesogen (Coreopsis lanceolata) •

Eenjarige soorten in een boeiende mix om een
stukje muur op te fleuren, of wat denkt u van
een ronde gaaszuil in de tuin of in een flinke
pot? 4 g is voor 1-2 meter. Neem ook eens een
voordeelverpakking voor extra genot!

6 eenjarige toppers, die lang bloeien en frisse
kleuren geven in de zomer. De 6 soorten zijn
apart verpakt: SIERNETEL (Coleus) 'Rainbow
Mixed', VLIJTIG LIESJE (Impatiens) 'Colour
Mix' F2, LOBELIA 'Mrs. Clibran', PETUNIA
'Mosaic Mixed' F2, IJZERHARD (Verbena)
'Compact Mixed', ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES (Tagetes) 'Naughty Marietta'.

Soms komt het niet uit als planten hoger
worden dan 30 cm. Voor het uitzicht, voor de
stevigheid of vanwege een plekje voorin de
tuin. Dit vrolijke mengsel bevat uitsluitend lage
eenjarige (dus ijverig bloeiende) plantjes (rechtop en kruipend). Zaai in
april en in juni nog eens voor een zeer lange bloei! Hoogte 5-30 cm.

Lage, pol- of zodevormige vaste planten met
verschillende bloeitijden. Geef ze een zonnige
plaats met goede waterdoorlaatbaarheid.

Afwisselend mengsel van verschillende
meerjarige planten, die (mits vroeg gezaaid)
hetzelfde jaar al bloeien. Later gezaaid zullen
de meeste planten het jaar na zaaien bloeien.
Ook bij de planten, die hetzelfde jaar bloeien
geldt: daarna elk jaar weer, het zijn vaste,
winterharde planten. Bij voorzaaien kan je 10-20 m² aanplanten met dit
mengsel, bij directe inzaai is dat 2-4 m².

Mengsel van 20 soorten, die harmoniëren
rondom uw natuurlijke vijver.  
Samenstelling: Boerenwormkruid, Engelwortel,
Pepermunt, Valeriaan, Waterkers, Witte
Margrietjes, Maskerbloem, Nagelkruid, Smeerwortel, Gele Lis,
Dotterbloem, Echt Walstro, Echte Koekoeksbloem, Moerasspirea,
Knoopkruid, Ruige Leeuwentand, Vergeet-mij-niet, Damastbloem, Wederik,
Grote Kattenstaart. 2 gram voor 2m² (direct buiten zaaien) of voor 5m²
(eerst voorzaaien)

Droogbloemen zijn van alle tijden! Wat niet
iedereen weet: als verse snijbloem zijn ze ook
bijzonder sterk en geven een helder
veldbloemeffect in de vaas. Wie wil drogen
moet ze echter na de pluk meteen ophangen.

Een haarkransje maken van bloemen uit je
eigen korenveld... 
Vroeger werd de boer geplaagd door veel
bloemen tussen het koren. Een plaag voor
hem, een lust voor het oog voor de
passerende stedeling! Dit mengsel van 4 soorten graan + wildbloemen
brengt die sfeer weer terug. De vele soorten akkerbloemen bloeien tot de
vorst.

Een prachtig mengsel van hoge, meerjarige
planten geselecteerd in een hoogte van 50-150
cm, speciaal voor het “aankleden” van hekken,
heggen en schuttingen. Uiteraard ook het
uitgekiende mengsel voor de invulling achterin
de border. Het mengsel bevat meestal de
volgende componenten: Aquilegia vulgaris
gemengde kleuren, Achillea wit en geel, Chrysanthemum leuc., Coreopsis,
Dianthus superba, Hesperis, Liatris, Linum perenne, Lupinus, Myosotis,
Salvia officinalis, Sanguisorba officinalis. Als je de zaden voorzaait op een
zaaibedje heb je het beste rendement.

Mengsel van 30 gemakkelijke, dus succesvolle
en sterke snijbloemen. Eigen (beproefd)
recept. 
De samenstelling kan jaarlijks iets afwijken van
de opgegeven lijst i.v.m. misoogsten of
schaarste.

Ongeveer 50-75 éénjarige soorten
wildbloemen in een evenwichtige combinatie,
zodat dit mengsel voor bijna alle (zonnige)
omstandigheden geschikt is. De hoogte
varieert tussen de 30-120 cm en is naast de soorteigenschappen ook
afhankelijk van grondsoort, zaaidichtheid en weersomstandigheden.
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Wildbloemenmengsel

(Engels: Annual and Perennial
Wildflower Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613000 10 g  € 1,95 
613000.1 100 g  € 15,00 
613000.2 1 kg   € 100,00 

Gras & Kruid & Bloem Voor
Kleigrond

(Engels: Grass, Herbs and Flowers
for heavy soil)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613010.1 100 g  € 9,95 
613010.2 1 kg   € 69,95 
613010.3 10 kg   € 550,00 
613010.4 25 kg   € 1.250,00 

Gras & Kruid & Bloem Voor
Zandgrond

(Engels: Grass, Herbs and Flowers
for light soil)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613020.1 100 g  € 9,95 
613020.2 1 kg   € 85,00 
613020.3 10 kg   € 700,00 
613020.4 25 kg   € 1.750,00 

Graan & Kruid & Bloem

(Engels: Grain, Herbs and Flowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613030.1 100 g  € 4,95 
613030.2 1 kg   € 19,95 
613030.3 10 kg   € 135,00 
613030.4 25 kg   € 299,00 

Wildbloemen & Wilde Grassen
'Meerjarig en Inheems'

(Engels: Perennial Wildflowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613040 25 g  € 19,95 
613040.1 4x 25 g   € 59,95 
613040.2 10x 25 g   € 125,00 

Wildbloemen 'Meerjarig en
Inheems'

(Engels: Perennial Wildflowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613045 25 g  € 25,00 
613045.1 4x 25 g   € 75,00 
613045.2 10x 25 g   € 159,00 

Akkerrandmengsel Fab mengsel

(Engels: Annual Farmers Border)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613050 10 g  € 1,95 
613050.1 100 g  € 7,50 
613050.2 1 kg   € 39,50 
613050.3 10 kg   € 350,00 

Garden Of Eden

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613060 100 g (voor 50-100 m²)  € 7,50 
613060.1 1 kg (voor 500-1000 m²)   € 29,50 
613060.2 10 kg (voor 5000-10.000 m²)   € 250,00 

Vlinder- En Insectenweide Topmix

(Engels: Butterfly Flower Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613110 5 g  € 1,95 
613110.1 50 g  € 9,95 
613110.2 250 g   € 39,00 
613110.3 1 kg   € 125,00 

Een goed uitgebalanceerd mengsel voor
velden of dijkhellingen. Met veel succes en
enthousiasme door onze klanten
uitgeprobeerd! Elk jaar geeft weer een ander
beeld, de natuur gaat z’n gang! Het zaad kan met droog zand worden
gemengd en ter plaatse worden ingeharkt. In een bestaand gazon zaaien?
Eerst zeer goed verticuteren, zodat er flinke kale plekken ontstaan.
Stukken geheel kaal maken door afplaggen heeft meer succes.100 g voor
50-100 m². 
Lijst van de één- en meerjarige soorten: Diverse Lupines, Muurbloem,
diverse Vlas, Korenbloem, Onschuldbloem, Slaapmutsje, Bosliefje,
Vogeloogjes, Leeuwenbek, Papaver, Teunisbloem, diverse Godetia’s,
Hemelroosje, Boerenmargriet, Meisjesogen en Duizendblad.

Dit mengsel is breed in verscheidenheid en
deels meerjarig, deels eenjarig (maar vaak
uitzaaiend). De soorten gedijen goed op
kleigrond of andere zwaardere gronden. 
De samenstelling:  
12% Gewone rolklaver 
10% Margriet 
10% Wilde peen 
6% Knoopkruid 
7% Gewoon duizendblad 
6% Cichorei 
4% Luzerne 
3% Rode klaver 
3% Witte klaver 
15% Inkarnaatklaver 
10% Boekweit 
4% Phacelia  
10% Timotheegras 
De dosering is 1 kg voor 250 m², ruimer zaaien mag ook: 500-1000 m²
Steeds meer boeren, tuinders, provincies en gemeentes zien het voordeel
van een begroeide berm of akkerrand. Aantrekkelijk voor mens en dier,
voordelig in onderhoud. Het lokt bijen, vlinders, insecten, amfibieën,
reptielen, vogels en klein wild.

Dit mengsel is breed in verscheidenheid en
deels meerjarig, deels eenjarig (maar vaak
uitzaaiend). De soorten gedijen goed op
zandgrond of andere lichtere gronden. 
De samenstelling:  
12% Margriet 
12% Gewone rolklaver 
3% St. Janskruid 
6% Knoopkruid 
8% Gewoon duizendblad 
15% Incarnaatklaver 
6% Witte klaver 
10% Gele lupine 
12% Boekweit 
6% Phacelia 
10% Gewoon reukgras 
De dosering is 1 kg voor 250 m², ruimer zaaien mag ook: 500-1000 m²
Steeds meer boeren, tuinders, provincies en gemeentes zien het voordeel
van een begroeide berm of akkerrand. Aantrekkelijk voor mens en dier,
voordelig in onderhoud. Het lokt bijen, vlinders, insecten, amfibieën,
reptielen, vogels en klein wild.

Een voordelig mengsel, dat toch voldoende
diversiteit brengt en ons terugbrengt in tijden
dat onze korenvelden nog “vervuild” waren
met prachtige bloemen! De soorten gedijen op
zowel kleigrond als zandgrond. 
De samenstelling: 
30% Zomertarwe (korte soort) 
20% Zomergerst (korte soort) 
15% Triticale (korte soort) 
13% Vlas 
11% Boekweit 
1% Bladrammenas 
2,5% Phacelia 
2.5% Korenbloem 
2.5% Gewoon Klaproos
2.5% Gele Ganzenbloem 
De dosering is 1 kg voor 200-250 m²
Steeds meer boeren, tuinders, provincies en gemeentes zien het voordeel
van een begroeide berm of akkerrand. Aantrekkelijk voor mens en dier,
voordelig in onderhoud. Het lokt bijen, vlinders, insecten, amfibieën,
reptielen, vogels en klein wild.

Een goed gebalanceerde mix van 21
meerjarige en inheemse planten. Het beste
milieu is: vochtig tot vochthoudend op matig
voedselrijke tot arme grond. De gekozen
soorten zullen onderling in een goede harmony groeien, zodat er grote
kans op een stabiele biotoop is. Door het hele seizoen heen zal er
verrassende bloei zijn, waardoor bijen, vlinders en andere insecten een
voortdurende voedselbron hebben.  
 
De bloeiende planten zijn: Duizendblad, Welriekende Agrimonie,
Barbarakruid, Akkerklokje, Knoopkruid, Gewone Hoornbloem, Glad
Walstro, Graslathyrus, Veldlathyrus, Herfstleeuwetand, Wilde Margriet,
Gewone Rolklaver, Polei, Smalle Weegbree, Brunel, Grote Ratelaar,
Veldzuring, Grote Pimpernel, Hemelsleutel, Gele Morgenster en Rode
Klaver. 
 
Wildbloemen groeien meestal samen met grassen, vaak komen die vanzelf
“aanwaaien”, maar we geven dit mengsel alvast 20% van de volgende 3
wilde grassen mee: Reukgras, Kamgras en Veldbeemdgras. Hetzelfde
mengsel zonder gras vind je onder nummer 613045. 
Dosering: 2-4 gram voor 1 m².

Een goed gebalanceerde mix van 21
meerjarige en inheemse planten. Het beste
milieu is: vochtig tot vochthoudend op matig
voedselrijke tot arme grond. De gekozen
soorten zullen onderling in een goede harmony groeien, zodat er grote
kans op een stabiele biotoop is. Door het hele seizoen heen zal er
verrassende bloei zijn, waardoor bijen, vlinders en andere insecten een
voortdurende voedselbron hebben.  
 
De bloeiende planten zijn: Duizendblad, Welriekende Agrimonie,
Barbarakruid, Akkerklokje, Knoopkruid, Gewone Hoornbloem, Glad
Walstro, Graslathyrus, Veldlathyrus, Herfstleeuwetand, Wilde Margriet,
Gewone Rolklaver, Polei, Smalle Weegbree, Brunel, Grote Ratelaar,
Veldzuring, Grote Pimpernel, Hemelsleutel, Gele Morgenster en Rode
Klaver. 
 
Dit zelfde mengsel, maar dan met 20% wilde grassen in 3 soorten, vind je
onder nummer 613040. 
Dosering: 2-4 gram voor 1 m².

Voordelig en zeer divers mengsel van 18
soorten, dat een akkerrand vol zet met
bloemen die zowel bijen, vlinders, andere
insecten en vogels een bron geven van
bescherming en voedsel. En als mens genieten
we van de fraaie vormen en kleuren...! Uiteraard kan dit mengsel ook in
grote bakken, kleine en grote tuinen etc... 
 
Duurzaamheid is steeds belangrijker binnen de landbouw. In
samenwerking met diverse gebruikersgroepen produceren wij daarom
mengsels die voor agrariërs een beter evenwicht tussen productie, natuur
en omgeving realiseren. Deze mengsels worden gebruikt voor
akkerranden, FAB- randen en de vergroening GLB. 
 
FAB staat voor Functionele Agro Biodiversiteit en is een belangrijk
onderdeel binnen de landbouwduurzaamheid. Het doel van FAB-randen is
om de biodiversiteit rond akkers te stimuleren wat een gunstig effect heeft
op het hoofdgewas. Er zijn verschillende soorten FAB- randen met elk een
andere functie. Voorbeelden van functies zijn: natuurlijke plaagbestrijding
en het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierdoor kan op een natuurlijke
manier de productie verhoogd worden. 
 
Samenstelling in gewichtspercentages: 
6% Alexandrijnse Klaver 
18% Boekweit 
6% Bolderik 
3% Margriet 
2% Cosmea 
2% Gele Ganzebloem 
3% Gierst 
7% Gipskruid  
3% Hoofdjesgillia 
2% Klaproos 
3% Kleine Zonnebloem 
8% Korenbloem 
8% Luzerne 
2% Meisjesogen 
3% Phacelia 
4% Saffloer 
6% Vlas 
14% Zomertarwe 
 
Dosering: 1 kg voor 400-600 m²

Een voordelig en toch ideaal mengsel, dat
zowel voor de grond als voor insecten (w.o.
Bijen en Vlinders) en kleine vogels een waar
paradijs is! Zaai het als een rand rondom je
moestuin of maak een veldje op elk kaal
plekje... 

Konijntjes zullen er ook graag aan knabbelen! De planten bereiken in 1
jaar hun hoogte en sterven in de winter weer af. Als je (ook) een portie
laat zaait, dan zal er in de herfst nog een fris veld met bloei staan. 
Samenstelling, zie pdf op de website.

Voeding voor de grond door de klaversoorten.  •
Voedsel voor zoogdieren vanwege al het smakelijke groen.  •
Voedsel voor de insecten uit de vele nectar gevende bloemen.  •
Bescherming door de veilige hoogte van 50-100 cm.  •

Gemakkelijk te zaaien mix van 17 eenjarige
soorten (dus hetzelfde jaar bloei), volgens
beproefd eigen recept (zie pdf op de website).
Wordt in vele steden uitgezaaid! Lokt vele
soorten vlinders, bijen en andere insecten. 1 g
per vierkante meter.
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Bloembakbloemenweide 'Dwarf
Annual Wildflowers'

(Engels: Wild Flowers container mix)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613400 5-10 m² (10 g)  € 2,95 
613400.1 50-100 m² (100 g)  € 15,00 

Inheemse Grassen Droge Grond

(Engels: Native Grass Dry Soil)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613550.1 15-20 m² (50 g)   € 9,95 
613550.2 45-60 m² (3x50 g)   € 25,00 

Inheemse Grassen Natte Grond

(Engels: Native Grass Wet Soil)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613560.1 15-20 m² (50 g)   € 9,95 
613560.2 45-60 m² (3x50 g)   € 25,00 

Mugvrije Zone

(Engels: Anti Mosquito Mix)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
613600 4-5 m² (4-5 g)  € 2,95 

Bloeiende Bosweide Inheems
Vochtig

(Engels: Flowering Forest)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
614000 4 m² (2 g)  € 2,95 
614000.1 20-40 m² (20 g)  € 15,00 

Bloeiende Bosweide Inheems
Droog

Leveringsmaanden: het gehele jaar
614005 4 m² (2 g)  € 2,95 
614005.1 20-40 m² (20 g)  € 15,00 

Bloeiende Bosweide
Wereldbloemen

(Engels: Woodland Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
614010 voor 4-5 m² (5 g)  € 2,95 
614010.1 voor 40-50 m² (50 g)  € 12,50 
614010.2 voor 400-500 m² (10x50 g)   € 95,00 

Junior Zaaipakket

Leveringsmaanden: het gehele jaar
614100   € 7,50 

Tuinboeket In Blauw

Leveringsmaanden: het gehele jaar

614400 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
614400.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Geel

Leveringsmaanden: het gehele jaar

614600 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
614600.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Groen

Leveringsmaanden: het gehele jaar
614700 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
614700.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Lilarose

Leveringsmaanden: het gehele jaar

614800 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
614800.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Oranje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

614900 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
614900.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Wit

Leveringsmaanden: het gehele jaar

615000 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
615000.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Rood

Leveringsmaanden: het gehele jaar

615100 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,50 
615100.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Tuinboeket In Geur En Kleur

(Engels: Special Mix of Fragrant
Flowers)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
615200 voor 1-3 m² (3 g)  € 1,95 
615200.1 voor 50-100 m² (100 g)  € 19,95 

Een mooie mix van éénjarige soorten
wildbloemen in een evenwichtige combinatie,
zodat dit mengsel voor bijna alle (zonnige)
omstandigheden geschikt is. Dit compacte
mengsel is 25-40 cm hoog en zal elk jaar variëren door wisselende
zaaidichtheid en weersomstandigheden en is daardoor extra geschikt voor
het inzaaien van bloembakken en potten.

Dit uitgekiende mengsel van 12-15 soorten is
geschikt voor matig vochtige tot droge
gronden en bestaat uitsluitend uit inheemse
grassen. Deze grassen zijn belangrijk voor het
herstellen van de natuur met kruiden en
wildbloemen. In de natuur komen kruiden en wildbloemen namelijk alleen
voor in samenhang met grassen. Deze zaden komen samen met de
grassen uitstekend tot hun recht.

Dit uitgekiende mengsel van 12-15 soorten is
geschikt voor vochtige en natte gronden en
bestaat uitsluitend uit inheemse grassen. Deze
grassen zijn belangrijk voor het herstellen van
de natuur met kruiden en wildbloemen. In de
natuur komen kruiden en wildbloemen namelijk alleen voor in samenhang
met grassen. Deze zaden komen samen met de grassen uitstekend tot hun
recht.

Een uitgekiend bloemen- en kruidenmengsel
van zeer geurende planten, temidden waarvan
je ‘s avonds veilig je boek (met een koffie of
ander drankje?) kan lezen zonder hinderlijk
bezoek van priklustige muggen! Pluk af en toe
een paar aromatische blaadjes en wrijf je ermee in voor nog beter
resultaat. Dit mengsel bevat maar liefst 50 soorten en is een mooi
voorbeeld hoe fraai en nuttig samen kunnen gaan!  
Het mengsel bevat o.a.: Tagetes (afrikaantjes), Verbena (ijzerhard), Allium
(ui-achtigen), Anethum (dille), Anthriscus (kervel), Apium (selderie),
Artemisia (absint, dragon etc.), Coriandrum (koriander), Cuminum
(komijn), Foeniculum (venkel), Nepeta (kattenkruid), Pimpinella
(pimpernel), Ruta (wijnruit), Satureja (bonenkruid),Thymus (tijm),
Ocimum (basilicum), Monarda (bergamotplant), Melissa (citroenmelisse),
Matricaria (moederkruid), Rosmarinus (rozemarijn), Spilanthes (ABC-
kruid), Ageratum (mexicaantje), Euphorbia (wolfsmelk), Veronica
(ereprijs), Amaranthus (kattenstaart), Bupleurum (doorwas), Calistephus
(aster), Carthamus (saffloer), Centaurea (korenbloem), Coreopsis
(meisjesogen), Datura (doornappel), Dianthus (anjertjes), Eschscholzia
(slaapmutsjes), Iberis (scheefbloem), Linum (vlas), Nigella (juffertje-in-
het-groen), Cynoglossum (hondstong), Aquilegia (akelei), Lunaria
(judaspenning), Campanula (klokjesbloem) e.v.a.!

Uniek mengsel van wildbloemen voor
halfschaduw tot schaduw, fijngeurig en
insecten lokkend. Deze mix van twee- en
meerjarige soorten is geschikt voor
vochthoudende gronden en bevat minimaal 10 soorten, waaronder
Agrimonie, Akelei, Look zonder Look, Campanula, Corydalis, Silene en
Primula. 2 gram is voldoende voor ± 4 m².

Uniek mengsel van wildbloemen voor
halfschaduw tot schaduw, fijngeurig en
insecten lokkend. Deze mix van twee- en
meerjarige soorten is geschikt voor drogere
gronden en bevat minimaal 10 soorten,
waaronder Agrimonie, Stinkende Gouwe,
Veldhondstong, Glad Walstro, Hypericum, Myosotis en Teucrium . 2 gram
is voldoende voor ± 4 m².

Nauwkeurig samengesteld mengsel van
schaduw minnende één- en meerjarige
planten. We kozen uit de vele soorten die in de
bossen over de hele wereld groeien! Het
mengsel bevat de volgende 15 soorten: 
Hertshooi, Duizendblad, Klokjesbloem, Vingerhoedskruid, Damastbloem,
Balsemien, Judaspenning, Vlasleeuwenbek, Vergeet-mij-niet, Bosliefje,
Doorwas, Woudlupine, Guldenroede, Tandzaad en Amandelroosje.

Jong geleerd is oud gedaan! Eerst goed leren
hoe je zaaien moet en je krijgt de mooiste
tuin! In elk pakketje zitten 5 pakjes zaad: 2
met bloemen en 3 met groenten. Niet te
moeilijk maar toch heel leuk!

Bijzondere plukbloemen in louter blauwe
tinten. Verrassend veel hiervan zal totaal nieuw
voor u zijn.

De heldergele kleuren juichen je tegemoet in
dit mengsel „op kleur”. Veel bloemen zijn ook
voor vlinders, hommels en andere insecten
aantrekkelijk.

Groene bloemen zijn eigenlijk universeel: ze
passen overal bij.  
Dit mengsel is bijvoorbeeld heel mooi in
combinatie met witte bloemen, een
rustgevende touch!

De verschillende tinten lila, harmoniëren
prachtig met elkaar in dit mengsel.

Oranje tinten: vrolijk, warm, koningsgezind,
voetbalgezind… zoek maar uit wat voor u van
toepassing is.

Prachtige witte tinten: helder en met alle
andere kleuren te combineren.

Ongewoon, maar heel boeiend: een rode hoek
in uw tuin, goede bloeiopvolging.

Geuren en kleuren van Reseda, Amberboa
moschata, Gilia tricolor, Lupinus nanus, witte
tabak, avondviolier etc.. Kortom een mengsel
van echte "neusverwenners"
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