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Plantadvies: 
Je weet niet goed wat aan te planten of je vindt sommige 
planten wel leuk maar je kan je niet voorstellen hoe het in 
jouw tuin eruit ziet. Vraag ons dan om plantadvies ! Met onze 
plantenkennis en ervaring kunnen we u direct enkele leuke 
ideeën geven. Niets is leuker dan dat je tuin er trendy, bloeiend 
en fris bijstaat. Ook tijdens de extreme droogteperiodes die 
we gekend hebben, weten we u advies te geven om zo de juiste 
keuze te maken.

Kom naar ons tuincenter met een foto en schets/plan van je te 
beplanten oppervlak en we helpen u graag.

Agenda

4-14 oktober : 10 % op alle planten
12-13 oktober: feestweekend met gratis 
hapje en drankje 
Aanwezigheid van leuke food trucks
16-21 oktober: actie week : Bomen !
23-31 oktober: actie week : siergrassen – 
vaste planten !

Kom naar ons tuincenter met een foto en schets/plan van je te 
beplanten oppervlak en we helpen u graag.

Plantadvies: 

Opendeurweekend met hapje en drankje:
 12-13 oktober 

40
jaar

4 - 14 okt - 10 % op alle planten
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Groenblijvende 
heesters die ook in 

potten kunnen. 
Vroeger was een buxusbol in een pot perfect : 
sterk, altijd groen maar door de buxusmot vraagt 
deze plant om een vervanger. Dit zijn enkele top 
vervangers die groen blijven in de winter. 

Choisya White dazzler: mexixaanse 
oranjebloesem: Wit bloeiend tot 2 keer per 
jaar en groenblijvend

Osmanthus burkwoodii: schijnhulst: 
wit bloeiend in mei / laat zich makkelijk 
snoeien

Gardenia jasm. ‘Kleim’s hardy’: kaapse 
jasmijn: grote witte bloemen van april tot 
september met glimmend groene bladeren

Liqustrum japonicum ‘Green Century’: 
geurend, wit bloeiende plant in de zomer. 

We hebben ook een 
heel ruim assortiment 
aan potterie passend 
voor ieder terras. 

Voldoende humus helpt droogte-
stress voorkomen ! 

Andere planten kunnen natuurlijk ook goed de droogte verdragen 
maar het is heel belangrijk dat je bij het aanplanten voldoende bodem 
verbetering inmengt. Wij adviseren hierbij Vivimus van DCM. Vivimus 
zorgt voor meer humus in de grond waardoor het water in droge periodes 
beter vastgehouden word.
Bovendien stimuleert DCM vivimus het bodemleven wat een stimulans 
is voor de groei. Actieve wotels zorgen voor een krachtige groei.

Vivimus universeel: Verbetert de bodemstructuur, bevordert de 
inworteling en stimuleert het bodemleven van bomen, hagen en stuiken.

Vivimus zuurminnende planten: Stimuleert de inworteling en heeft 
een aangepaste zuurtegraad voor zuurminnende planten zoals: 
Rhododendron, Azalea, Camelia, Hydrangea,…

Vivimus Rozen: Word ingemengd bij het aanplanten van alle soorten 
rozen en andere bloeiende planten. Specifi eke samenstelling dat de 
bloemvorming bevordert. 

Wist je dat

 We ook losse schors verkopen. Af te halen 
of geleverd.

 Velours roze en kasjmier bruin zijn de 
kleuren van de aankomende kerstperiode!!

 We ook een ruim assortiment grint 
aanbieden. 

Nieuw: Assortiment vetplanten voor 
binnen en buiten.

Wij aan huis leveren!!

Prijs: 7,85 euro
60 l 

Prijs: 8,55 euro
60 l 

Prijs: 8,25 euro 
60 l 

1. Lavendula ang. Hidcote: lavendel heeft grijs loof 
en een uitbundige bloei, kan op een zonnige droge 
grond. Vergeet alleen lavendel na de winter niet 
terug te snoeien tot op 15 cm.

2. Agapanthus africanus: Bloeit van april tot 
september. Heel dankbare stijlvole bloeier.

3. Hibiscus syriacus: Heester die in verschillende 
kleuren bloeit en die gans de zomer bloeit kan ook 
als haagvorm gebruikt worden. Verliest wel zijn 
blad.

4. Erysimum Bowles Mauve: bloeit paars de ganse 
zomer op een droge, zonnige en voedzame 
standplaats.

5. Nepeta faasenii: kattekruid kan in wit of in blauw 
en is zeer dankbaar om onder een alleenstaande 
struik of rozenperk aan te planten. Kan ook als 
bodembedekker.

Top 5 planten die de droogte 
verdragen: 



Een mooie gazon geeft rust in de tuin. Je kan ervan genieten 
als je gras mooi groen staat te blinken. Het maakt je tuin af. 
Maar wat als dat bij jou niet lukt.

Enkele Tips :

 Het is heel belangrijk dat je een rijke ondergrond hebt 
voor je gazon. Moet je inzaaien of je gazon opnieuw 
aanleggen gebruik dan Vivimus gazon van DCM of werk 
voldoende Turf in de bodem in.

 Bemest je gazon 3 keer per jaar. Maart - Juni en 
september /oktober. Nu kan je gebruik maken van DCM 
najaarsmeststof. Deze zorgt ervoor dat je gazon sterk de 
winter doorkomt door de verhoogde dosis fosfor. AKTIE 
IN DE WINKEL

 Het najaar de periode is om engerlingen aan te pakken: 
bestrijd ze met DCM Heteri-Guard. De herfst is hiervoor 
de meest ideale periode dan zitten ze dicht bij het 
oppervlak.

 Heb je ook al eens gedacht om een 
beregeningsinstallatie van Gardena 
te installeren ? Kom langs met een 
plattegrond van de tuin en we maken 
voor u een beregeningsvoorstel. Je kan 
dit dan ofwel zelf uitvoeren of door onze 
diensten laten aanleggen. Het werkt zeer 
handig en zo blijft je gazon mooi groen 
tijdens/na de droge periodes !! 
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Viburnum tinus: Is een 
langbloeiende groenblijvende soort 
op stam. Bloeit van van januari tot 
maart wit en herbloeit in het najaar. 
Deze laat zich makkelijk snoeien. 
En kan zowel in pot als in de tuin 
aangeplant worden.

Pauwlonia tomentosa: Dit is een 
juweeltje in de tuin. Heb je een 
Anna Paulowna in de tuin dan is dit 
genieten. Zowel zijn prachtige blauwe 
bloemen als de mooie grote bladeren. 
Hij heeft een afgeplatte bolvormige 
kruin. Neemt wel een doormeter van 
ongeveer 6 meter in.

Albizia jub. Ombrella: een brede 
boom met opvallende waaiervormige 
kruin. Het dubbel geveerde blad is 
donkergroen en geeft een aparte sfeer 
in de tuin. Hij heeft de ganse zomer 
roze mooi pluimvormige bloempjes 
en in het najaar verrast hij u met een 
gele herfstverkleuring. Kan gebruikt 
worden als parasolboom in de tuin. 

Bloembollen zorgen voor 
een WAUW – effect!

Vergeet je bloembollen niet aan 
te planten. Het najaar is daarvoor 
de planttijd, terwijl je andere 
aanplantingswerken doet mag 
je de bloembollen niet vergeten. 
Je hebt bloembollen die bloeien 
vanaf februari tot eind mei. Je 
kan dus een vroegbloeiende 
Gele Narcis planten tussen 

bijvoorbeeld een witte Vinca of een Allium tussen een 
geranium. Zo bekom je prachtige resultaten.

Weber 
The perfect 
gift:
prijs 24.99 euro 

Nieuw in het assortiment : 
Weber keramiek
Vanaf november in de winkel en 
ideaal als eindejaarsgeschenk.

Vergeet je bloembollen niet aan 
te planten. Het najaar is daarvoor 
de planttijd, terwijl je andere 
aanplantingswerken doet mag 
je de bloembollen niet vergeten. 
Je hebt bloembollen die bloeien 
vanaf februari tot eind mei. Je 
kan dus een vroegbloeiende 
Gele Narcis planten tussen 

Bloeiende bomen:
3 toppers

Wat met onze gazon!! 
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2019
plaatsen van groene gevel voor de serre. De dag van vandaag staan we voor 
een plantencenter en alles wat hoort bij tuinieren. Het juiste plantadvies, 
bemestingsadvies en ook tuinarchitectuur is een luik van ons bedrijf waar wij u 
mee kunnen helpen. Het is ook altijd aangenaam wandelen en vertoeven in het 
tuincenter.

2011
Plaatsen van een constructie voor het bedrijf met Led scherm en nieuw logo.– 
De tijd van biologisch tuinieren komt op. Mensen worden meer bewust van 
biologisch tuinieren, terugkeer van de moestuinen.

2-04-2009 
Overlijden Marc Roegiers – oprichter van het bedrijf

1998
Serre wordt voor het tuincenter gezet.  Dit is een cabrioletserre en was de 
eerste in vlaanderen.  Het buxustijdperk is begonnen. De tuinen beginnen 
meer vorm te krijgen door de buxus die zeer trendy was en men ging er mee 
experimenteren.

Ondertussen heeft Veronique de zaak volledig overgenomen

16-02-1998 
Veronique Roegiers neemt de zaak over en runt samen met haar ouders het 
tuincenter

20-10-1979 
Wegens sprake van onteigeningen voor de komst van de Kluizendokken 
waar we woonden, start van Tuincenter Roegiers op huidige locatie. – Dit is 
de tijd van rozenperken en blauwe sparren. Voor ieder huis vond je wel een 
rozenperk met als haag de blauwe sparren

Geschiedenis van 40 jaar 
tuincenter Roegiers

Stoepestraat 28, 9960 Assenede
T +32 (0)9 344 05 30

www.tuincentrumroegiers.be
info@tuincentrumroegiers.be

BON 5,00 €
bij aankoop vanaf 45 € planten of bloembollen

Bon geldig van 1 oktober tot 31 oktober 2019
Bon geldig bij afgi� e aan de kassa


