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Tuininnovatie-weekend  22-25 maart

Sfeer op terras !
Plant kruiden in je terraspotten. Gebruik 1 soort per pot en maak 
een stijlvol terras. Sterke soorten zijn: Rosmarinus officinalis, Thy-
mus vulgaris, Eucalytpus gunni of enkele eenjarige: Basiclicum, 
Mentha piperita, … Andere leuke terrasplanten zijn: Acca sellowi-
ana, Pittosporum tob. ‘Nanum’. Een topper is Alyogyne huegelli de 
Australische hibiscus.
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Welke planten zorgen voor structuur in de tuin ?

 Osmanthus burkwoodii 
schijnhulst: 
Bloeit in april /mei uitbundig met 
geurende witte bloempjes. Geen 
natte grond. 3 planten per lopende 
meter.

 Prunus lusitanica ‘Angustifolia’: 
de top plant! 
Kan als haag in balk-of bolvorm. 
Het is een zeer dankbare plant 
die goed tegen de droogte kan.

Donkergroen, bladhoudend.

 Frangula asp ‘Fine Lines’: 
Zuilvormige heester die in het 
najaar goudgeel verkleurt. Maar 
als haag of gebogen haag in je tuin 
structuur geeft.

 Viburnum tinus: bloeit bijna 5 
maand in het jaar en geeft nadien 
mooie blauwe bessen. Is een 
heester die zich makkelijk laat 
scheren.
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Hoe gazon zonder  
onkruid? 

Door de wetgeving die geen selectieve onkruidbestrijding 
toelaat in de gazon moeten we anders gaan nadenken 
over onze gazon.

Wat te doen:
 Tijdig kalken want gras groeit niet goed op een te zure 
grond en kalk gaat mosvorming tegen.

 Open plekken direct inzaaien, zo krijgt onkruid geen 
kans. Gebruik DCM Riparo

 Na de winter een boost aan 
stikstof geven zodat je gazon kan 
doorgroeien: DCM Gazonstart

 Vanaf juni extra kalium geven 
voor een sterke en dichte grasmat: 
Vital-green gazon (supermeststof)

 Heb je dan toch wat onkruid? 
Vraag ons team om eens langs 
te komen en uw gazon zal met 
de juiste herbicide behandeld 
worden.
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Bemestingsadvies voorjaar 2019: wat wanneer bemesten 
BLOEMEN GAZON GROENTEN

MAART Vitasilica – lavameel kalk Vitasilica – lavameel
dcm siertuinmesstof gazonstart DCM groentenmeststof

MEI DCM Rozen en bloemenmeststof Vital Green DCM groentenmeststof
vruchtgroenten vloeibare voor nog betere smaak

SEPTEMBER DCM siertuinmeststof najaar DCM najaarsmeststof DCM groentenmeststof
NOVEMBER DCM groenkalk DCM groenkalk DCM zeewierkalk

Grassenborder: echt de max!
Combineer mooie grassen met vaste planten. Er zijn 
tal van mooie grassen met mooie pluimen die je kan 
combineren met de bijpassende vaste plant. Maar ook in 
het voorjaar als de grassen nog aan de groei moeten gaan 
kan je al een bloeiende bodembedekker met bijhorende 
bloembol hebben die je perk reeds opvrolijkt. Je kan ook 
een gras aan de rand van je border planten en je bloeiende 
soorten erachter. Bv. Hackonechloa macra ‘Aurea’ + Salvia 
nemorosa ‘Caradonna’.

Bijvoorbeeld: 
Wit + gras:  Nepeta + Pennisetum + Allium
Blauw + gras: Kalimeris + Miscanthus Morninglight
Roze + gras: Phlox pan + Schizachyrium prairie



Agenda

 16-17 maart: goodies@stoepe met demonstratie 
van WEBER

 23-24 maart: tuininnovatieweekend

 1 mei: open
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Cornus kousa in de kijker !
Cornus kousa of de Japanse kornoelje is een prachtige heester 
voor in de tuin. Hij kan tot 4 meter hoog worden en groeit in een 
trechtervorm wat hem een prachtig silhouet heeft. Afhankelijk van 
de soort zijn de bloemen zuiverwit tot zachtroze. Hij past in een 
grassenborder maar ook in ieder andere border of ook in een open 
grasveld.

In de herfst verkleurt hij oranjerood en dan verrast hij je ook met 
een rode vrucht.  Hij kan ook als haag aangeplant worden.

Toppers zijn Cornus kousa ‘China Girl’,  
Cornus kousa ‘Cappuccino’.

Engerlingen:  
ik ben er vanaf 
want ik heb 
DCM aaltjes 
gebruikt 

Hey buurvrouw wat doe je nu?
Ik giet aaltjes over mijn gazon tegen 
die engerlingen.

Ah maar ik zie dat niet?
Deze minuscule kleine beestjes 
dringen in het lijf van die engerligen 
en zo gaan ze eraan, ze noemen dat 
‘Natuurlijke bestrijding’.

Tja das weer zo iets tijdelijk zeker?
Nee, nee die aaltjes kweken voort en 
volgend jaar doen ze nog hun werk. 

Waar haal je dat?
Heteri-Guard haal ik in het tuincenter Roegiers. 
Ze geven u daar een juiste advies over allerlei 
tuinproblemen.

10 m² - 23.95 euro  — 100 m² - 44.95 euro

Wist je dat

 We onze afdeling kamerplanten hebben 
uitgebreid: ruime keuze grote planten, lucht-
zuiverende planten, vetplanten, mini-plantjes.

 Er tot 21 april mooie acties zijn op verschillende 
Weber toestellen. Mooie accessoires gratis.

 We een nieuwe bestelwagen hebben om nog 
makkelijker bij u thuis te leveren.

 Onze afdeling bomen is volledig vernieuwd. 
We hebben een ruime keuze aan halfstam en 
hoogstam bomen.

Wat heb je nodig voor een bloemenboeket uit eigen tuin: 

 Zoek een hoekje in uw tuin van minimum  2 bij 2 meter en 
het liefst in de zon.

 1 siergras: Schizachyrium prairie Blues of Panicum Heavy 
Metal,…

 1 doorbloeiende heesterroos: Deze struikt mooi uit en geeft 
je gans de zomer bloei: Rosa Edenred of Rosa Mc Carthney 
oneindig veel keuze en een zeer goede geur.

 5 tal strak groeiende vaste planten: Veronicastrum 
virginiacum of Lysimachia clethroides,…

 7 tal volle bloemen: Paeonia Sarah Bernardt, Phlox pan. 
Laura, Dhalia,…

VERGEET  
DE GLADIOLEN NIET! 

Ze maken uw boeket af.
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DCM vitasilica 
lavameel in de kijker

Deze plantvitamine verhoogt de weerstand van je plant 
en zorgt ervoor dat je plant actiever groeit. Een dun laagje 
Vitasilica Lavameel vormt bovendien een fysische barriere 
voor vb Buxusmot.

Door uw Buxussen te bestuiven met Vitasilica Lavameel zegt 
de Buxusmot: bah dit lust ik niet en vliegt weg. Tevens is het 
lavameel een plantvitamine voor je bladeren. Dit natuurlijk 
gesteentemeel bevat immers heel wat spoorelementen die 
je plant versterken tegen allerhande bladschimmels.

2 kg = 6.95 euro  
(poederverstuiver  
36.95 euro)

Fruit in de tuin  
anders bekeken

Fruit in de tuin kan je verrassen maar misschien denk 
je niet in mijn tuin? Nochtans zijn er zoveel manieren 
om fruit in je tuin te integreren. Het is ook zo dat tal 
van fruitrassen beter veredeld zijn en daardoor ook 
ziekteresistent zijn en makkelijker te onderhouden 
zijn.

Enkele voorbeelden:
 Appelbomen in leivorm: Malus Topaz, of Malus 
Elsanta.

 Haag van blauwbes: Vaccinium corymbosum 
Bluecorp

 Aardbeiplanten kunnen ook in een moestuinbak. 
Makkelijk en als je een doordragend ras neemt is dit 
voor gans de zomer plezier.

 Muurrek met aardbei en framboos. Framboos zal 
klimmen langs de muur en de aardbei hang je er in 
potten tussen.

Vraag tips en advies  
in het tuincenter.
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Hou onkruid weg in de tuin en gebruik 
Decoratieve pijnboomschors 60 liter: 
9.45 euro

ACTIE*: 5 + 1 gratis

* actie geldig tot en met 15 april 2019


