Clematis 'Hendryetta' | Van der Starre Klimplanten | v.a.€ 7,99
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De juiste planten
voor jouw tuin

Nederland in de ban van
het NK Tegelwippen!
Tuinontwerp

NK Tegelwippen | Sjon Heijenga

Slapen in de Molen,
Arkel
-> pagina 8-9

Bodemtool

Basis voor een
gezonde tuin
-> pagina 10-11

Doet jouw gemeente al mee?

Tegelwippers worden door ons beloond! Kom naar de winkel
doe je voordeel met onze mooie stapelkortingen. Laat bij
de balie weten dat je meedoet aan het NK Tegelwippen en
ontvang bij aankoop van je beplanting een leuke verrassing!
1000+ soorten en variëteiten
In onze winkel profiteer je van
mooie stapelkorting. Bekijk een
greep uit het assortiment op
onze website.

@elyjagorinchem

Deze lente gaat het NK Tegelwippen weer van start!
Kijk of jouw gemeente deelneemt en lees er alles over
op www.nk-tegelwippen.nl. Doet je gemeente mee en
heb je je goed ingelezen? Dan kun je van 21 maart tot
eind oktober meedoen.

Talitha Paauwe van Boutique
Bed & Breakfast Eliya in Gorinchem
kwam vorig jaar naar ons tuincentrum
voor advies over haar geveltuintje. Ook
advies voor je 'gewipte' stuk tuin?
Kom langs in ons tuincentrum!
@elyjagorinchem
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Mooie pot-plant
combinaties
En meer inspiratie
-> pagina 12-13

Planten en bomen dragen bij aan een fijne én slimme leef
omgeving. Steeds meer mensen gaan aan de slag in de tuin en
willen vergroenen. Tegels worden gewipt, borders opnieuw
ingericht, balkons beplant en gevels begroeid. Maar hoe weet je
of de planten die je mooi vindt ook geschikt zijn voor jouw tuin?
Met zoveel mogelijkheden kunnen wij ons voorstellen
dat je wat hulp kunt gebruiken.
In deze zesde editie van ons magazine Tijd voor Groen, helpen
wij je op weg naar je groene droomtuin, geveltuin of pot-plant
combinatie. Dus lees snel verder en kijk naar mooie voorbeelden
van tuinontwerpen en gebruikte planten. Ook presenteren we
een handige tool voor misschien wel het belangrijkste element
in je tuin: de bodem. Of vind ideeën voor mooie plant-pot
combinaties. Deze editie staat weer boordevol inspiratie en
handige tips waarmee je jouw tuin eenvoudig kan vergroenen!
Wil je deskundig advies? Kom langs op ons tuincentrum in
Arkel (naast Gorinchem) waar ons team je graag adviseert over
de juiste planten of bomen voor jouw tuin. Ons gedreven team
heeft ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, beplanten en onder
houden van tuinen. Met een dosis creativiteit en een omvangrijk
groenassortiment bieden wij de ideale voedingsbodem voor
geweldige tuinplannen.
Wil je extra begeleiding of een grotere aanpassing maken
in de tuin? Neem dan contact met ons op voor advies.
Onze beplantings- en tuinontwerpers staan voor je klaar.
Veel kijk- en leesplezier!
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Dit is een uitgave van: Sterk Tuincentrum, Arkel | Concept: Marc Sterk & Ilja Glaap | Tekst & ontwerp: Ilja Glaap
Dit is een gratis uitgave - jaargang 6. Alle rechten voorbehouden. Coverbeeld: Clematis 'Hendryetta' |
Van der Starre Klimplanten, v.a. 7,99 | Druk- en zetfouten voorbehouden. De stapelkortingen zijn alleen van
toepassing bij afhalen en afrekenen in de winkel.
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Wat doet groen
met je tuin?

Tuinbranche Nederland | Wat kun je doen met 2 m2 groen?

Wat kun je doen doen
met 2 m2 groen?
tuincentrumsterk.nl/advies

Tuinbranche Nederland | Wat doet groen met je tuin?
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Klim- en slingerplanten
Wil je op een leuke en snelle manier de tuin
de hoogte in brengen? De mogelijkheden voor
het 'verticaal tuinieren' zijn eindeloos en we
helpen je er graag een handje bij. Het enige dat
je nodig hebt is een schutting, pergola of gevel
én natuurlijk een aantal mooie klimplanten.
-> Klimplanten v.a: € 7,99

Bodembedekkers
per stuk

1,99

3,99

Met ons omvangrijke assortiment vaste planten
kun je alle kanten op. Zo maken we tuinen die
wintergroen blijven, lekker ruiken en aantrekkelijk
zijn voor vlinders. Of tuinen die zich kenmerken door
pasteltinten of juist bonte kleuren. Ook hebben we
een groot assortiment inheemse vaste planten. Dit
zijn planten die van nature in Nederland voorkomen.
-> Vaste planten in vele soorten en maten.

Grassen zorgen voor dynamiek in de tuin
en zijn perfect om een fraaie landschapsborder
mee te maken. Door grassen ritmisch af te
wisselen met heesters en vaste planten creëer
je een rustig geheel. Inheemse grassoorten
zijn tijdens de wintermaanden een goede
schuilplaats voor bodemleven. Kleine dieren
en insecten vinden hier beschutting die
nodig is om te overleven.
-> Grassen: v.a. 3,99

Heesters
Een heester, of struik, zorgt voor gelaagdheid in
het groen. Zo zijn er wintergroene heesters die
makkelijk in vorm te snoeien zijn, maar er zijn
ook heesters die als een parasol uitlopen.
Ook is een heester bijvoorbeeld een mooi
alternatief wanneer je geen plek hebt voor een
boom. Heesters bieden beschutting en zijn dus
perfect geschikt voor de vogelvriendelijke tuin!
Meer heester-inspiratie?
Bekijk onze pot-plant
special op pagina's 12 & 13!

10 stuks

15,—

vanaf

Vaste planten

Grassen

Bodembedekkers
Deze laagblijvende planten zorgen ervoor dat
de bodem bedekt blijft. Dit heeft meer voor
delen dan je denkt: zo verschraalt de toplaag
van de bodem niet en levert het een bijdrage
aan klein en kwetsbaar bodemleven. Met
bloeiende, groenblijvende of eetbare bodem
bedekkers zijn mooie combinaties te maken.
Door bodembedekkers te planten, verbetert
de afwatering en behoort wateroverlast tot het
verleden. Ook insecten zullen je dankbaar zijn.
-> Bodembedekkers p.st: € 1,99 | 10 stuks € 15,—
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Kant-en-klaar: 1 meter privacy
€ 29,95 per m1

per m
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Vaste plant
Regulier

vierkante
blauwe pot
€ 3,99 p.st.
5 stuks € 17,50

Vaste plant
Special

vierkante
zilveren pot
€ 5,49 p.st.
3 stuks € 17,50

Vaste plant
Inheems

vierkante
taupe pot
€ 4,99 p.st.
3 stuks € 12,50

Bomen
Bomen zuiveren de lucht als geen ander. Bomen
zorgen voor schaduw, verkoeling en verbeteren
de afwatering. Naast al dat praktisch nut kun je
ze natuurlijk ook selecteren op het uiterlijk.
Denk aan bladkleur, bladvorm, kleur van de bast,
groei- en bloeiwijze en vruchtdracht.
-> Veel bomen op voorraad. Ook op bestelling
te verkrijgen.
7

Het hele jaar
beleving

Een greep uit de beplanting
Bodembedekkers Vaste planten 5 stuks voor € 17,50
Thymus serpyllum
Kruiptijm

Achillea millefolium
Duizendblad

In de tuin van Slapen in de Molen in
Arkel is er heel het jaar veel te zien en
te beleven. Dat moet ook wel, want
in deze bijzondere B&B kunnen
gasten jaarrond een kamer boeken.
Zo genieten de gasten in het voorjaar
en de zomer van een mooi samen
spel van grassen en vaste planten.
In het najaar en de winter zien we
silhouetten van ingedroogde vaste
planten en sierlijke vertakkingen
van heesters.

Tuinontwerp voor Slapen in de Molen

www.slapenindemolen.nl

Jaarrond beleving
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De bolverlichting op hoogte zorgt
voor een aangename sfeer en zorgt
ervoor dat het ook ’s avonds goed
toeven is.

Echinacea purpurea
'Alba'
Zonnehoed

Dropplant

3,99
8-10

5-7

Eupatorium dubium
'Little Joe'
Koninginnekruid

3,99
7-10

60-80

6-8

40-50

5-7

3,99
7-9

60-80

6-8

Schildpadbloem

6-70

7-9

Geum rivale

Knikkend Nagelkruid

3,99
6-10

50

7-9

4,99
5-7

30-50

8-11

Heesters

Grassen
Deschampsia
cespitosa 'Goldtau'
Ruwe smele

Boek een nacht in
deze bijzondere B&B:
slapenindemolen.nl
Ook een groen project
starten, groot of klein?
Neem contact met ons op:
info@tuincentrumsterk.nl

Penstemon 'Gletsjer'

3,99
8-9

Stipa tenuissima

Syringa vulgaris
'And. an Ludwig Späth'

Amelanchier lamarckii

22,95

34,95

Sering

Krentenboompje

vanaf

5,99

3,99
7-8

8

60

Agastache 'Black Adder'

3 stuks voor € 12,50

Vedergras

Ook de organische vormen van de
borders en de inheemse bomen
passen bij het historische karakter
van deze plek. Het benadrukt het
natuurlijke Nederlandse landschaps
gevoel in deze tuin.

Hemelsleutel/Vetkruid

,999
33,9

1,99
6-7

Sedum spectabile
'Herbstfreude'

40-50

7-9

6-8

100

5-7

5-6

±300

1

4-5

±400

1

9

Voorbereiden & inplanten

Bodemgids

Verbeter de kwaliteit van de bodem met organische grondproducten.
Tuinaarde
Zwarte grond:

25 l, per stuk € 2,50
Toepassing:
Ophogen/aanvullen

Bodemverbeteraar:
Vivimus Universeel

40 l, per stuk € 8,—
Toepassing:
Aanplanten/vermengen

4 st.

Bodemverbeteraar:
Vivimus Zuurminnend
40 l, per stuk € 8,—
Toepassing:
Aanplanten/vermengen

3 st.

7,50

Tegel van z’n plek: bodemcheck!

Zuurgraad

Een gezonde bodem is het fundament voor een
groene tuin. De tuin is een ecosysteem in het klein
en de bodem is één van de belangrijkste spelers.
Een goede bodemconditie is essentieel voor de
ontwikkeling van de planten die erin staan. Een
gezonde plant is minder vatbaar voor ziekten,
schimmels en plagen.

Meten = weten
Doe een eenvoudige
pH-bodemtest

Hoe bereik je dat? Zorg voor een bodem die
bruist van leven: insecten, bacteriën, schimmels,
aaltjes en speciale micro-organismen. Ook is het
belangrijk dat de grond luchtig is zodat je planten
goed kunnen wortelen en de waterhuishouding op
orde blijft. Zorg tenslotte voor de juiste zuurgraad
zodat de planten voedingsstoffen gemakkelijk
kunnen opnemen.
Vivimus bodemverbeteraars zijn rijk aan organische
stoffen die de bodemconditie optimaliseren en
ervoor zorgen dat planten voedingsstoffen beter
opnemen. Het is dan ook geen verassing dat wij
als tuinontwerpers en hoveniers dit product graag
gebruiken bij de aanplant van tuinen, hagen of
heesters.

Verbeter de
zuurgraad met kalk
Ecostyle AZ-Kalk
v.a 2 kg

Pouzzolane lavadecor
20 l, € 15,—

Het lavagesteente heeft een
mooie, warme uitstraling met
een kleur die doet denken
aan gebakken klinkers of
cortenstaal.

45,—
9,99
Kwekerspotgrond
(ook voor kamerplanten)
per stuk € 7,50
30 l

3 st.

17,50

5,49
Kwekerspotgrond
zuurminnend

Voeden & onderhouden
Voor het gemakkelijk voeden & onderhouden van de planten in je tuin.
Tuinmest

Universele tuinmest
kip & koe, 18 kg

per stuk € 7,50
30 l

3 st.

17,50

Vaste planten A-Z

800 gr. Voor sterke planten
en een uitbundige bloei

Mediterrane planten A-Z
800 gr. Voor sterke planten
en een uitbundige bloei

Hagen A-Z

1,6 kg. Voor sterke planten
en een volle groeiwijze

32,99

29,99
10

12,50

DCM Pouzzolane lavadecor
kun je gebruiken als halfverharding. Leg er dus gerust
paden of een terras mee aan
(zoals hiernaast op de foto).
Slakken houden niet van dit
fijne lavasubstraat, dus dat is
mooi meegenomen.

4 st.

v.a

3 st.

20,—

20,—

Vormt een barrière voor onkruid en beschermt tegen uitdroging.
Ook geschikt voor het aanleggen van paden.
70 l, € 16,50 per stuk

40 l, per stuk € 5,—
Toepassing:
Inharken voor extra
voeding en lucht

3 st.

Bedekken & beschermen
Sierschors

Siertuincompost:

5,79

5,79

8,99
11

Combineer
erop los!
Fruitboom in pot
@tuinc
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m .s
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Mooie pot-plant
combinaties voor je
terras of balkon.
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Mee ons op
Volg ram!
g
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Met bijvoorbeeld een appelboom (Malus) in
pot geniet je in het voorjaar van mooie bloesem.
In het najaar pluk je er de vruchten van.

al vanaf

17,99

Puur biologische kruiden
Combineer kruiden in leuke potten en
bakken op het terras of balkon. Eetsmakelijk!

Zink
al vanaf
€ 3,25

per st.

3,99
3 st.
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Zomerboeket
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Capi Europe | Potten verkrijgbaar in
verschillende kleuren en modellen

Plant Dahlia's samen in met vaste planten,
zoals bijvoorbeeld Gipskruid, voor een mooi
zomerboeket op het terras. Ons assortiment
zomerbollen ligt weer in onze winkel!

balie
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we de
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Het voedselbos
Ribes
uva crispa

Sambucus nigra
Black Lace

Doorloop
naar achtertuin

Hekwerk
smeedijzer

Een greep uit de beplanting
Bodembedekkende laag

n ook
Kruide
baar
verkrijg
en.
als zad
9
v.a € 1,3

Ribes
uva crispa

Amelanchier lamarckii

Claytonia perfoliata

Fragaria vesca

Winterpostelein

Bos aardbei

moestuin_avonturier

Gevel

Rhododendrons

3,99

Rhododendrons
Pyrus com.
‘Conferance’

Paden en terras
van kastanje snippers

4-8

25

7-13

4-8

20

N

Van kruidlaag tot kroonlaag

Fam. Lampe

Deze eetbare tuin is ontworpen volgens de principes van
'het voedselbos'. Zo'n voedselbos bestaat uit verschillende
lagen. Het wordt opgebouwd vanuit een ondergrondse laag
en rijkt tot een kroonlaag, met bodembedekkers, kruiden,
bloeiende en eetbare vaste planten, grassen, klimplanten,
bessenstruiken, klein-fruit en fruitbomen daartussenin.
Met een wilde haag en veel inheemse planten lokken we
op een natuurlijke manier bestuivers naar deze tuin. Zo
kunnen ze zich vestigen en heeft deze moestuin-avonturier
gegarandeerd bestuiving en dus opbrengst van haar tuin!

Bréautélaan 7,
5263GB Vught

Bekijk de
es
video & le
meer

Volg de voedselbos avonturen van
moestuin_avonturier op Instagram. Onder
de hashtag #foodforestfriday vind je een
wekelijkse update over wat er gaande is in
haar eetbare tuin, van verse oogst tot een
encyclopedie van haar tuinplanten.
Wij zijn razend enthousiast!
@moestuin_avonturier

7-13

Wilde marjolein

Sambucus nigra
'Black lace'

Eetbare lavendel

Artemisia abrotanum
Colakruid/Citroenkruid

75-100

5-8

Corylus avellana
'Rote Zellernoot'
Hazelnoot

80-100

5-8

1

Blauwe bes

6-7

±300

1

12,99
5

100-150

1

Klimlaag

Haag

Kroonlaag

Rubus fructuoses
'Thornless evergreen'

Prunus spinosa

Pyrus communis
'Conference'

Doornloze braam

Sleedoorn

Conference Peer

5-6

±200

1

v.a

v.a

7,99

17,99
±400

8-11

17,99

v.a

2-3

30-50

Vaccinium corr.
'Blue crop'

Zwarte vlierbes

3,99
8-9

3,99
6-8

Lavendula intermedia
'Vera'

Malus d.
‘Elstar’

Ribes
uva crispa

30

Heesters

7-8

Strook lavasubstraat
langs gevel van de woning

6-10

7-13

Kruiden 3 stuks voor € 9,99

Vlechthaag
- Crataegus monogyna
- Prunus spinosa
- Rosa rubiginosa
- Fagus sylvatica

Puur >

Origanum vulgare

3,99

3,99

3,99
Aronia prunifolia

Diplotaxis ten. 'Roma'
Wilde Rucola

Kruidlaag

Wisteria
sinensis

moestuin_avonturier

Gevel

Sprookjespad

Puur Kruiden 3 stuks voor € 9,99

22,95

12,99
3-4

±350

1

4

300

1

15

Het hele jaar mooie acties & aanbiedingen.
Blijf op de hoogte via onze website:

planten
planten

Tuingids
2022

tuincentrumsterk.nl
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Het hele jaar leuke seizoensworkshops
tuincentrumsterk.nl/activiteiten
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NK Tegelwippen

Tuin, terras of gevel vergroenen?
tuincentrumsterk.nl/advies

Vlietskade 1074
4241 WC Arkel
0183 622 941
info@tuincentrumsterk.nl
www.tuincentrumsterk.nl

Openingstijden
ma: 08:30—17.30
wo: 08:30—17.30
do: 08:30—17.30

vrij: 08:30—20.00
za: 08:30—17.00
dinsdag & zondag
gesloten

