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WIL JIJ 
2022 GROEN 

STARTEN?
Lees dan nu ons magazine 

boordevol inspiratie, 
stylingtips en 
groenadvies.

Hoveniersbedrijf



Een nieuw jaar, tijd voor een groene 

start! Een fris en opgeruimd huis 

biedt volop nieuwe kansen: er 

ontstaat ruimte voor nieuwe kamerplanten! 

Kamerplanten zorgen voor een gezonde 

binnenruimte, een frisse uitstraling, geven 

je energie en zorgen voor ontspanning. 

In ons tuincentrum vind je planten voor 

elke plek in huis. Naast allerlei prachtige 

planten hebben we ook mooie potten voor 

je nieuwe aanwinsten en bijpassende 

interieuraccessoires. 

Wil jij ook meer groen in huis? Laat je 

verrassen in dit magazine of kom naar ons 

tuincentrum! Wij helpen en adviseren je 

graag!

Een groene groet namens 
alle medewerkers 
Tuincentrum Den Heuvel

HALLO 2022
EEN FRISSE GROENE START

"OOK IN 2022 STAAN WE 
GRAAG WEER VOOR JE KLAAR!"



Word je ook zo blij van 
vogels in je tuin, op je terras 
of balkon? Zeker in deze tijd 
mag je de vogels wat extra's 
geven. Denk bijvoorbeeld aan 
mezenbollen, een pindaslinger, 
vogelpindakaas of gewoon 
strooivoer. Heb je wat meer 
tijd? Maak een taart speciaal 
voor de vogels met plantaardig 
frituurvet en versier deze met 
zaadjes en besjes. Maak er 
een leuk tafereel van en je 
kunt heerlijk vanuit je luie stoel 
genieten van deze gevleugelde 
vriendjes.

NU

TIJD
VOOR     

Alles wat je deze periode echt niet 
moet vergeten. Speciaal voor 

jou op een rijtje!

VROLIJKE
Word je ook zo blij van 
vogels in je tuin, op je terras 
of balkon? Zeker in deze tijd 
mag je de vogels wat extra's 
geven. Denk bijvoorbeeld aan 
mezenbollen, een pindaslinger, 
vogelpindakaas of gewoon 
strooivoer. Heb je wat meer 
tijd? Maak een taart speciaal 
voor de vogels met plantaardig 
frituurvet en versier deze met 
zaadjes en besjes. Maak er 
een leuk tafereel van en je 
kunt heerlijk vanuit je luie stoel 
genieten van deze gevleugelde 
vriendjes.

VROLIJKE vogels

TIJD

Haal het voorjaar alvast in huis 
met vrolijke voorjaarsbolletjes 
zoals de narcis of het blauwe 
druifje. Zijn ze uitgebloeid? 
Geen probleem, zet ze in je tuin 
en dan heb je er ook buiten 
nog plezier van.  

Lente Lente Lente 

Veel bladeren in de tuin? 
En geen zin om het op te 
ruimen? Wij hebben de 
perfecte reden om ze nog 
even lekker te laten liggen. 
Ze bieden namelijk een 
schuilplaats voor bijvoorbeeld 
egels maar ook andere 
dieren. Dus blijf nog lekker 
even binnen, zak in je stoel en 
geniet van dat gekrioel. 

LEAF-IT

IN JE BOL!



KAMERPLANTEN

De kerstboom is opgeruimd. 
Maar wat doe je met de lege plek 
die je kerstboom achterlaat? De 
oplossing is heel eenvoudig: zet 
er een mooie grote kamerplant 
voor in de plaats. Een kamerplant 
is een betoverend mooi alternatief 
voor je kerstboom, dan begint 
het nieuwe jaar direct groen. Wij 
hebben onze XXL favorieten voor 
je op een rijtje gezet.

XXL
AFRIKAANSE VIJG 
(Ficus umbellata)

PARADIJSVOGELPLANT
(Strelitzia nicolai)
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TOP 3 

GATENPLANT
(Monstera deliciosa)



  WINTERROOS

(Helleborus orientalis)

Deze aantrekkelijke 

winterbloeier zorgt 

voor kleur in je wintertuin. 

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

TUINTOPPERS
top 10

   JAPANSE ROOS

(Camellia japonica)

De beeldschone bloemen van de Japanse roos zijn een 

sierraad in de wintertuin! Ze zijn er in allerlei kleuren en 

vormen en zijn allemaal wintergroen.

  SNEEUWBAL

(Viburnum tinus)

Deze wintergroene struik zorgt voor maandenlang 

kleur in de wintertuin. Bloeit van november tot mei. 

Zet deze struik op een zonnige beschutte plek, daar 

voelt deze winterbeauty zich het meest thuis.

3

  WINTERHEIDE

(Erica darleyensis)

Zet deze winterheide in de tuin als 

bodembedekker of in potten op je terras, 

het effect is groots ! 

KLEUR 
IN DE WINTER
Heb jij last van winterblues? Met deze 
tuintoppers wordt jouw tuin, terras of 

balkon een feestje voor het oog! Naast 
planten die nu bloeien zijn er ook planten 

met prachtig gekleurde takken of een 
heerlijke geur, laat jij je 

inspireren?
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  TOVERHAZELAAR

(Hamamelis ‘Diane’)

Deze rode toverhazelaar 

bloeit in januari/februari op 

het kale hout met betoverend 

mooie en geurende bloemen 

die je al op meters afstand 

kunt ruiken!

  RODE KORNOELJE

(Cornus alba ‘Siberica’) 

Deze struik bloeit niet in de winter, 

maar zet dankzij haar felrode 

takken je wintertuin wel in vuur en 

vlam!

  KERSTROOS

(Helleborus niger) 

De bloem is spierwit en bloeit soms 

al in december, vandaar haar naam 

kerstroos. Deze wintergroene vaste 

plant houdt van een schaduwrijke 

plek.

  ZOETE BUXUS

(Sarcococca humilis)

Deze wintergroene struik heeft 

behalve mooi glanzende blaadjes 

nog een bijzondere verrassing: 

de witte bloemen hebben een 

heerlijke honingzoete geur.

Top 10 KLEUR IN DE WINTER

  SNEEUWBAL

(Viburnum bodnantense)

Deze struik bloeit al vanaf 

november, de hele winter door, 

met zachtroze bloemen die 

bovendien heerlijk zoet geuren. 

Een aanwinst!

  SNEEUWKLOKJE

(Galanthus nivalis)

Sneeuwklokjes zijn de 

eerste bloemen in de 

tuin die een sprankje 

lentegevoel geven. Plant 

ze als bloembol tot en 

met november of koop ze 

als bolletjes in pot. 
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NATUUR 

Deze trend is een droom voor 
elke natuurliefhebber. Door een 

overdaad aan kamerplanten 
in diverse soorten en maten te 
combineren met natureltinten, 

is je interieur toch net een stukje 
onontdekte jungle geworden.

STYLING
TIP

Heb je lekker veel kamerplanten om je 
heen verzameld? Pas dan op dat het 

geen chaotische wildernis wordt.  
Door ze te groeperen creëer je 

rust in je urban jungle. 

Puur



PLANTENTIP
Deze Calathea orbifolia past met 

haar gigantische bladeren en 
diverse groene schakeringen, 

perfect in deze trend. Ze houdt 
van een schaduwrijk plekje zonder 

direct zonlicht.

Gebruik manden en potten 
in dezelfde natureltinten, 
zo creëer je rust en eenheid. 
Bijkomend voordeel: Het 
groen spat echt van de 
planten af!

‘HET GROEN 
SPAT ERVAN AF!’

PLANTENTIP
Deze Calathea orbifolia

haar gigantische bladeren en 
diverse groene schakeringen, 

perfect in deze trend. Ze houdt 

Het leuke van deze trend is, dat het niet 
uit maakt welke kamerplanten je gebruikt. 
Elke plant matcht goed bij natureltinten. Kies 
gewoon wat je mooi vindt! Wij hebben gekozen 
voor wat minder alledaagse kamerplanten, zoals 
de bijzondere Kastanjedruif 1 (Tetrastigma 
voinierianum) en de Homalomena 2 (Homalomena 
rubenscens ‘Maggy’) met haar hartvomige blad en rode 
stengels. De karakteristieke Aralia 3 (Polyscias aralia ‘Roble’) 
maakt een perfect team met de opvallende Anthurium 4

(Anthurium elipticum ‘Jungle Bush’).
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TE BONT!
MAAK JE HET NIET

Nu ook de laatste 
kerstversieringen weer 
opgeborgen zijn, voelt je 
interieur misschien wat kaal 
aan. Tijd om de boel op te 
vrolijken! Ga voor planten in 
verschillende maten, prints en 
kleuren. Een kamerplant hoeft 
niet altijd groen te zijn! Deze 
opvallende kamerplanten zijn zo 
bijzonder mooi, hier raak je niet 
op uitgekeken!

Stippenbegonia

Calathea majestica 
‘Whitestar’
Fittonia mosaic 
‘Pink Forest Flame’
Maranta leuconeura 
'Fascinator Tricolor'

Calathea ‘Fusion White’

Peperomia verticillata 
‘Red Log’

1.

2.

3.

4.

5.

1

Calathea 
lancifolia ‘Insigne’

Calathea ru� barba ‘Wavestar’
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lancifolia ‘Insigne’



Ben je helemaal weg van al die te gekke prints en 
gekleurde bladeren maar kun je moeilijk een keuze 
maken. Kies dan voor een bonte verzameling 
kleinere plantjes en verdeel deze in je interieur. 
Vind je alle kleuren en prints toch iets te gewaagd? 
Ga voor één grote plant als eyecatcher. Zo heb je 
toch de gezelligheid in je interieur, zonder het té 
bont te maken. 

Calathea orbifolia

Calathea 

‘Medallion’

Stippenbegonia,
Begonia maculata
Fittonia ‘Mont Blanc’

Fittonia verscha� eltii 
‘Forest Flame’

1.

2.

3.

Gebedsplant
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PARADIJSELIJKEUrban JungleUrban Jungle

De trend 'Urban Jungle' is 
één van de belangrijkste 

woontrends van dit moment. 
Door het gebruik van tropische 

planten krijg je een paradijselijke 
gevoel! Niet gek toch... wie wil zich 
nu niet iedere dag in een tropisch 

paradijs wanen?



PARADIJSELIJKE

PARADIJSTOPPER: BROMELIA
Met hun energieke kleuren en opvallende looks 
brengen Bromelia's veel leven in de brouwerij. 
Het zijn bovendien makkelijke huisgenoten!

De Bromelia is eigenlijk geen plantensoort 
maar de familienaam van zo'n 2600 Bromelia 
soorten. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: 
ze vallen flink op met hun felle kleuren. Gelukkig 
zijn ze ook nog eens makkelijk te verzorgen. EASY!

Voor Bromelia's hoef je geen 
groene vingers te hebben! Zet 
ze op een plek met voldoende 
daglicht, maar geen volle zon 

en geef ze alleen af en 
toe water. 

Urban Jungle

TILLANDSIA 
OERSTEDIANA
Door zijn lime-kleurige 

bloem is deze Bromelia 

een opvallende 

verschijning. 

VRIESEA
De Vriesea komt 

oorspronkelijk uit Midden- 

en Zuid-Amerika, en is 

dankzij haar bijzondere 

tropische looks een graag 

geziene gast.

GUZMANIA
Deze Bromelia is een 

vrolijk baasje en 

verkrijgbaar in 

verschillende kleuren. 

toe water. 

oorspronkelijk uit Midden- 

dankzij haar bijzondere 

tropische looks een graag 



PARADIJSELIJKE

PARADIJSTOPPER: ORCHIDEE
Wist je dat de orchideeënfamilie de op één 
na grootste plantenfamilie ter wereld is? 
Er bestaan zo’n 20.000 verschillende soorten. 

De orchidee staat bekend om haar exotische 
bloemen, maar wist je dat deze plant ook heel 
goed voor je is? De groene bladeren en de 
kleuren van de bloemen hebben een positief 
effect op je geest. En dat niet alleen, er bestaan 
ook orchideeën die héérlijk ruiken.

SCHEUTJE!
De orchidee is geen grote 

waterverbruiker! Geef je orchidee
daarom elke 7 á 10 dagen een 
scheutje water of dompel de 

plant in lauw water en 
laat even uitlekken. 

Urban Jungle

DENDROBIUM
De Dendrobium is afkomstig uit 

grote delen van Azië en Australië. 

De Dendrobium is stijlvol, 

modieus en klassiek. 

PHALAENOPSIS
Dit is de meest bekende 

orchidee en kenmerkt 

zich door de makkelijke 

verzorging en lange 

bloeitijd!

MILTONIA
De Miltonia ook wel viooltjes-

orchidee genoemd. Opvallende 

kenmerken zijn de heldere 

kleuren en de heerlijke geur 

die zij verspreidt. 

PHALAENOPSIS
Dit is de meest bekende 

orchidee en kenmerkt 

zich door de makkelijke 

verzorging en lange 

bloeitijd!

plant in lauw water en 
laat even uitlekken. 



Dit magazine is een uitgave van GRS Retail. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. 
Niets uit deze uitgave mag door middel van druk, fotokopie op welke wijze dan 

ook worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Houd onze website 

in de gaten voor onze

volgende editie!

Een 
groen 2022 

gewenst!

Tot ziens in ons 
tuincentrum!

Hoveniersbedrijf


