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Strooizout 
 
Het begin van de winterperiode komt weer in zicht. De kans op winterweer wordt groter als 
de temperatuur gaat dalen, zorg ervoor dat u op tijd voldoende strooimiddelen in huis heeft. 
Voor de gladheidbestrijding kiest u voor een middel met een snelle werking en hoge 
effectiviteit. Een middel dat probleemloos is op te slaan en veilig is te verwerken. Het door 
ons geleverde strooizout bevat deeltjes met een verschillende grootte, variërend van 0,1 tot 
5 mm. De kleinste deeltjes zorgen voor een direct effect op de gladheid en de grotere 
deeltjes zorgen voor de lengteduur van de werking, omdat zij langzamer oplossen. 
Zodoende is de uitgevoerde gladheidbestrijding voor een langere periode gegarandeerd.  
Wij hebben strooizout in meerdere verpakkingen voor u op voorraad: 
  

• Strooizout  zak   25 kg  pallet  1250 kg 
• Strooizout  emmer    5 kg  pallet   400 kg 

 
Ureum wordt vaak bij een ingang/entree gebruikt. Dit strooimiddel geeft in tegenstelling tot 
strooizout weinig tot geen vervuiling binnen: 

 
• Ureum   zak   25 kg  pallet  1000 kg 

 
Bij een vroege bestelling kunnen we de strooimiddelen 
tegen speciale prijzen uitleveren. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen. 
 
Om het strooien van zout gemakkelijker te maken 
leveren wij een mechanische strooier, die ook gebruikt 
kan worden voor het strooien van meststoffen, 
graszaden, e.d. 
 
Bloembollen 
 
We hebben verschillende soorten bloembollen in ons assortiment. 

 
Boomkwekerijbenodigdheden 
 
Voor het (ver)planten en het onderhoud van bomen hebben wij diverse benodigdheden op 
voorraad. O.a.: gaaslappen, boomband, boompalen, boombeschermers, bindbuis en 
snoeigereedschappen.  



 Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag / bewaring en toepassing zich aan onze 
controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

 
 
 
Hoveniers verras u klanten! 
Plant nu bloembollen en laat uw klanten in het voorjaar genieten, uit voorraad leverbaar. 
 
Bloembollen zijn het mooist wanneer ze in grote hoeveelheden worden geplant. Plant 
daarom al uw bollen in groepen, in kleine clusters of grote bedden. Dat zorgt voor een 
overweldigend kleureffect. En trekt meer aandacht dan af en toe een bloembol in de tuin. 
 
Afdekken met stro 
Het afdekken van bloembollen met stro is niet noodzakelijk. Toch kan het de bloembol 
helpen. Wacht met afdekken tot de grond is afgekoeld. Want het bedekken van de bollen is 
bedoeld om de temperatuur stabiel te houden. En niet als warme deken 
 
Bloembollen bemesten 
Wanneer u bollen plant voor eenjarige bloei, is bemesting niet nodig. Wilt u 
meerdere jaren van uw bloembollen genieten. Gebruik dan bij het planten DCM Mix 6 
of Koemestkorrel.  

Narcis tete a tete geel  
Hoogte 20 cm 
Bloeiperiode maart 
Meerjarig 
Plantdiepte  2 maal de hoogte van de bol 
 
 

Tulp Wit Bolroy silver 
Hoogte 45 cm 
Bloeiperiode  eind april 
1 tot 2 jarig 
Plantdiepte  2 maal de hoogte van de bol 
Tulpen in de kleuren geel, wit en rood 
 
 
 
 
Crocus Paars 
Hoogte 10 - 15 cm 
Bloeiperiode  februari - april 
Meerjarig 
Plantdiepte  2 maal de hoogte van de bol 
Crocus in de kleuren wit,  blauw en paars 
 

Blauwe druif 
Hoogte 15 - 20 cm 
Bloeiperiode  maart - mei 
Meerjarig 
Plantdiepte  2 maal de hoogte van de bol 


