
 

 
I D E E Ë N B O E K

PLANTEN OM TE INSPIREREN

Tuin



SUMMERWINGS® DARK ELEGANCE BEGONIA  
+ DIAMOND FROST EUPHORBIA

WIST JE DAT…
Proven Winners® soorten uitgebreid 

worden getest in verschillende 
klimaten over de hele wereld.  

Alleen de beste soorten bewijzen 
dat ze het waard zijn en worden 

geselecteerd om een  Proven 
Winners® plant te worden!

A better garden starts 
with a better plant!



3

w
w

w
.p

ro
ve

nw
in

ne
rs

.e
u

YUKI SNOWFLAKE® 
DEUTZIA

ROCKIN FUCHSIA 
SALVIA

WA A R O M  P R OV E N W I N N E R S® P L A N T E N  
E E N G O E D E K E U Z E Z IJ N ! 

Proven Winners® planten zijn het resultaat van lang en intensief  
werk van enkele van de meest innovatieve kwekers ter wereld.  
Proven Winners® zijn planten om van te houden want ze zijn:

zeer rijkbloeiend & kleurrijk
makkelijk in onderhoud

gezond & ziektebestendig
bewezen & uitgebereid getest

prijswinnaars

Voor meer informatie en handige tips ga naar:
www.provenwinners.eu

A better garden starts 
with a better plant!
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FAIRY KISSES
NEMESIA

WIST JE DAT…
Superbells® Sweet Love en Fairy 

Kisses Vanilla Berry geweldig 
combineren met andere Proven 

Winners® planten zoals  
Euphorbia Diamond Frost.

G E U R E N D E E L E G A N T I E 

Wat een prachtige kleurencombinatie.  
Bedekt met geurende, tweekleurige bloemen, zijn Fairy Kisses  

een geweldige aanvulling voor de tuin. 
Ondanks zijn delicate en elegante uitstraling is dit nieuwe ras Nemesia 

taai en gedijt  goed onder verschillende weersomstandigheden.  
Fairy Kisses brengen kleurrijke bloemen en zoete  

geuren naar het terras en de tuin. 

De natuur als kunstwerk
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De natuur als kunstwerk V E R U K K E L IJ K U N I E K 

Charmante dubbele bloemen, met een witte rand,  
bedekken de nieuwe  Superbells® Sweet Love van mei tot in de herfst. 

Een nieuwe en werkelijk unieke plant voor op het terras. 
Superbells® Sweet Love groeit goed in een balkonbak of plantenbak  

met goede afwatering op een zonnige plek. 

SUPERBELLS® SWEET LOVE  
CALIBRACHOA

bloeit de  
hele zomer

bedekt met 
bloemen

perfect voor  
op het balkon



6

VISTA®-VARIETIES PETUNIA  
STRONG ANNABELLE® HYDRANGEA

EXTRA BLOEMENPRACHT MET WEINIG MOEITE 

Thuis een eigen bloemenparadijs creëren zonder veel tijd te besteden? 
Hier zijn twee suggesties van Proven Winners®: 

DE BESTE PETUNIA
De Petunia Vista® soorten laten altijd de beste resultaten zien in onze 
Petunia-trials als het gaat om groeikracht, robuustheid en bloeikracht.  

Het is één van onze topaanbevelingen voor grotere bloembakken  
of om in de grond te planten.

STERKE UITSTRALING
Hydrangea Strong Annabelle® creëert een wow-effect met zijn grote 

witte bolvormige bloemen van wel 30cm. Dit soort bloeit van juni 
tot september en heeft extra sterke takken die ervoor zorgen dat de 

indrukwekkende bloemen rechtop blijven staan. 

Een tuin met een  
wow-effect
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STRONG ANNABELLE® 
HYDRANGEA

WIST JE DAT…
deze tuinklassieker nu ook 
verkrijgbaar is in 4 andere 

bloemkleuren: limoengroen 
(Lime Rickey®), roze (Pink 

Annabelle®), robijnroze (Ruby 
Annabelle®) en zachtroze  

(Sweet Annabelle®).

VISTA® FUCHSIA 
PETUNIA

Een tuin met een  
wow-effect
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DOUBLE PLAY® BIG BANG
SPIRAEA

TINY WINE®

PHYSOCARPUS

Perfect voor de tuin

WIST JE DAT…
het Proven Winners® heester 

assortiment meer dan 80 unieke 
en innovatieve soorten bevat  

www.provenwinners.eu
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TINY WINE® 

PHYSOCARPUS 
DOUBLE PLAY® BIG BANG

SPIRAEA

M E E R M O G E L IJ K H E D E N M E T B LO E I E N D E H E E S T E R S 

Bloeiende struiken zijn de perfecte keuze voor uw tuin.  
Ze bieden structuur, hoogte en voegen textuur en kleur toe.  

Bovendien verlengen ze de periode waarvan je kunt genieten van 
de schoonheid van je tuin, door lange en/of late bloeiperiodes, 

herfstkleuren en soms zelfs winter pracht. Heesters zijn planten die de 
winter overleven en zijn vrij permanente elementen in de tuin.

T O P P R OV E N W I N N E R S© H E E S T E R S 
Een ware kleurexplosie: roze-oranje bladeren in het voorjaar, die bij het 

verschijnen van de grote roze bloemen naar geelgroen verkleuren.  
Dit maakt de droogtetolerante Spiraea Double Play® Big Bang tot een 

winnaar voor zowel het voorjaar als de zomer.  
Physocarpus Tiny Wine® ziet er fantastisch uit van de lente tot de herfst.  
Zachtroze bloemen bedekken de takken van boven naar beneden in het 
voorjaar. In de zomer zorgt het donkerpaarse blad voor kleur en contrast 

in uw tuin. Tenslotte worden in de herfst de bladeren helderrood.  
Ook een prima keuze voor in een pot op uw terras.

Double Play®  
soorten: allemaal  
bekend om hun  
combinatie van  

kleurrijke bladeren  
en bloemen

Perfect voor de tuin
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COMBINEER VERSCHILLENDE PROVEN WINNERS® HEESTERS  
OM EEN PRACHTIGE GEMENGDE BORDER TE CREËREN

D E K U N S T VA N H E T C O M B I N E R E N 

Het combineren van verschillende planten is leuk en je kunt 
er leuke effecten mee creëren. Verschillende bloemen en 

bladeren gaan vaak goed samen. Of het nu in een plantenbak of 
in de tuin is, je kunt je creativiteit los laten op onze zorgvuldig 

geselecteerde Proven Winners® planten!  

Creëer je eigen stijl
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Houdt de volgende basis principes in gedachten:

 kies planten met vergelijkbare eisen ten aanzien  
van water behoefte en blootstelling aan de zon 

 combineer planten met verschillende  
hoogtes voor een geweldig effect 

 probeer planten met een vergelijkbare  
groeisnelheid te gebruiken

VIND MEER COMBINATIES OP  
WWW.PROVENWINNERS.EU

WIST JE DAT…
fantastisch combinaties maken 

heel eenvoudig is door de 
volgende basisregel te volgen: 

een grote plant achterin,  
een of meer vullende planten  

in het midden en een hangende 
plant voorin.

VERTIGO PENNISETUM  
+ VERANDA PETUNIA 



 

HOE HERKEN JE EEN ORIGINELE PROVEN WINNERS® PLANT ?  
VIND DE OPVALLENDE WITTE PROVEN WINNERS® POT IN HET TUINCENTRUM EN WEET  

DAT HET EEN ORIGINEEL PROVEN WINNERS® PRODUCT IS.

Altijd op zoek naar nieuwe ideeën en geweldige planten voor in de 
tuin, op het terras of balkon? Onze soorten zijn verkrijgbaar in vele 

kwaliteitstuincentra. Ga naar onze website voor meer informatie  
& inspiratie en om de dichtstbijzijnde winkel te vinden.

W W W . P R OV E N W I N N E R S . E U


