
 

 
I D E E Ë N B O E K

PLANTEN OM TE INSPIREREN

Tuin



SNOW PRINCESS LOBULARIA + DIAMOND FROST EUPHORBIA 
+ SUPERBELLS UNIQUE WHITE CALIBRACHOA

De perfecte keuze  
voor jouw tuin

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!
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FIRE LIGHT
HYDRANGEA

ROCKSTAR
BIDENS

P R OV E N W I N N E R S® H E E F T E E N U I T G E B R E I D  
A S S O R T I M E N T VA N H O G E K WA L I T E I T T U I N P L A N T E N . 

Wij zijn een wereldwijd netwerk van enthousiaste kwekers die  
nieuwe planten kweken en testen, altijd op zoek naar die soorten  

met de beste en meest unieke eigenschappen voor in de tuin.
Planten van Proven Winners® staan garant voor  

indrukwekkende prestaties 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

De perfecte keuze  
voor jouw tuin
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SUMMERWINGS® BEGONIA DOUBLE PLAY® DOOZIE SPIRAEA 

Innovatie  
  is de kern 

Innovatie is onderdeel van het DNA van Proven Winners®.  
Onze passie is experimenteren en we zijn er trots op dat we  

nieuwe plantensoorten ontwikkelen voor in jouw tuin.  
Onze criteria zijn dat al onze plantintroducties iets unieks of extra’s 

bieden, gezond & sterk en gemakkelijk te verzorgen zijn. 

DIAMOND FROST EUPHORBIA 
De perfecte plant voor plantcombinaties op uw balkon of terras.  
Doet het uitstekend op zowel zonnige als schaduwrijke locaties!

DOUBLE PLAY® DOOZIE SPIRAEA 
Bloeit non-stop van de lente tot de herfst met prachtige diep rood-roze 

bloemen en heeft meerkleurige bladeren als extra bonus!
ROCKETSTAR INDIGO BUDDLEJA 

Deze vlinderstruik combineert uitzonderlijk grote bloemen met een lage 
en compacte groeiwijze, een zeer bijzondere & unieke combinatie!

SUMMERWINGS® BEGONIA
Betrouwbaar en bloeirijk bij alle zomerse weersomstandigheden.
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DIAMOND FROST EUPHORBIA 

ROCKETSTAR® INDIGO BUDDLEJA 

BELLARAGAZZA® LIMETTA HYDRANGEA 
De eerste dwerg ‘Annabelle-type hydrangea ter wereld.

SEÑORITA ROSALITA CLEOME 
Sierlijke bloemen op 1 meter  

hoge takken. Een schitterende 
plant om in de zomer  

van te genieten!
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VISTA®

Vista® zijn zeer bloeirijke en sterk groeiende petunia's.  
Ze blinken uit tijdens warme zomerdagen en vormen  

de hele zomer lang een prachtig kleurenspel.  
Vista® Petunia’s zijn zeer geschikt voor grotere bloembakken,  

containers of om direct in de volle grond te planten.

PINK ANNABELLE®

Onze Pink Annabelle® Hydrangea weet hoe ze indruk moet maken  
met haar grote bolvormige roze bloemen. Zoals alle Hydrangea 

arborescens soorten van Proven Winners®, heeft Pink Annabelle®  
sterke takken zodat de bloemen rechtovereind blijven staan.  

Geniet vanaf het begin van de zomer tot de vroege herfst  
van de schitterende bloemenshow van Pink Annabelle®. 

Top prestaties met 
weinig moeite
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PINK ANNABELLE®  
HYDRANGEA

WIST JE DAT…
de Petunia Vista® en de Hydrangea 

arborescens soorten van  
Proven Winners® verkrijgbaar zijn  
in verschillende kleuren. Kies een 

kleur die bij jouw tuin past.

VISTA® 
PETUNIA

Top prestaties met 
weinig moeite
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Zet Caladium Heart to Heart® bij voorkeur op een warme, 
halfschaduwrijke plek in de tuin, die enige beschutting tegen wind  

en een goede vochtigheid biedt. Heart to Heart® kan ook goed  
binnen staan, dicht bij een raam met veel licht.

WIST JE DAT…
De naam Heart to Heart®  

komt van de hartvormige bladeren, 
die een dichte, kleurrijke bol  

vormen en hiermee een prachtig 
effect geven in de tuin.
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DOUBLE PLAY® BIG BANG
SPIRAEA

Met zijn heldere, kleurrijke en fijn geaderde bladeren  
geeft onze Caladium Heart to Heart® een indrukwekkende 

uitstraling aan plantencombinaties op het terras en in de tuin.

Spiraea Double Play® Big Bang is een ware kleurexplosie!  
In het voorjaar loopt het jonge blad uit met een prachtige fel 

oranjeroze kleur. Vervolgens verkleuren de bladeren  
naar geelgroen en vormen een schitterend contrast  

met de grote roze bloemen.

Double Play® Big Bang is een droogteresistente compacte heester, 
die van nature bolvormig groeit en ongeveer 80 cm hoog wordt.  

Hij groeit goed op een zonnige of halfschaduwrijke plek in de tuin.

Double Play®  
soorten staan 

allemaal bekend om 
hun combinatie van 
kleurrijke bladeren  

en bloemen. 
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ROCKIN SALVIA COMBINATION

B E S T U I V E R S I N D E T U I N T E B E S C H E R M E N 

Veel plantensoorten zijn geweldig voor bijen, vlinders en ander kleine 
helpers die nectar van bloemen verzamelen.  

Deze bestuivers zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem,  
maar helaas staan veel insecten populaties onder druk.  

Help insecten door rijkbloeiende Proven Winners® te planten.  
Deze kunnen vooral in het vroege voorjaar en de late zomer als een  

extra bron van nectar dienen, met als bijkomend voordeel:  
een tuin vol met bijen en vlinders!

Help mee
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 Fairy Kisses Nemesia:  
bedekt met prachtige tweekleurige geurende bloemen

 Rockin Salvia: compacte Salvia's met prachtige  
bloemen geliefd bij bijen en vlinders 

 Miss Ruby Buddleja: middelgrote vlinderstruik met intens  
robijnroze bloemen die als geen ander kleur geven aan de tuin! 

 Beyond Midnight® Caryopteris: prachtige middernachtblauwe  
bloemen in de late zomer en vroege herfst.

VIND MEER VOOR BIJEN EN VLINDERS 
AANTREKKELIJKE PLANTEN OP 

WWW.PROVENWINNERS.EU

WIST JE DAT…
Miss Ruby een niet-invasieve 
Buddleja is waardoor deze  

zich niet door de tuin verspreidt 
zoals sommige andere 

vlinderstruiken wel doen.

FAIRY KISSES NEMESIA

BEYOND MIDNIGHT® CARYOPTERIS

MISS RUBY BUDDLEJA



 

Altijd op zoek naar nieuwe ideeën en geweldige planten voor jouw tuin? 
Onze soorten zijn te vinden in de betere kwaliteit tuincentra.  
Ga naar onze website om de dichtstbijzijnde winkel te vinden  

en tal van andere tips en ideeën te bekijken.

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

Een wereld vol  tuin ideeën 

HOE HERKEN JE EEN ECHTE 
PROVEN WINNERS® PLANT? 
VIND DE OPVALLENDE WITTE  

PROVEN WINNERS® POT  
IN HET TUINCENTRUM EN  
WEET DAT HET EEN ECHTE  

PROVEN WINNERS® PLANT IS. 


