
TUINWEETJES

ZO KWEEK JE ZELF WINTERLOOK

HERSTEL HET GAZON NA DE ZOMER

DE VOORDELEN VAN PLANTEN IN HET NAJAAR

KLEUR IN DE TUIN MET ONZE BLOEMBOLLEN

REGEN? SAMEN BINNEN SPELEN!

Ontdek onze 
promo’s op de 
najaarsmeststof!
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2 Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

Zie 
achterkant 
magazine

ZO KWEEK JE ZELF 
WINTERLOOK3

DE VOORDELEN VAN 
PLANTEN IN HET NAJAAR8HERSTEL HET GAZON 

NA DE ZOMER4

Maak kans 
op een 
cadeaubon 
van 10 euro 

Maak kans 

cadeaubon 
van 10 euro 

KLEUR IN DE TUIN MET 
ONZE BLOEMBOLLEN10

REGEN? SAMEN BINNEN SPELEN!11
Elk jaar een groter aanbod pootgoed!
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3Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

WINTER KNOFLOOK
in de herfstmoestuin

Meer info? hermie.com/winterlook

De regel van 10

10 oktober 
planten

10 cm
diep planten

10 cm tussen 
de teentjes

Viano 
Vinasse Kali Potas 3,5 kg
€ 1065

De meststof voor 
vrucht- en 
knolgroenten! 
Kan ook bij bioteelt 
toegepast worden.

DCM
Tuinkali - Tuinpotas 10 kg
€ 1735

Ook beschikbaar 
in 1,5 en 3 kg

Combineer met 

gronddoekpennen

Bekijk ons uitgebreide 

assortiment online!

Sogo vliesdoek
1,5x10m
€ 699

Winterlook 
Messidrome 
40/50 5 st
€ 350

Plantui Senshyu 
Yellow
250 gr
€ 150

Plantui Red 
Arrow
250 gr
€ 150

Winterlook
Violet Germidour 250 gr
€ 350

Wintersjalot Longor 250 gr
€ 325

Nieuw!

Onze aanrader

Elk jaar een groter aanbod pootgoed!
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4 Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag Grootste assortiment graszaad van de Benelux

Herstel 
het gazon
na de zomer... 

... en bereid 
het voor op
het najaar!
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5Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag Grootste assortiment graszaad van de Benelux

Herstel na de zomer
1 Verticuteren

Hou de bovenste laag van het gazon luchtig
door het gazon zeker jaarlijks te verticuteren. 
Zo kan het gazon de 
goed opnemen. Na de zomer vormt er zich een 
viltlaag op het gazon die bestaat uit resten 
afgemaaid gras, onkruid, mos en verdroogd 
gras. Gebruik voor het verticuteren een product 
om het mos kapot te sproeien (zoals Biopress) 
zodat je het mos niet verspreidt over het hele 
gazon.

2 Onkruid

Verwijder het onkruid manueel of met een
onkruidtrekker. Heeft het onkruid de boven-
hand genomen? Dan kan je een professionele
tuinaannemer inschakelen met een fytolicentie.

3 (Bij)zaaien

Spot je enkele kale plekken in het gazon? Dan 
zaai je deze maar beter zo snel mogelijk bij 
met een herstel graszaad. Zo kunnen de open 
plekken niet ingenomen worden door onkruid
en straatgras.

DCM 
riparo plus 2,6 kg

€ 2425

Beschikbaar in 
diverse gewichten

riparo plus 2,6 kg

Beschikbaar in 
diverse gewichten

Wolf-Garten
Elektro verticuteermachine
VS 302 E

Nieuw

Promo -25 %

Promo

Gardena Robotmaaier sileno life
€ 1.09999

Deze stille maar krachtige helper zorgt 
voor een mooi onderhouden gazon. 
Geschikt voor een gazon tot 750 m².

Nieuw

Substral patch magic®
gazonherstel 4-in-1 | 7 kg

€ 5095

€ 4695

Ook beschikbaar in 1, 1,5 en 3,6 kg
Graszaad, meststof, potgrond: 

dit handige product heeft het allemaal!

Barenbrug herstelgazon 
1 kg
€ 1305

Ook beschikbaar in
0.5 | 1 | 2,5 | 5 en 15 kg

Laat een robotmaaier 
regelmatig het maaiwerk voor 

je opknappen zodat het onkruid 
minder snel teruggroeit!

Tip van Marcel:

€ 5095
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6 Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

Aansterken voor het najaar

Viano biopress 
5 L € 4495

Ook beschikbaar 
in 0,5 en 2 L 

Behandel jouw 
gazon enkele dagen 
voor het verticuteren 
met Biopress.

1 Verticuteren

Heb je nog een jong gazon in de tuin liggen? 
Dan kan je meer kwaad dan goed doen met ver-
ticuteren. Van zodra het gazon drie jaar oud is, 
mag je wel aan de bak! 

2 Bemesten & kalken

In het najaar is het belangrijk om het gazon 
aan te sterken met een aangepaste meststof. 
Najaarsmeststof bevat veel kalium en is laag in 
stikstof. Zo zal het gazon haar energie steken in 
het aansterken van het wortelgestel en niet in 
de groei van het gras.

Door allerlei factoren, zoals regen, kan jouw 
bodem ook verzuren. Het najaar is dan ook 
ideaal om de pH-waarde van je bodem weer in 
balans te brengen met kalk. Meet altijd eerst de 
pH-waarde op van het gazon vooraleer je kalkt. 
De ideale pH-waarde voor een gazon zit tussen 
6,5 en 7 in.

Onze tips voor een grondige 
knipbeurt vind je hier

hermie.com/verticuteren

BSI Green star 17,5 kg
€ 4295

Biofert plus 250 m² 25 kg
€ 3999

€ 3599

Famiflora
strooiwagen 12 L
€ 2199

Edialux moscide
600 gr € 2450 

Ook beschikbaar in 200 gr en 1 kg
Erkenningsnummer: 10074 G/B - L 1725-79

Liever bio?Wolf-Garten
verticuteerkam

30 cm
€ 3299

Nieuw

Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

€ 3999 Promo
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7

Heeft jouw gazon de zomer niet overleefd?

BSI 
sport en speel graszaad 2,5 kg
€ 3295

€ 2589

Viano 
najaarsmeststof
20 kg

DCM meststof 
najaar 10 kg

Geniet van onze najaarspromo’s

Dan dien je het volledige gazon opnieuw aan 
te leggen! Frees de grond goed vooraleer 
je grasmatten plaatst of gras zaait. Nu je de 
grond aan het bewerken bent, is het ook het 
ideale moment om een bodemverbeteraar toe 
te voegen! 

Bij een droge zandgrond kan je kiezen voor 
bentoniet. Dit product bestaat uit kleimineralen
en zal het vocht beter vasthouden waardoor de 
grond zwaarder wordt. Een zware kleigrond zal 
dan weer baat hebben bij perliet.

DCM Bentoniet
zandgrondverbeteraar 2 kg 
€ 750

Barenbrug
water saver 5 kg

€ 4880

Ook beschikbaar 
in 1 en 15 kg

Promoprijs

DCM meststof 
najaar 10 kg,

doosje graszaad 
Plus Herstel 225 gr 

Promo!

gratis

Promo!

V
n
2

€ 3250

€ 30

€ 3250

-€250

Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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€ 3295
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8 Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

DE 4 
VOORDELEN 

VAN PLANTEN IN 
HET NAJAAR

Wanneer de herfst aanbreekt, de temperatuur
zakt en de bomen hun weelderig gekleurde 
bladeren verliezen, lijkt planten niet veel nut 

te hebben. Niets is minder waar want jouw 
planten zullen net aansterken tijdens de

herfstmaanden. De tuin mag dan wel 
in rust gaan tijdens het najaar 

maar wij allerminst!

1. Een sterker wortelgestel

De naweeën van de zomer zorgen in de herfst 
voor een vrij warme bodem. De plantjes zullen 
dan ook traag maar gestaag inwortelen, en krij-
gen zo voldoende tijd om zich voor te bereiden 
op de koude wintermaanden. Wanneer Koning 
Winter zijn intrede maakt, zal dit proces stil-
vallen tot de bodem opnieuw opwarmt in het 
voorjaar. Doordat de planten al in de herfst de 
grond ingaan, hebben ze een groeivoorsprong
en een sterker en groter wortelgestel dan die-
genen die in het voorjaar geplant worden.
Ook in de zomer zal je hier de vruchten van 
plukken want najaarsplanten groeien veel 
sneller en zijn beter bestand tegen droogte dan 
voorjaarsplanten.

2. Vroeger genieten van de tuin

Dit brengt ons onmiddellijk bij het volgende 
voordeel: door in de herfst al aan de slag te 
gaan, kunnen we in de lente sneller genieten 
van een mooi aangeplante tuin. En dat is waar 
we het uiteindelijk voor doen, toch?
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9Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

3. Minder kans op droogte

Tijdens de gemiddelde Belgische herfst valt 
er aanzienlijk wat regen uit de lucht. Hierdoor 
is de kans op (extreme) droogte ook bijna 
onbestaande in het najaar. Je hoeft dus niet 
te vrezen dat jouw planten niet genoeg water 
zullen krijgen, en je hoeft niet voortdurend met 
een sproeier in de weer te zijn.

Nature (Outside Living) 
Gronddoek zwart 
4,20x5m - 100 g/m²
€ 2995

Ook beschikbaar in 
andere formaten

Wolf-Garten 
Spade 19 cm
€ 3999

Comfortabel 
scheppen 
door de 
ergonomische 
handgreep

Ons besluit

Zijn er dan alleen maar voordelen aan 
planten in het najaar? Neen, er is één 
groot gevaar: de herfst en winter zijn 
onvoorspelbaar. Strenge vorstnachten
kunnen schade aanrichten en de plant 
kan zelfs bevriezen. Dit komt vooral 
voor bij planten die in blote wortel de 
grond ingaan, waarna de temperatuur 
al vlug onder het vriespunt zakt. Hou het 
weerbericht dus goed in de gaten en be-
scherm de plantjes tegen de koude. Dit 
kan je doen door ze af te schermen met 
een winterhoes, zwarte doek of een ex-
tra laag compost. Dit nadeel weegt ech-
ter niet op tegen de vele voordelen! Plant 
in het najaar, en jouw planten zullen je 
dankbaar zijn!

Nieuw!

Nieuw!

Meer info over hoe je jouw tuin
plantklaar maakt? 

hermie.com/tuin-plantklaar

De ideale plantperiode?

4. Tijd om te tuinieren

In het voorjaar hebben veel (hobby)tuiniers 
het druk met de moestuin waar het werk zich 
opstapelt. In het najaar heb je echter minder 
omhanden, en kan je de tijd nemen om de 
planten een mooi en doordacht plekje in jouw 
tuin te geven.

Pot en kluit
J F M A M J J A S O N D

Blote wortel
J F M A M J J A S O N D
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10 Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

Meer aanplantingstips?

hermie.com/planten-najaar

Viano alle aanplantingen 
bodemverbeteraar 70 L

Nieuw!
Terracottem arbor
Beschikbaar in verpakkingen van 
750 gr, 10 en 20 kg. 
Prijs vanaf € 1385

Hoogstaande bodemverbeteraar 
voor aanplanting 
van bomen & struiken!

Bescherm jouw 
groene vingers

Kleur in de tuin met onze bloembollen!

Bescherm jouw 
groene vingers

Gardena classic
bloemenschepje

8 cm € 599

Gardena classic
bloemenschepje

8 cm € 5

Wolf-Garten 
bodemhandschoenen 
maat 8
€ 799

Allium purple sensation 
10/12 15 st € 499

Narcis mix 12/14 45 st € 499

Tulpen mix 
10/11 100 st € 899

Krokus mix 7/8 40 st € 499
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11Gratis levering vanaf € 35, ook op zaterdag

Regen? Samen binnen spelen!
Zo spelen ze goed!

Peppa pig play house
Eindeloos speelplezier 
met Peppa & George

Werkbank 
black & decker

Maestro 3 blade 
loopauto met muziek en 

schommelfunctie!

Smoby
baby nurse

groot
babyhuis 

Smoby
stofzuiger

Knuffel baby Yoda 
25 cm

Yoda best! 

Onze prijzenmonitor 

vergelijkt dagelijks alle 

prijzen. Zo kunnen we 

je elke dag de scherpste 

prijs online 

aanbieden!
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omGeef ons een Google of 

Trustpilot review en maak
elke maand kans op één van 
de 5 cadeaubonnen van € 10

A-merken tot -60%

Industrielaan 5
9900 Eeklo
België

+32 (0)9 396 59 00
info@hermie.com

Wil jij graag elke week 
onze winacties en tips in 

jouw mailbox ontvangen?

Schrijf je in 
voor de 
nieuwsbrief

Ook op zaterdag!

Gratis
levering vanaf € 35

www.hermie.com    hermieonline

Onze klanten geven ons gemiddeld een score van 9.3/10
op basis van >15.000 reviews

Excellent
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