Boomkwekerij Jan Sterken
Aanbod
Bomen

: laanbomen, sierbomen en in het bijzonder oude (ziekteresistente) fruitrassen, zowel
in laagstam, halfstam, driekwartstam als hoogstam. Lijst op aanvraag.

Buxus

: in vormen geschoren, ook voor haagjes.

Chrysanten

: worden bij de beste kwekers aangekocht en te koop aangeboden vanaf oktober.

Eenjarigen

: terras- en balkonplanten. Vanaf 10 mei tot 10 juni worden duizenden eenjarige
aangeboden. Wij zijn dan ook elke dag open!

Haagplanten

: ruim aanbod van alle soorten

Kerstbomen

: steeds uit eigen kwekerij! De bomen worden slechts één tot drie dagen vóór de
verkoop uitgespit! (naaldverlies!)

Rozen

: ruim aanbod van struik, stam- en klimrozen. Het sortiment wordt fors uitgebreid, met
een knipoog naar heester- en landschapsrozen (Lens)

Sierstruiken

: voor de kusttuin of terras. Ruim aanbod, alsook minder gekende. Ook in grotere
maten (containers van 3 tot 15 liter). Ruim aanbod van Hortensia, ook grotere maten
(tot 20 liter).

Vaste planten : ruim aanbod met doorgedreven specialisatie in Hosta, eveneens in pot van 9 cm tot
(doorlevende)
15 liter. Lijst op aanvraag

Openingstijden
{
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Op woensdag en zaterdag, van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18u.
Tussen 10 mei en 10 juni: elke dag. Niet op zondag.
Op afspraak
Open deur: laatste twee weekends van juni en eerste twee weekends van juli

Belangrijk!!
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Alle planten worden “traag” opgekweekt met zoveel mogelijk respect voor de natuur
(geïntegreerde teelt). In volle grond krijgen de bomen bijzonder ruime plantafstanden wat
resulteert in ziektevrije, bossige, afgeharde planten. Alle planten worden na het rooien meteen
ingekuild.
Bij afhaling of levering krijgt de klant advies en wordt alles zonodig vakkundig gesnoeid.
Mochten er bepaalde soorten ontbreken, worden deze aangekocht bij de beste Vlaamse
kwekers en binnen de week nageleverd.
Bestellingen kunnen door ons geleverd worden.
Op aanvraag worden borders, tuinen en rustieke boomgaarden aangelegd, alsook gesnoeid.
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Scharebrugstraat 132, B-8370 Blankenberge
050 42 89 27
050 41 19 91
0494 746 541
www.sterken.be

