ROUTEBESCHRIJVING
Onze kwekerij is gevestigd in
Zwolle, in de buurtschap Wijthmen.
Vanaf de A28 afslag Zwolle-noord
(afrit 20) borden volgen richting
Deventer-Almelo.
U neemt de afslag WijthmenDalfsen en neemt daarna de eerste
afslag,voor de vluchtheuvel links.
U rijdt dan rechtdoor de
Woestijnenweg in.
U volgt deze doodlopende weg tot
aan de kwekerij.

GRATI S NI EUWSBRI EF

.

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief van de kwekerij de Gentiaan op
onze website.
U ontvangt dan een uitnodiging voor onze
open dagen.

OPENINGSTIJDEN
U bent op vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur van harte welkom
op onze kwekerij. Tussen 12.30
en
13.15 uur hebben wij lunchpauze.
Op andere dagen bent u welkom op
afspraak. U kunt voor een afspraak

telefonisch contact opnemen via
0529 402188 of anders even een
e-mail sturen info@degentiaan.com

De maanden juli en augustus worden
gebruikt voor het opkweken van planten
Rots- en alpenplantenkwekerijvoor het nieuwe seizoen. Dit betekend
dat er in deze maanden minder planten
DE GENTIAAN
op voorraad zijn voor particuliere
Woestijnenweg 34
verkoop.
De maanden november tot en met
8026 PJ Zwolle (Wijthmen)
februari is de kwekerij gesloten en alleen
tel 0529- 402188
op afspraak open.

fax 0529- 402177
mobiel 06- 28348479
e- mail: info@degentiaan.com
website: www.degentiaan.com

Let op
U kunt bij ons alleen contant betalen
uitgave: 2010/TS

ROTS EN
ALPENPLANTENKWEKERI J

KWEKERIJ DE GENTIAAN

SPECIALISATIE

Welkom op kwekerij 'De Gentiaan'
De beste tijd om onze kwekerij te bezoeken is het voorjaar. Met name in de
maanden maart tot en met mei is de
voorraad meestal nog compleet.

Wij zijn gespecialiseerd in het kweken
van rots- en alpenplanten en bijzondere
vaste planten.
Verder is er een ruime keus in opgemaakte potten, schalen en troggen.

Natuurlijk bent u ook op andere tijden
van harte welkom.

Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar
ter waarde van 10,10,- , 15,15,- en 25,25,of een ander bedrag.

Wij verzenden geen planten.

ASSORTI MENT

.

.

Door onze kontakten met binnen- en buitenlandse kwekers
en hobbyisten zijn wij elk jaar weer in staat nieuwe soorten
aan te bieden.
.
Ook door eigen research proberen wij nieuwe soorten op de
markt te brengen. Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde rotsplantenliefhebber is er op onze kwekerij volop keus.
Want wij kweken planten van heel gewoon tot heel bijzonder.
Omdat wij geen grote aantallen per soort kweken is het misschien verstandig om voor uw komst even te informeren of de
betreffende soort nog op voorraad is.
.
.

ROTSTUIN
Naast de kwekerij is een rotstuin aangelegd. De rotstuin is opgebouwd met
maan lava en tufsteen.
.
In het voorjaar staan tientallen verschillende planten in volle bloei. Vooral in deze
periode zal de echte plantenliefhebber er
volop van genieten.
.

BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.DEGENTIAAN.COM

DWERGHEESTERS EN DWERGCONI FEREN
.

.

.

Op onze kwekerij is een ruime voorraad dwergheesters en
dwergconiferen aanwezig.
Deze zijn uitermate geschikt voor het aanleggen van een rotstuin. Ook in troggen kunnen deze planten uitstekend worden
gebruikt.
.

Op onze website vindt u een uitgebreid assortiment rots en alpenplanten
met foto en een korte beschrijving van de plant. Ook is het mogelijk om een
bestellijst te maken.
Met deze bestellijst is het gemakkelijker om planten op de kwekerij uit te zoeken.
Moeten de planten klaar gezet worden, dan moet u de bestellijst één week voor
uw komst mailen of faxen.
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