
ACD Plantenzak voor balkon
Geschikt voor groenten en kruiden.  
Te vullen langs beide kanten.  
Met 4 vakken.
319259   

€17,99

De tuiniertrends van 2018: 
van tuinieren in stijl tot kleine 
oppervlakten

Tuinieren op kleine oppervlakten

Voor mensen met groene vingers die het al voelen kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan, hebben we goed nieuws. 
DreamLand, de familie- en seizoenswinkel van Colruyt Group, stelt drie tuiniertrends voor. Zo is urban gardening niet 
meer weg te slaan uit het stadsleven, want ook in kleine tuintjes of balkonnetjes valt er genoeg te tuinieren. Dat doe je 
tegenwoordig in stijl met het leukste en hipste gereedschap. En deze zomer zien we hele families samen de tuin onder 
handen nemen, want kinderen ontdekken maar al te graag de wondere wereld van tuinieren. Plezier gegarandeerd!

Groene vingers maar geen grote tuin? Geen probleem, tuinieren kan nu overal. In de stad, op een dakterras, op een vensterbank, 
in de hoogte of zelfs binnenshuis. Urban gardening is helemaal hip. 

Christel Van der Perre, Productgroup Manager Tuinfeest: “En-
kel vloeroppervlakte gebruiken, is niet meer van deze tijd: ga 
de hoogte in en benut elke kans. Denk maar aan een verticale 
moestuin via kweekzakken die je aan een balkon kan hangen, 

een handige kweektafel, een vierkantemeterbak of zelfs gewoon 
leuke kruidenpotjes. Wie het liever stap per stap aanpakt, kan 
altijd starten met kruiden en pas met echte groenten beginnen 
als ze de kneepjes van het vak onder de knie hebben.”

Deze plantenzak van ACD hang je over 
de reling van je balkon waardoor je als 
het ware een verticale tuin creëert. Je kan 
de plantenzak langs beide kanten vullen 
met groenten en kruiden naar keuze. En 
bovendien geeft het je balkon wat extra 
kleur en oogt het ook gewoon mooi. Met 
4 vakken.
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Vierkantemetertuin Herba 120 x 120 cm
Van geïmpregneerd grenenhout.  
Inclusief worteldoek. H 30 cm.
213679   

€74,95

Ecopot’s Kweektafel Berlin zwart
Bestaat uit 1 kruidenrek met 3 
bloempotten. Van aluminium en 
gerecycleerd plastiek. Afmeting rek:  
D 36 x B 80 x H 102 cm.
319629   

€99,95

De Berlin kweektafel van Ecopot’s bestaat 
uit een kruidenrek met 3 potten. Het rek is 
van zwart gelakt aluminium en heeft deze 
afmetingen: D 36 x B 80 x H 102 cm. Op 
het kruidenrek staan 3 grijze bloempotten 
van gerecyleerd plastiek, die eruitzien als steen. Dat materiaal is uitzonderlijk 
sterk en vorstbestendig, waardoor de bloempotten minstens 10 jaar mee gaan. 
Afmetingen bloempotten: D 31 x B 31 x H 15,5 cm.
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Sterke en vorstbestendige 
bloempotten

Elho kweektafel Super XXL zwart
D 58,1 x B 76,7 x H 73,1 cm.
719361    160073

€59,95
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Elho bloembak Green Basics Flower 
Bridge wit
Van kunststof. D 30 x B 55 x H 23 cm.
749949    160208

€13,29

ACD Serre Intro Grow Daisy 3.8 m² 
zwart
Verleng het tuinseizoen nog meer en 
ga voor een serre!
514193   

€859,00

Moestuintafel Pinus 80 x 60 cm
Van larikshout. H 80 cm.
213379   

€82,95
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Enkel verkrijgbaar
op dreamland.be

Guitige gieters en leuke laarzen
Als het kriebelt, moet je tuinieren! En dat kan dit jaar in stijl, want bij DreamLand vind je vanaf nu een heleboel leuke spulletjes om 
te tuinieren. Zo zijn er  de kleurrijke gadgets van Julie Dodsworth. Met een fleurige tuinierset, een guitige gieter en leuke rubberen 
laarzen zit de sfeer er meteen in.

Gereedschapsriem Julie Dodsworth
ON 747895   

€11,49
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Rubberen laarzen Julie Dodsworth
ON 747892   

€53,99

Gieter Julie Dodsworth
ON 747900   

€34,99
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Tuinierset Julie Dodsworth
ON 747898   

€31,49
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Kniekussen Julie Dodsworth
ON 747896   

€18,99
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Tuinierhandschoenen
ON 747886   

€11,49



Tuinieren op kindermaat 
Op zoek naar een manier om je kinderen mee de tuin in te krijgen? Betrek ze wanneer je aan de slag gaat in de tuin. Want wat is 
er heerlijker dan je eigen moddertaartjes maken, met blote voetjes over het gras hollen en uren naar insecten turen? Of nog beter: 
mama of papa nadoen met eigen tuingerief, tomaatjes snoepen vers uit de tuin, lekker zoet van de zon, of je eigen mini-groentjes in 
een eigen kweekbakje maken. Dat is niet alleen goed voor uren buitenplezier, maar zo herkennen kids ook waar groentjes vandaan 
komen. Wedden dat ze hun groentjes veel liever opeten als ze die zelf gekweekt hebben?

Ook voor mensen zonder moestuin zijn er genoeg andere dingen te ontdekken in de tuin. Denk maar aan de verschillende plantjes 
en struiken die wat water kunnen gebruiken. Of wat dacht je van een insectenhotel? Er is heel wat leuk materiaal op kindermaat 
om in de tuin aan de slag te gaan!

Insectenkijker
715942   

€7,49
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Doe het zelf Insectenhotel
628215   

€19,99
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Insecten studeer doos
625442   

€7,99
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Wortel kijk-kweekbak!!
ON 747260   

€10,99
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Superleuk, kan zaden van 
wortels planten. Doordat 1 kant 
doorzichtig is, kan je samen met 
je kind de groei van de wortels 
opvolgen!

Gieter flamingo roze
ON 720395   

€6,99
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Doe het zelf nestkastje:
zelf in elkaar timmeren
625445   

€6,99
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Doe het zelf Nestkastje 
met verf
625440   

€9,99
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Toch geen held om zelf te 
gaan timmeren? Ga dan voor 
deze knutselset waarbij je het 
nestkastje zelf kleurrijk kan 
verven en nadien ophangen 
in de tuin.

Bovenstaande artikelen zijn maar een greep uit het assortiment dat beschikbaar is bij DreamLand.  
Meer afbeeldingen en prijzen van andere artikelen kunnen opgevraagd worden bij Barbara Depril: barbara.depril@dreamland.be.

Werkhandschoenen voor kinderen
715976   

€4,99
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Tuiniergereedschap tuinmand  
voor kinderen
met harkje, schopje, riekje en gieter 
715968 

€17,99
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DreamLand, sinds 1994 een dochteronderneming van Colruyt Group, is een familie- en seizoenswinkel met een uitgebreid aanbod in speelgoed, 
buitenspeelgoed, schoolgerief, multimedia en gaming, kinderkamers, boeken en strips en nog veel meer. DreamLand wil kinderen en hun familie 
inspireren om samen meer plezier te beleven, en dit op een leuke en speelse manier want ‘Alles wordt leuker als je speelt’. En dat stralen 
niet alleen de medewerkers, maar ook de winkels uit. Want daar vinden elke week leuke belevingsmomenten plaats. Daarnaast garandeert 
de  speelgoedspecialist zijn klanten de laagste prijs. Naast een webshop, telt DreamLand vandaag 45 winkels waarvan 32 in Vlaanderen, 11 in 
Wallonië en 2 in Frankrijk. Er werken meer dan 800 medewerkers.

Over DreamLand


