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De Wiltfang in het kort
De Wiltfang verkoopt goede tuingereedschappen voor 
de kritische tuinliefhebber en professional. 
Wij verzenden uw bestelling, maar u bent ook van harte welkom 
in onze winkel in Laren.
 

De showroom in Maartensdijk is open op donderdag en vrijdag.
U kunt de catalogus aanvragen of online doorbladeren. 

Bestellen & BetAlen
• Afleveren van uw bestelling
• Betaalmogelijkheden
• Retourneren

De WiltFAng
• Bestellen bij De Wiltfang
• Bestellen vanuit buitenland
• De kleine lettertjes
• Vacatures
• Wederverkoop
• Het Wiltfang Fonds

De WiltFAng zAkeliJk
• De Pers
• zakelijke klanten

verzendkosten Nederland € 5,90, voor bestellingen boven € 90,- gelden geen verzendkosten

April 2011

Wij hebben op de website een rubriek speciaal voor mensen met een kleine tuin, bal-
kon of dakterras. Deze artikelen zijn natuurlijk ook geschikt voor grotere tuinen, echter 
aandacht voor wie op zoek is naar producten voor op de kleine vierkantemeter kunnen 
hier voortaan terecht. Slimme producten, zoals potgrondtabletten (niet meer sjouwen 
met zakken potgrond), plantenbakken van riet met een losse binnenzak in diverse 
afmetingen en kleine handgereedschappen en mooie gieters.

Heeft u al eens gekeken op onze speciale cadeaupagina, gevuld met originele cadeau 
ideeën? Deze pagina is ingedeeld in vier prijsklassen: tot Euro 25, 25-50, 50-100 en 
vanaf 100 Euro. Ook kunt u een cadeaubon bestellen. Na de feestdagen blijft deze 
pagina beschikbaar, want als er wat te vieren valt is het fijn om snel een nuttig en origi-
neel cadeau te kunnen bestellen. Vanzelfsprekend kunnen wij het rechtstreeks naar de 
ontvanger zenden, met een kaartje met persoonlijke tekst van u erbij. 

stadstuinieren 

Op zoek naar een nuttig en origineel cadeau?

De Wiltfang ®  |  Postbus 41  |  3738 zl Maartensdijk  |  tel. 0346 - 218 111  |  www.dewiltfang.nl  |  info@dewiltfang.nl  |  copyright De Wiltfang
maat icoontjes vooraan 23x15px

eekhoorn eethuis

€ 19,95

zaagbok eiken met 
rvs

€ 135,00

takkenscharen

€ 97,50

sneeuwschuiver

€ 27,50

bezem klein

€ 27,50

De Workshops zie pagina 91
Wij organiseren workshops zaaien en kweken in het voorjaar. Gereedschap-onderhoud in de 
winterperiode. Het hele jaar door komen tuinclubs (uit binnen- en buitenland) en andere groepen 
voor workshops of lezingen naar Maartensdijk. In overleg met u organiseren wij iets voor uw 
tuinclub op maat. Schrijf tijdig in want de belangstelling is groot.

Waar staat De Wiltfang voor?   
De Wiltfang wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving door het gebruik van handgereed-
schappen te stimuleren. Door mooie materialen te gebruiken die eerlijk zijn, die het waard zijn 
om te onderhouden en die geweldig zijn in het gebruik, jarenlang. De Wiltfang staat voor kennis 
en persoonlijke service. Wij adviseren eerder onderhoud dan vervanging. De Wiltfang ziet in de 
ervaringen van de klant de belangrijkste bron om het assortiment uit te breiden of aan te passen.

Koop minder, koop beter! 
Vanzelfsprekend letten wij op de herkomst van producten en materialen. We verzenden alle 
(duizenden) pakketten in gebruikte verpakkingsmaterialen. Duurzaam betekent voor ons echter 
ook dat we producten selecteren op een lange levensduur en dat wij investeren om de kennis over 
de producten over te dragen. Uitgangspunt is dat u langer en met meer plezier producten van De 
Wiltfang zal gebruiken: koop minder, maar koop beter.

Wat is De Wiltfang? 
De Wiltfang heeft zich sinds 1997 ontwikkeld tot dé leverancier van tuinge-
reedschappen voor de tuinliefhebber en de tuinprofessional. Onze gereed-
schappen zijn gemaakt van goede materialen en jarenlange ervaring heeft 
geleid tot hun meest functionele vorm. 
De wiltfang is de verbinding tussen de vakman die met zorg en aandacht een 
betrouwbaar product maakt en de gebruiker die het door intensief gebruik 
persoonlijk maakt.

Showroom en magazijn zie pagina 90
In onze hoofdvestiging in Maartensdijk aan de Industrieweg 7, hebben wij het magazijn, 
kantoor, inpakafdeling en showroom. U kunt die op donderdags en vrijdags bezoeken. Alles, 
ook de grote producten zoals ladders, plantenkassen en kruiwagens kunt u daar bekijken, direct 
aankopen (PIN aanwezig) of bestellen. U kunt een bestelling ook in Maartensdijk ophalen, dat 
scheelt de verzendkosten. 

Tuinbeurzen zie pagina 92
Met veel plezier namen wij in juli 2010 op 
uitnodiging van Gardens Illustrated (van de 
BBC), deel aan het grootste tuinevenement 
ter wereld: Hampton Court Palace Flower 
Show bij Londen. Een geweldig leuke erva-
ring, maar in 2011 doen wij alleen mee aan 
de leukste evenementen voor tuinliefhebbers 
in Nederland en België. We nemen slechts 
een beperkt deel van ons assortiment mee, 
dus laat ons weten als wij iets specifieks voor 
u kunnen meebrengen. 

De Catalogus   
Elk jaar omstreeks april geven wij deze catalogus uit. Є 3,50 voor geïnteresseerden, gratis voor 
klanten. Hoewel in het Nederlands, wordt onze catalogus wereldwijd geroemd vanwege de 
exclusieve wijze van presenteren van tuingereedschappen. Goed voor uren heerlijk bladeren en 
gemakkelijk bestellen. De catalogus staat ook bladerbaar op onze website.

De Winkel zie pagina 90 
Sinds 2008 hebben wij een winkel in de hoofdwinkelstraat in Laren (‘t Gooi), als uitbreiding op 
onze catalogus en internetwinkel. Een welkome en gewaardeerde aanvulling, is gebleken. U bent 
van harte welkom in onze bijzondere winkel in een bijzonder dorp.

U kunt ons ook bezoeken

Maartensdijk, april 2011,

“Clicks and bricks and on the road”
Eén van de revoluties die het internet veroorzaakt is het 
verdwijnen van speciaalzaken uit het winkelstraatbeeld. Het 
gemak van kopen via internet is ook eigenlijk wel erg groot 
(geen parkeerproblemen, geen rij bij de kassa, weer en wind 
spelen geen rol, enzovoorts). Anderzijds is het prettig om 
gereedschap eens even in uw handen te hebben en waardeert 
u het advies van een deskundige. Daarom openden wij jaren 
geleden als internetwinkel, toen nog tegen de trend in, een 
fysieke winkel. 
Wij bieden u een manier van winkelen die het beste bij u 
past: digitaal (“clicks”), fysiek in een winkel (“bricks”) of via 
tuinevenementen op locatie (“on the road”). Wij geloven in die 
combinatie. U bent van harte uitgenodigd onze speciaalzaak 
te bezoeken in het gezellige Gooise dorpje Laren, in onze 
vernieuwde internetwinkel op www.dewiltfang.nl, of op een of 
meer bijzondere tuinbeurzen ergens in Nederland of België. 

Bert Bruggeman en Annetje de Jong

Hampton Court, Engeland 2010

Innovatie
Veel producten die wij zoeken bestaan niet of slechts in een uitvoering die sterk te verbeteren is. 
Wij ontwikkelen die dan zelf of verbeteren bestaande uitvoeringen. Daarom zijn veel artikelen 
uniek. Soms worden deze innovaties door onszelf geïnitieerd, maar ook onze klanten zijn een bron.

Internetwinkel 
www.dewiltfang.nl zie pagina 99
Reacties op onze vernieuwde website: overzichtelijk, volledig en toegankelijk. Alle actuele (prijs)
informatie is daar beschikbaar. U kunt er bestellen, handleidingen downloaden, abonneren op 
de nieuwsbrief en de agenda voor beurzen en workshops inzien. Bladeren door onze online-
catalogus, achtergronden over producten lezen en reserve-onderdelen bestellen. We werken 
voortdurend aan verbetering, uw opmerkingen zijn welkom. 
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Kassen op maat     
Bij mensen met een kas begint het voorjaar eerder. Elke vroege 
zonnestraal wordt gevangen voor uw kwekelingen. Zelf kweken 
is rustgevend en geeft voldoening; het is een charmante wijze 
van tuinieren. De heerlijke geur van de cederhouten kassen, het 
effect van het eerste voorjaarslicht. De zorgvuldige afwerking 
en de keuze van de materialen maakt de cederkassen in alle 
seizoenen tot een sieraad in uw tuin. In deze kassen is ervaring 
van decennia gecombineerd met stijl. Duurzaam, mooi en 
functioneel en niet onbelangrijk: waardevast. Al het hout van 
onze kassen komt uit duurzaam beheerde bossen.

Kies een type:     
Klassiek of RHS     
Er zijn twee typen: de Klassiek, met een paneelmaat van 60 cm, een dak-
helling van 35° en een enkele of dubbele schuifdeur. Het andere type is de 
RHS dat een heel andere uitstraling heeft vanwege de ruitmaat van 40cm, 
een dakhelling van 45°, een enkele draaideur en een cederhouten onder-
rand. Het RHS type heeft meer allure, maar is ook aanzienlijk kostbaarder 
omdat er meer hout in verwerkt is en meer productie-arbeid vraagt.
   

Meer mogelijkheden     
Gaat uw voorkeur uit naar een uitvoering die anders is dan deze 
standaard uitvoeringen dan adviseren wij u graag. Het is bijvoor-
beeld mogelijk de gehele kas hoger te maken, (dubbele) deuren in 
de langsgevel (onder de goot) te plaatsen, of geheel andere maten te 
realiseren. Belt u ons dan even voor een afspraak. Op enkele beurzen 
zetten we een kas neer (onder voorbehoud: Bingerden en landgoed 
Vollenhoven in De Bilt), zie pagina 92. De winkel in Laren (‘t Gooi) is 
helaas te klein om kassen te kunnen plaatsen, daar hebben we wel een 
front staan van het type RHS Acht.

plantenkas met schuur € 5.900,00 art nr 27005 

Het nieuwste model is in veel situaties de ideale oplossing als een kas én 
een schuur te veel ruimte vraagt of te duur wordt. Vorig jaar in Engeland 
geïntroduceerd nu al een groot succes.

Accessoires     
Er zijn tevens diverse opties zoals louvre ventilatieramen, houten borstwe-
ringspanelen, werktafels of hoge legplanken, extra uitzetramen, dubbele 
schuifdeuren of plaatsing op een muurtje (“dwarf wall”). 

Zelf bouwen of laten doen     
Wij kunnen de kas voor u opbouwen, maar het is ook goed zelf te doen 
(ongeveer 40% plaatst zelf). De kas komt in vrij grote onderdelen met een 
duidelijke (Engelstalige) handleiding.

Prijzen     
De genoemde prijzen zijn indicatief, omdat ze beïnvloed worden door 
koers, brandstof (transport) en de houtprijzen. Deze indicatie is inclusief 
transport, maar exclusief fundering en plaatsing. Als u het gewenste type, 
de maten en de gewenste accessoires aan ons doorgeeft maken wij graag 
een vrijblijvende prijsopgave voor u.

type RHS, vanaf € 7.560,00   

type Klassiek, vanaf € 3.800,00   

Vrijstaand of tegen een muur     
Een vrijstaande kas is duidelijk, maar tegen een muur, schutting of gevel 
kan op twee manieren: de nok komt tegen de muur. De kas leunt als het 
ware tegen de muur (“Lean To”), of er is nog een klein dakvlak aan de 
muurzijde (“Vine House”). Bij dit laatste model kan de kas toch breed uit-
gevoerd worden, zonder dat de muur hoger moet zijn. Een muurkas heeft 
als voordeel dat een muur het temperatuurverloop in een kas dempt. De 
warmte wordt langer vastgehouden. Oude druivenkassen stonden altijd 
tegen een muur.

Breedte     
De fronten kennen standaard breedtes van 1,8m tot 3,0m.

Lengte     
De lengte is vrij te bepalen. Bij het Klassieke model steeds in stapjes van 
60cm en bij het RHS-type in stappen van 40cm.

Details     
Een houten kas onderscheidt zich duidelijk van een aluminium exem-
plaar, maar wat is het verschil tussen zomaar een houten kas en een van 
De Wiltfang? Het verschil zit hem in de details: in de eerste plaats de hout-
soort: Western Red Ceder, maar dan ook nog eersteklas kwaliteit. Pen-
gat verbindingen. Geen plastic onderdelen, alle verbindingsmiddelen en 
hang- en sluitwerk van messing en roestvrij staal. Aluminium plint tegen 
optrekkend vocht. Gehard veiligheidsglas. Automatische nokventilatie 
tegen oververhitting. Aluminium daklatten met rubber afdichtingstrips 
en uitzetramen met een degelijk houten frame en messing beslag. Deze 
kassen onderscheiden zich moeiteloos vanwege de afwerking tot in de 
puntjes. “Made to last” zoals ze in Engeland zeggen.

Kijk voor een volledig overzicht van onze kassen op 
www.dewiltfang.nl

De mogelijkheden bespreken wij graag met u in 
onze showroom in Maartensdijk. Wij maken  

voor u een passende offerte.



        stok of  vlag   wimpel  oranje   rood wit blauw
 mastlengte   maat (cm)  prijs   art nr  lengte  prijs   art nr prijs   art nr
 8m  300x450  229,50 26276  600 cm 44,50  26376 76,50  26476
 7m  225x350  143,50 26274  450 cm 27,50  26374  64,50  26474
 6m  200x300  96,50 26272  350 cm 24,50  26372  54,50  26472
 5m  150x225  58,50 26263  300 cm 17,50  26363  47,50  26463
 4m  150x225  58,50 26263  300 cm 17,50  26363  47,50  26463
 2m  100x150  28,50 26260  200 cm 14,90  26360  39,50  26460
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Tuintafels       
Hoewel de vlag niet elke dag uit hoeft, gebeurt het wel altijd als 
er iets belangrijks aan de hand is. Voorkom op die momenten 
armoe en zorg dat het goed geregeld is, ook als hij halfstok moet. 
Een stevige houten stok of mast, een mooie vlag en een knop 
waar u zich niet voor hoeft te schamen. Alleen dan wordt het 
feest als de vlag uit gaat. 

 tuintafel eiken, inklapbaar 225x75 € 990,00 art nr 33012 
 tuinbank eiken, inklapbaar 230x30 € 415,00 art nr 33011 

Een gezellige vriendentafel voor maar liefst 12 personen. Niet te breed of 
pompeus, maar elegant en tijdloos. Inklapbaar, zodat hij in de winter in de 
schuur tegen de muur kan. Europees eikenhout. 

Onderhoud     
Geef houten tuinmeubels op het juiste moment een beetje aandacht en 
verzorging en u kunt op uw tuinbank genieten van de eerste vroege voor-
jaarszon (zonder eerst met algendood, boender en afwashandschoenen 
dat euforische moment weer kwijt te raken).
reinigingsmiddel voor houten tuinmeubels € 13,80 art nr 30215 
boender, stevige wasborstel € 3,90 art nr 30240 
olie voor houten tuinmeubels € 22,50 art nr 30216 
kwast voor houtolie € 4,90 art nr 30195 

Beschermhoezen, vanaf € 29,90   
Mooie donkergroene hoezen om tuinmeubilair 
goed te beschermen, dat scheelt veel onderhoud.
Prachtig donkergroen materiaal, glimt niet, schim-
melwerend en ademend. Diverse maten voor tafels, 
stoelen, picknicktafels en parasols. Kijk voor de af-
metingen op onze website.

 picknicktafel 160x75cm, robinia 
€ 590,00 art nr 33018 
Bekend model, maar dan in een zeer degelijke 
hardhouten uitvoering (Robinia, FSC).

tuinbank/bijzettafel 
€ 395,00 art nr 33015 
Handzame lange bijzettafel of sport-
bank die overal bij kan. 150x36cm, 
40cm hoog.

Vlaggen, vanaf € 28,50   
De Nederlandse Vlag met de oude, diepere kleuren rood en blauw zoals die voor 1940 in 
Nederland gebruikelijk waren geven het klassieke beeld dat bij veel huizen beter past. De 3 
banen zijn in dezelfde kleur handmatig doorgestikt. Modern materiaal dat niet kreukt, niet 
schimmelt, niet verkleurt en winddoorlatend is. Sterk, licht en onderhoudsvrij. Compleet 
met band en koord.

De Nederlandse Vlag

vlaggenknop “De Wiltfang”, 
oranje € 95,00 art nr 26010

vlaggenknop Victoriaans, 
vanaf € 45,00   

vlaggenknop Vaasmodel, 
oranje € 95,00 art nr 26030

Oranje wimpels, vanaf € 14,90   
Alleen gebruiken bij verjaardagen van de leden 

van het Nederlands Koninklijk Huis, tegelijk 
met de vlag.

2m stok met Victoriaanse knop € 77,50 art nr 26060 
Hardhouten, witte stok met Victoriaanse handgedraaide houten 

knop en messing beslag. Met haakje voor halfstok.

vlaggenstokhouder 30mm, aluminium € 6,50 art nr 26120 
Stevige aluminium stokhouder, voor stokken tot 2m. Diameter 32mm.

Bijpassende  vlag en wimpel
vlag 100x150cm € 28,50 art nr 26260 

In de oude kleuren dieprood en donkerblauw.
wimpel 200cm € 14,90 art nr 26360

Knoppen     
Zoek een knop uit die bij u en de stijl van 
uw huis past. Een plastic dopje past wat 
ons betreft dus echt niet bij zo iets speci-
aals als een vlag. Een met zorg gedraaide 
houten knop is wat er op hoort. Oranje 
of verguld, maar ongeschilderd kan ook, 
dan kunt u zelf een passende kleur bepa-
len. Geef bij uw bestelling op als u hem 
ongeschilderd wilt. Deze houten knoppen 
horen op een houten mast, maar als u een 
aluminium of kunststof mast heeft, kan 
een handige doe-het-zelver of timmerman 
deze knoppen er prima op monteren. Kijk 
voor meer modellen op onze website.

Wimpels rood, wit, blauw, 
vanaf € 39,50   

De rood, wit, blauwe wimpel wordt gebruikt om te 
tonen dat u bezoekers welkom heet. Hij mag altijd 

blijven hangen, maar alleen uithangen als u bezoek 
ontvangt mag ook. Niet gebruiken in combinatie 

met de Nederlandse vlag of een oranje wimpel.

mast

stok
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Grondbewerking     
Bewerken van de grond is zwaar werk vooral als u op de zware klei zit. Alleen met 
scherp gereedschap spaart u uw rug en uw humeur. Een gesmeed stuk gereedschap 
is een verademing: oersterk, scherp en je hebt iets in je handen. De firma Sneeboer 
is een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1913 tuingereedschappen smeedt. Eerst 
als lokale smid voor de bollentelers uit de regio, daarna voor heel Nederland en 
tegenwoordig voor een groot deel van de wereld. De Wiltfang werkt al jaren samen 
met de firma Sneeboer en verzorgt exclusief voor Nederland alle verzendingen aan 
de gebruikers van deze bijzondere gereedschappen: gesmeed roestvrij staal.

Steps     
Steps (ook wel schouderstrips 
genoemd) zijn metalen strips die 
aan de bovenzijde van het spade-
blad gelast zijn. Ze voorkomen dat 
de rand van de spade de zool van 
uw schoen of laars beschadigt of uw 
voet bezeert. 
Deze gereedschappen zijn ook lever-
baar zonder steps.

grelinette € 107,50 art nr 52165 
Voor het diep beluchten van de grond. 
Oorspronkelijk uit België maar is ergono-
misch verbeterd: beluchten zonder zuchten. 
27x40cm, totale lengte 120cm, een groot en 
sterk ding.

spade met steps € 93,10 art nr 52020 
Standaardmaat van 28x16cm. (zonder steps afgebeeld)

smalspade met steps € 95,40 art nr 52025 
Fijne. Smalle steekschop. Steekt net zo diep als een gewone 
spade, maar werkt lekker licht. 28x12cm.

damesspade met steps € 89,30 art nr 52040 
Iets korter en smaller blad (23x15cm) en daardoor lichter in het 
gebruik, ook voor heren. (zonder steps afgebeeld)

guulschop met steps € 90,50 art nr 52930 
Lang, smal blad (36x12cm) voor extra diepe en smalle steek en 
voor sleuven en palen. (zonder steps afgebeeld)

verplantspade met steps € 92,30 art nr 52060 
Sterke, smalle wortelsteekschop. De wortel kan niet ontsnap-
pen. Onmisbaar voor elke tuinier.

rotsspade met steps € 67,10 art nr 53060 
Voor moeilijke grond, smalle stroken en grond met veel stenen 
en wortels.

Spaden en spitvorken     
Sterk is en scherp zijn de steekwoorden bij spa-
den en spitvorken. Het gaat er namelijk om dat 
uw kracht via het gereedschap optimaal over ge-
bracht wordt op de te bewerken grond (los zand, 
taai veen of zware klei). Als er wortels of stenen 
in zitten moet uw gereedschap dat de baas kun-
nen. Spitvorken hebben als voordeel dat bij het 
verplanten en rooien de haarwortels beter intact 
blijven. Een spitvork is veel beter geschikt om de 
grond te beluchten (in de grond steken en wrik-
ken). 

Spitvorken, 3 of 4 tanden, 
vanaf € 95,60   
Kies voor 4 tanden als u op lichte grond zit. Het 
damesmodel is net als de damesspade net een 
slagje kleiner en lichter. Ook voor heren.

Verplanten     

verplantknaapje 
€ 43,20 art nr 52241 
Voor licht verplant- 
en scheurwerk.

De verplantspade 
(pagina 36) is geschikt 
voor zwaardere wortels 
en plantkluiten. ##

wortelzaag € 52,50 art nr 40730 
Speciaal gemaakt om te zagen waar zand en grond onvermijdelijk zijn. 

Normaal is dat funest voor een zaag, maar deze is er speciaal voor gemaakt.

penwortelspade 
met step 
€ 57,70 art nr 52631 
Zonder bukken lange 
penwortels, diep door-
steken, kost nauwelijks 
kracht. Handmodellen zie 
pagina 39.

verplantnet (2 persoons) 
€ 79,00 art nr 42259 
Spaar uw rug en gebruik het verplantnet bij 
het verplanten van grote heesters, bo-
men en kuipen of bakken. U heeft veel 
grip en vertilt u niet.
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onkruidschopje, es € 30,10 art nr 52610 
Voor penwortels in zandgrond en om smalle diepe gaatjes te maken. 
19x5cm.

penwortelschopje, es € 30,10 art nr 52630 
Smal en lang (21x3cm) verplantschopje. Hiermee haalt u lange penwortels 
naar boven uit zware kleigrond. Om dit staande te doen kijk dan naar de 
penwortelspade (pagina 36). 

     

Handschopjes     
Niets vervelender dan een schepje dat u dubbel vouwt, dan 
wordt gereedschap een probleem in plaats van een hulpmiddel. 
Zowel in zandgrond als zware klei zijn alleen handschopjes 
functioneel die scherp zijn en zo sterk zijn dat ze 
niet zomaar ombuigen. Er zijn twee soorten 
handvatten voor de handgereedschappen: 
kersenhout en essenhout. Kwalitatief 
hetzelfde, maar kersen is een wat luxer 
houtsoort, fijner van structuur, en ietsje duurder. 

verplantschopje klein, kers  € 33,30 art nr 52280 12x8cm

verplantschopje, es € 30,10 art nr 52250
verplantschopje, kers € 34,90 art nr 52270 
Het ultieme tuinschopje. Meest verkochte model. Sterk en scherp, 
bladmaat 15x9cm.

Persoonlijk gereedschap    
 
In een verplantschopje, onkruidschopje of 
hartschopje kunnen wij voor u een tekst 
naar keuze graveren. Zo wordt het toch al 
onmisbare schopje een bijzonder persoon-
lijk cadeau en krijgt er een waardevolle di-
mensie bij. Vele originele teksten hebben 
wij inmiddels al mogen graveren in schop-
jes die hierdoor een lang en emotioneel be-
staan krijgen.

graveren € 12,50 art nr 90011 
Geef de gewenste tekst op in maximaal 3 regels 
van ca. 25 tekens.

hartschopje, kers € 34,90 
art nr 52350 12x12cm.

verplantschopje half rond, 
es € 30,10 art nr 52254 

zakschepje € 26,50 art nr 52331
Niet voor de volle grond, maar om op een handige 
manier grond uit een zak of bak te scheppen

plantgraafje € 46,20 art nr 52240 
Vanwege de korte steel (totale lengte 56cm) kunt u met twee handen 
kracht zetten als u op de knieën gaten maakt, verplant of scheurt.

kijk voor alle modellen op www.dewiltfang.nl

handrooivorkje, es € 30,10 art nr 52480 
Verplanten zonder de wortels door te snijden. 
Platte tanden voor beluchten en bollen rooien.
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Buxus knippen     
Het scheren van buxus is licht maar veel werk. Gebruik daarom 
een lichtgewicht schaar, dan houdt u er plezier in als u uw 
bolletje knipt of meters lange haagje van 25 centimeter hoog. 
Gebruik voor het knippen van buxus dus buxusscharen. Dat 
klinkt eigenlijk wel logisch.

buxushaagschaar 63cm, lichtgewicht € 87,50 art nr 40410 
Al jaren de meest verkochte buxusschaar. Slechts 650 gram wegende heggenschaar voor 

vormsnoei en recht werk. Speciaal ontworpen voor het knippen van lage haagjes en 
(buxus)bollen. Door de lange armen kunt u rechtop blijven staan als u de zijkanten 

van haagjes knipt. De zeer scherpe messen snijden de kleine blaadjes keurig recht 
door (vergelijk dat maar eens met een elektrisch ding). Bladlengte 15cm, 650gram.

heggenschaartje hout € 43,50 art nr 40830 
Kleine, handzame schaar met 20cm blad en houten handgrepen. Voor klein en 
overzichtelijk snoeiwerk. Sterk. 480 gram.

Buxus haagschaar hout, Japans topmodel 
€ 112,00 art nr 40831 

Mooi, handgemaakte Japanse schaar. De topper onder de 
buxusscharen. Lichtgewicht (800gram). Niet om takken te 
knippen, maar om de blaadjes van een heg nauwkeurig te 

scheren. Lengte 67cm (bek 22cm).

buxusscharenslijper € 8,80 art nr 35045 
Speciaal voor de buxusschaar ontwikkelde slijphulp, onder de 
juiste hoek altijd scherp.

buxusschaar klein, dubbele veer € 33,90 art nr 40339 
Heel precies en klein werk doet u met deze kleine buxusschaar.

buxusschaar topmodel € 38,30 art nr 40331 
De klassieker onder de éénhand buxusscharen. Sinds 1730 met 

de hand gesmeed. Knipt zeer licht vanwege de dubbele veer. 
Vooral geschikt voor precies vormsnoeiwerk omdat u hem met 

één hand bedient en dat stuurt nauwkeuriger. De geknikte vorm 
maakt hem tevens geschikt voor graskantjes.

buxusschaar topmodel, leer € 59,50 art nr 40333 
Met leer beschermde handvatten voor extra comfort (niet koud).

etui voor buxusschaar topmodel € 17,70 art nr 40332 
Leren etui ter bescherming van de scherpe messen en punten, 

en voor uw eigen veiligheid en behoudt van de scherpe messen.

buxus snoeihulp
bolvorm, 30cm € 19,20 art nr 43160 

kegelvorm, 60cm € 22,20 art nr 43161 
kip € 22,20 art nr 43162 

45cm breed, 30cm hoog.

Buxusvormen     
Deze vormen helpen u een 
begin te maken van een klassieke 
buxusvorm. Na een tijdje gaat het 
vanzelf. U kunt ze ook gebruiken 
om andere planten (kruiden bij-
voorbeeld) in vorm te knippen.

tuinafval mat, groen € 19,90 art nr 42260 
Leg deze mat onder de haag voordat u gaat scheren dat scheelt veel veeg-
werk. Heeft u buxus in potten zet dan de hele pot op de mat. 1,8x1,8m, met 
draaglus op elke hoek.

Japanse buxusschaar 
€ 89,00 art nr  40365
Prachtige schaar. Hiermee beoefenen de 
Japanners hun snoeikunst.


