
 

Van  Buuren   heeft  alles  voor  een  

gezonde  tuin  of  een  kleurrijk  terras 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wie rondom de woning een tuin heeft of appartement met een dakterras vol 

potplanten merkt dat het al enkele weken kurk, maar dan ook kurkdroog is. 

Planten die de klap van enorme droogte vorig jaar hebben overleefd hebben 

het ook nu weer moeilijk. Het klimaat verandert, tijd dus om actie te 

ondernemen als je een mooie, gezonde tuin of een kleurrijk dakterras wilt. 

Van Buuren in Wierden heeft alles om het tuinieren aangenaam te maken en 

de planten gezond te houden. 

 

Het regenachtige, grijze Nederland behoort 

steeds meer tot het verleden; steeds vaker 

valt  het water met bakken uit de hemel, om 

vervolgens een periode van droogte in te 

luiden. Om een buffer voor de planten te 

creëren kan een regenton worden 

aangeschaft. Deze tonnen vullen zich met 

regenwater door de afvoer van de dakgoot op 

de waterton aan te sluiten. Zo heb je 

honderden liter regenwater gratis op voorraad 

voor droge periodes.  

Is de tuin te groot of een waterton geen optie, 

dan kan een pomp handig zijn. De nieuwe 

Gardena smart besproeiingspomp is  uitgerust 

met een pomp die snel en betrouwbaar tot  

 

vijfduizend liter water per uur kan 

verplaatsen. Een terugslagklep met 

geoptimaliseerd afzuigproces zorgt ervoor dat 

het water in slechts enkele minuten vanaf een 

diepte van maximaal acht meter kan worden 

gepompt. 

Een gezond ecologisch systeem voor bodem, 

plant en dier hangt natuurlijk niet alleen 

samen met het waterpeil. Van Buuren 

verkoopt daarom ook producten van ECOstyle. 

De natuurlijke kringloop vormt een 

inspiratiebron en het uitgangspunt bij de 

ontwikkeling van deze producten. Zo kun je 

zonder gif en andere middelen genieten van 

een mooie tuin of weelderig dakterras. 



 

Altijd al een mosvrij en mooi groen gazon 

willen hebben? Het ECOstyle 7-stappenplan 

zorgt voor een mosvrij en diepgroen gazon. 

Meer informatie hierover in de winkel aan de 

Dikkensweg in Wierden.  

En als de tuin op orde is, kan het terras of de 

woning wellicht ook nog een opknapbeurt 

gebruiken. Het Ryobi One+ Systeem is speciaal 

voor doe-het-zelf projecten in en rondom de 

woning. Of je nu een rek in elkaar moet 

zetten, een eigen terras gaat maken of de 

badkamer gaat renoveren. Ryobi One+ 

Systeem heeft voor elke klus een machine, 

zowel standaard als meer specifiek. Ook zijn er 

lifestyle producten zoals ventilatoren, radio's 

en veel meer! Er wordt gebruik gemaakt van 

accu's, dus ook snoerloze producten voor 

iedere deel van de tuin: van heggenscharen, 

houtsplitters, snoeischaren tot bladblazers en 

veel meer! 

Ga deze zomer lekker aan de slag in 

de tuin of in en rondom huis! Breng 

een bezoek aan Van Buuren in 

Wierden en geheid dat het klussen 

en stuk aangenamer wordt. De 

winkel is van maandag tot en met 

vrijdag vanaf 7.30 uur geopend; op 

zaterdag vanaf 9.00 uur. 

 

 

Van Buuren is een begrip in Wierden; de geschiedenis van het bedrijf gaat zelfs terug tot 

halverwege de negentiende eeuw. In het verleden was de winkel voor de aannemerij en doe-het-

zelver gevestigd aan het Van den Bergplein, in het centrum van Wierden. Later volgde ook een 

groothandelsvestiging aan de Nijverheidsstraat voor de bouw, aannemerij, installatiesector en 

industrie. Eind 1998 verhuisde de groothandel van Wierden naar Rijssen.  

In Wierden blijven de winkel aan het Van den Bergplein en een afhaalmagazijn voor de plaatselijke 

aannemerij achter. Om de winkel om te vormen naar een grote bouwmarkt, wordt gekozen voor 

een modern pand aan de Dikkensweg. Op die locatie vindt de aannemerij, maar ook de doe-het-

zelver, klusser en particulier een afgestemd en compleet bouwmarktassortiment zoals verf, hout 

en plaatmateriaal, mortels, inbouwkasten, tuingereedschap, buitenlampen en ga zo maar door. 

Van Buuren is van oorsprong gespecialiseerd in hang- en sluitwerk, bevestigingsmiddelen en 

bouwbeslag. Ook is het een van de grootste leveranciers van ventilatietechniek in Nederland. 

Daarnaast richt het bedrijf zich op zonnepanelen, een breed assortiment hand- en elektrisch 

gereedschap. Tevens  is er een ruim assortiment werkkleding, werkschoenen en veiligheids- en 

Arbo-artikelen.  

 

 

 

 


