
Wie zijn wij en wat doen we?

Visser Plant Boomkwekerij / Plantencentrum houdt zich al 50 jaar bezig 
met het kweken van bomen, heesters, coniferen, rhododendrons, vaste 
planten, klimplanten, bodembedekkers, haagplanten en vele andere 
tuinplanten. Met een uitgebreid assortiment en vakkennis behoort                  
Visser Plant tot de toonaangevende bedrijven in Nederland.

Door de unieke combinatie van boomkwekerij en plantencentrum kunt u 
rechtstreeks bij de kweker kopen. Dit garandeert een uitstekende kwaliteit 
tegen een scherpe prijs. Naast eigen produktie van een breed assortiment, 
worden ontbrekende artikelen ingekocht bij geselecteerde kwekerijen, 
hierdoor kunnen wij u direct uit voorraad een volledig assortiment planten 
en bomen leveren.

Onze vakbekwame medewerkers staan voor u klaar met deskundig advies 
over plantkeuze, uitleg over het aanplanten en tips over de verzorging. 
Met onze gespecialiseerde medewerkers staan wij garant voor een 
produkt van topkwaliteit. Voor nadere informatie kunt u ons vrijblijvend 
benaderen.

Kortom:
Als het om planten gaat bent u bij 
Visser Plant Boomkwekerij / Plantencentrum aan het juiste adres. 
Uw droomtuin werkelijkheid laten worden begint bij Visser Plant.

Boomkwekerij

Ons bedrijf houdt zich al 50 jaar bezig met het kweken van 
boomkwekerijprodukten zoals bomen, dak- en leibomen, fruitbomen, 
heesters, coniferen, klimplanten, haagplanten, bodembedekkers, vaste 
planten, siergrassen, rhododendrons, rozen, bamboes en vele andere 
tuinplanten. De laatste jaren worden steeds meer bol-, dak-, en leibomen 
gekweekt, geschikt voor kleine tuinen.

Momenteel worden op onze kwekerij honderdduizenden planten 
gekweekt in vele soorten en maten. Deze planten worden afgezet naar 
diverse afnemers in binnen- en buitenland zoals hoveniersbedrijven, 
tuincentra, collegakwekers, exporteurs, eigen export, groothandelscentra, 
gemeentes, instellingen en particuliere tuinbezitters.

Visser Plant heeft zich gespecialiseerd in de teelt van een uitgebreid en 
modern assortiment bomen, sierheesters, en andere tuinplanten in pot. 
Tegenwoordig is bijna het gehele assortiment in pot verkrijgbaar, zodat 
het hele jaar door geplant kan worden. Ook enkele nieuwe soorten zijn 
door Visser Plant gevonden zoals Thuja occ. ‘Frieslandia’ en Thuja occ. 
‘Mirjam’®. Op de laatste heeft Visser Plant het wereldwijde patent.

Plantencentrum

Het plantencentrum is een speciale afdeling bij Visser Plant, waar planten 
van eigen kwekerijen, inkoop en import bij elkaar staan, voorzien van prijs 
en indien mogelijk foto-etiket met informatie.

Zowel particulieren als hoveniersbedrijven kunnen hier hun planten 
uitzoeken en direct meenemen of eventueel laten bezorgen. Er staan 
aanhangkarretjes klaar, die gratis geleend kunnen worden door onze 
klanten. Voor intern transport op de kwekerij hebben wij drie golfkarretjes 
en kruiwagens beschikbaar om de uitgezochte planten te verzamelen. Of 
het gaat om een enkele plant of een complete tuin, u slaagt altijd in onze 
speciale verkoopafdeling voor particulieren.

Assortiment

Visser Plant biedt u een prachtig assortiment boomkwekerijgewassen 
en tuinplanten aan, zowel potgekweekt als uit de volle grond. Ons 
assortiment omvat de volgende produktgroepen: bomen, heesters, 
coniferen, klimplanten, haagplanten, bodembedekkers, haagplanten, 
vaste planten, siergrassen, rhododendrons, rozen, hortensia’s, bamboes, 
éénjarigen, bos- en haagplantsoen, fruitbomen en bessen, dak-,lei-,bol- 
en vormbomen, tuinbonsais, mediteranne planten zoals palmen, olijven, 
cypressen en vele andere tuinplanten. Wij zijn telkens op zoek naar 
nieuwe rassen en de nieuwste trends volgen we op de voet. 

Tevens verkopen wij aanvullende produkten zoals potgrond, beukengrond, 
tuinturf, koemestkorrels en boompalen met bandjes en spijkers.
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Tuinadvies

Wij geven u graag deskundig advies tijdens uw bezoek. Onze vakbekwame 
medewerkers kunnen een schets voor u maken, en deskundig advies 
geven over leuke te combineren planten en bomen. Uiteraard proberen 
wij ook speciale wensen voor u te realiseren zoals het leveren van 
complete beplantingsplannen. Als u interesse heeft in het laten maken 
van een compleet  tuinontwerp met beplantingsplan, dan brengen wij u 
graag in contact met Plant & Stijl Tuinontwerp. Zij maakt een plan waar u 
zelf mee aan de slag kunt, maar kan ook de gehele aanleg van uw nieuwe 
tuin coördineren.

Sfeer

Het bedrijf ligt in een prachtig natuurgebied, en is omgeven door grote 
bomen. Door de opzet van het bedrijf heeft u het gevoel alsof u door 
een park loopt. U kunt een mooie wandeling maken over de kwekerij en 
inspiratie op doen voor uw eigen tuin of  bloembakken, aan de hand van 
diverse opgestelde plantcombinaties. De uitgezochte planten en bomen 
kunnen door onze medewerkers met een golfkarretje voor u verzameld 
worden. Het voordeel van een bezoek aan de kwekerij is dat u de planten 
ziet die u koopt. Voor of na het uitzoeken van de planten kunt u op ons 
terras  genieten van een kop koffie of thee.

Alle voordelen van Visser Plant 

• Eigen kwekerij
• Groot assortiment op voorraad
• Eigen import uit Italië en Duitsland
• Ook bijzondere soorten leverbaar
• Goede prijs/ kwaliteit verhouding
• Leveren van complete beplantingslijsten
• Alles in pot, u kunt dus het hele jaar planten
• Per seizoen een wisselend mooi assortiment
• Deskundig advies
• Bezorg- en aanplantservice
• Tuinadvies bij aankoop
• 50 jaar ervaring
• 6 dagen per week geopend

Volop groen voor:
• Particulieren • Hoveniers
• Groenvoorzieners • Tuincentra
• Instellingen • Exporteurs
 
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag   8.00  – 18.00 uur
Zaterdag                     9.00  – 17.00 uur
Tweede Paasdag               10.00  – 17.00 uur 
Andere dagen zoals Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag 
en andere open dagen. Kijk op onze website of schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van extra openingsdagen en 
activiteiten.

Website
Op onze website kunt u terecht voor een impressie van het bedrijf. Naast 
diverse foto’s en beschrijvingen vindt u er ook ons assortiment en het 
laatste nieuws.

Een bezoek aan ons bedrijf is altijd de moeite waard!

Slechts 30 minuten van Leeuwarden en Groningen tussen Heerenveen en 
Drachten. Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op onze website.

 
Bûtewei 12

8408 HC  Lippenhuizen

Tel. 0513-461578

Fax 0513-460152

E-mail:  info@visserplant.nl 

Internet: www.visserplant.nl 

Als het om 
planten gaat
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