NAJAAR 2022

BOLLEN, KNOLLEN
& WORTELSTOKKEN

B loembollenkwekerij

Hein Meeuwissen
Voorhout

Voorhout, augustus 2022
Beste meneer, mevrouw,
De tijd vliegt. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we vers bloeiende bloemen en voorjaarsbollen verstuurden. We wonnen de eerste prijs voor het mooiste assortiment van de narcissenshow op Keukenhof en mochten onze bollenkraam ook weer op leuke markten opzetten, waardoor we veel van onze
vaste én nieuwe klanten konden verwelkomen. Voor de laatste keer reisden we met een bedrijfsbus
vol bollen, knollen en wortelstokken af naar Eenrum voor de voorjaarsmarkt op de Kleine Plantage. Het
weekend in Groningen was weer erg leuk, ontspannend en gezellig. We hebben meer dan X jaar van
de gastvrijheid van eigenaren Fleur en Eric genoten en hopen ze ondanks hun pensioen nog vaak tegen
te komen, in of buiten het werkveld.
Inmiddels hebben we een prachtige zomer achter de rug. De oogst is goed en de lang aanhoudende
warme en droge periode zorgde ervoor dat het rooiproces een eitje was. Zowel de catalogus als de
website is stevig aangevuld met een nieuw assortiment voor het najaar. Het plantseizoen komt immers
alweer om de hoek kijken!
Een goed vooruitzicht: er staan weer leuke markten in onze agenda. Zo zijn we bijvoorbeeld op 3 september op de liefhebbersmarkt in de Botanische Tuin in Utrecht. Mocht u in de buurt zijn, of er gewoon
een dagje op uit willen, neem dan ruim de tijd om ook langs de borders, wateren en kunstwerken te
kunnen struinen. Ook binnen, in de kassen, is er veel te bewonderen. Traditiegetrouw zijn wij ook weer
aanwezig op de najaarsmarkt bij De Boschhoeve op [datum]. Het paviljoen in de Keukenhof, waar we
normaal te vinden zijn voor de bloembollenmarkt van Lisse, wordt dit najaar verbouwd. Een alternatieve locatie is nog onbekend. Hou onze sociale media en website daarom in de gaten voor de laatste
updates.
Verder hopen wij u te zien op:

• Zaterdag 3

september: Liefhebbersmarkt in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. https://
www.uu.nl/botanischetuinen
• Zaterdag 10 september: Oogstfair op de Boschhoeve in Wolfheze. https://www.boschhoeve.nl/
activiteiten/oogstfair/
• Zaterdag 24 september: Open Dag op de kwekerij in de bollenschuur aan de Loosterweg 10a
in Voorhout. U kunt dan ook uw bestelling ophalen. De koffie staat klaar van 9 tot 4;
• Zaterdag en zondag 8 en 9 oktober: In Hillegom maken we een nieuwe start van de Bollenmarkt die de laatste jaren in Keukenhof gehouden werd, in Hillegom bij De Tulipbarn. https://
thetulipbarn.com/
• Zaterdag 22 oktober: Bollendag in het Hurns Kerkje in Hurwenen
2 • Zaterdag 9 oktober: Open Dag op de kwekerij in de bollenschuur aan de Loosterweg 10a in
Voorhout. U kunt dan ook uw bestelling ophalen. De koffie staat klaar van 9 tot 4;

Met hartelijke groet,
Hein en Corrine Meeuwissen
Uiterste besteldatum 15 november 2022.
Bij bestellingen die voor 1 oktober 2022 binnen zijn stoppen we een zakje verwilderingsbolletjes.
Bijzondere aanbiedingen, titels die bij ons zeker een plekje verdienen in de boekenkast en nog meer
tulpen en narcissen kunt u vinden op onze website:
www.meeuwissenvoorhout.nl
Foto voorkant: Muscari ‘Artist’

Geheugensteuntje:
Blauwe druif = Muscari			
Bluebells = Hyacinthoides non-scripta 		
Boerencrocus = Crocus tommasinianus		
Boshyacint = Hyacinthoides hispanica		
Bostulp = Tulipa sylvestris 			
Daslook = Allium ursinum			
Dichtersnarcis = Narcis poeticus recurvus		
Herfsttijloos = Colchicum			
Holwortel = Corydalis cava			
Hondstand = Erythronium dens canis		
Kievitsbloem = Fritillaria meleagris 		

Kuifhyacint = Muscari comosum
Lenteklokje = Leucojum vernum
Oude Wijfjes = Ipheion
Sneeuwklokje = Galanthus
Sneeuwroem = Chionodoxa
Vogelmelk = Ornithogalum
Voorjaarshelmbloem = Corydalis solida
Wilde narcis = Narcis pseudonarcissus
Winterakoniet = Eranthis
Zomerklokje = Leucojum aestivum

Stinzenplanten:
Allium ursinum
Anemone blanda ‘Blue Shades’
Anemone nemorosa
Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’
Anemone nemorosa ‘Vestal’
Anemone ranunculoides
Arum italicum
Arum maculatum
Chionodoxa forbesii, siehei
Chionodoxa sardensis
Colchicum autumnale
Corydalis solida
Crocus tommasinianus
Eranthis hyemalis
Fritillaria meleagris
Galanthus elwesii

Galanthus nivalis
Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’
Hyacinthoides non-scripta
Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Muscari botryoides
Muscari comosum
Muscari latifolium
Narcis pseudonarcissus lobularis
Narcis pseudonarcissus obvallaris
Narcis poeticus recurvus
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbellatum
Scilla bifolia
Scilla siberica
Tulipa sylvestris

N.B.
- Op de kwekerij zijn méér soorten bollen dan er op de bestellijst staan, u kunt altijd even navragen
of zie de website
- Prijzen voor grote aantallen op aanvraag.
- Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten.
- De plantinstructies staan op de zakjes.

ALLIUM

Over het algemeen houden alliums (sieruien) van zon en droge voeten, vooral in de winter. De kleinere
alliums zoals A. oreophilum, A. roseum, en A. sphaerocephalon zijn leuk om te mengen met vroegere
bloeiers die ook graag op een zonnige plaats staan, zoals crocussen, druifjes, ‘Oude Wijfjes’ (Ipheion),
of de nog veel te onbekende Ornithogalum oligophyllum (eerder balansae). Er ontstaat dan in de grond
een soort sandwich, waardoor er langere bloei op één plaats wordt verkregen.
A. ‘Purple Sensation’ en A. ‘His Excellency’ bloeien ruimschoots vóór de andere grootbloemige sieruien
als ‘Globemaster’ en ‘Miami’. Ze kunnen dus in diverse groepen in de border worden aangeplant met
bloeitijden tussen begin mei en eind juli.
Plant de zeer grootbloemige alliums nooit te dicht op elkaar, het is niet mooi als de bloemen elkaar
raken. Een plantafstand van 50 cm of meer is heel goed mogelijk. Als de alliums op een goed gekozen
zonnige plaats staan en eventueel met een extra hoeveelheid grof zand voldoende gedraineerd kunnen
ze jaren vast blijven staan. Meng in het najaar wat bloed-/beendermeel door de grond. Eventueel snel
verwelkend blad, dat vooral bij de oudere soorten alliums voorkomt, kan gerust worden afgeknipt, een
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alliumbol is al uitgegroeid als hij bloeit. De nieuwe soorten alliums worden zo veel mogelijk gekruist
met soorten die mooi groen blad hebben.
Alliums kunnen ook tussen vaste planten worden gezet, waardoor verwelkend blad uit het zicht is. In
particuliere tuinen, in het openbaar groen (rotondes!) ziet u ze tussen Hedera, Hosta, Pachysandra en
grassen. Allium christophii voldoet uitstekend in de beplanting van parken, zoals ook Allium nigrum.
Alliums voor nattere plaatsen zijn bijvoorbeeld Allium cernuum, A. moly, A. triquetrum en A. ursinum en
zelfs A. siculum, nu Nectaroscordum. A. ‘His Excellency’, A. ’Purple Sensation’ en A. ‘Mount Everest’ kunnen goed schaduw verdragen en doen het uitstekend in bosranden waar ook fluitenkruid, judaspenning
of hosta’s staan. Plant alliums niet te vroeg, tussen half oktober en half december is de beste tijd.
Allium caeruleum, azureum (50 cm hoog) Hemelsblauwe ronde trommelstokjes in juni en juli.
Mooi tussen Salvia officinalis, Achillea en Artemisia. Deze allium heeft weinig of geen blad.

Per 25/ 4.00 100/ 14.50
2) Allium carinatum ssp. pulchellum (40 cm hoog) Een explosie van paarse zoetgeurende klokjes op een 40 cm lange bloemsteel, het lijkt wel vuurwerk. Een sterke juli-augustus bloeier voor alle grondsoorten. Voor de bloei zijn de knoppen al wekenlang decoratief.

Per 5/ 4.00 20/ 15.00
3) Allium carinatum ssp. pulchellum ‘Album’ (40 cm hoog) Een explosie van puur witte zoetgeurende klokjes. Een bloem telt wel 100 bloemetjes op fijne groene stengels, waardoor het ‘wit’
een groene waas krijgt. Smal blad. Voor kruidenranden, bloemenranden of vooraan in de border.

Per 5/ 5.50 20/ 21.00
4) Allium cernuum (30 cm hoog) Hangende klokjes in een scherm. Bloeitijd juni. Geen bol maar een
preitje met smal blad dat niet afsterft. Alium cernuum zaait zelf uit maar woekert niet.

Per 5/ 5.50 10/ 10.00
5) Allium christophii, ‘Sterrenlook’ (40 cm hoog) Grote doorzichtige ronde bloem met zilverlila sterren, daarom de bollen minstens 30 cm uit elkaar planten tussen bodembedekkers als
Acaena (stekelnootje), Campanula portenschlagiana en Stachys. Sterrenlook bloeit vanaf juni
en is daarna nog maanden mooi als droogbloem. Mooi en sterk in rotondes en plantsoenen.

Per 5/ 3.00 20/ 10.00
6) Allium cowanii (35 cm) Klein vroegbloeiend (mei-juni) sieruitje met helderwitte schermen als
bloeiwijze.
Per 25/ 3.00 100/ 11.00
7) Allium ‘Globemaster’ (80 cm hoog) Aster-violet. Zeer grote bolronde bloem (diameter 20-25 cm)
samengesteld uit ruim 1000 stervormige bloemetjes. Het is een kruising tussen A. macleanii en
A. christophii, het christophii-bloed is duidelijk zichtbaar, ook in de houdbaarheid. Het glanzende
blad komt van A. macleanii. Bloeitijd juni-juli. Strooi in het najaar wat bloed-/beendermeel over de
bollen om de rijke bloei in stand te houden.
Per 1/ 4.50 3/ 12.50
8) Allium karataviense (20 cm hoog) Bleekroze ronde bloem (diameter 12 cm) vanaf juni. Daarna
decoratieve zaadbol. Blauwgrijs blad met paarse onderkant, zelfs na de bloei zonder bruine
punten. De Nederlandse naam, puinlook, geeft al aan dat droge steenachtige plaatsen voor deze
bol prima zijn. Zet ze langs een pad tussen maagdenpalm en lavendel of in potten. Ook op het
kerkhof mooi, samen met grijze woltijm en paarse viooltjes.
Per 5/ 3.50 15/ 9.00
9) Allium moly ‘Goudlook’ (25 cm hoog) Scherm met glanzend gele sterretjes met groen nerfje. Mooiblijvend grijsgroen blad. Rijk- en langbloeiend in mei-juni op alle plaatsen in zon of
schaduw. Voor een groen-geel-witte schaduwtuin met Alchemilla erythopoda en geelbonte hosta’s als H. aureomarginata maar ook in pollen op ondankbare droge plaatsen en tussen grind.

Per 25/ 2.50 100/ 9.00
10) Allium nigrum (75 cm hoog) Synoniem A. multibulbosum. Groot groen-wit plat scherm met het
effect van zwanenbloemen. Gedurende de zeer lange bloeitijd, vanaf half mei, vormt de bloem
een halve bol en daarna een mooie zaaddoos. Aanbevolen buren: prikneus, Zeeuwse knoop (Astrantia) en Centranthus ruber. Deze Allium groeit het liefst op droge grond. Fraai in bloemenweiden,
tussen rode zuring en in kruidenranden.
Per 10/ 5.00 30/ 13.50
11) Allium oreophilum (15 cm hoog) Magnolia-paarse schermen in mei-juni. Goed voor droge plaatsen,
langs paden en terrassen. Meng ze eens met crocussen, blauwe druifjes en specietulpjes zodat
ze in bloei opvolgen. Denk ook aan potten met late tulpen en aan een vakje in de kruidentuin.

Per 25/ 2.50 100/ 9.00
1)
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12) Allium ‘Powder Puff’ (50 cm hoog) Ongeveer een halve meter hoge bloemen als grote
poederkwasten. Combineer eens met een nieuwe Heuchera als H. ‘Caramel’ of zet ze tussen bijkleurende Astrantia’s als A. ‘Abbey Road’ (Zeeuws knopje) op een warme plaats.

Per 5/ 4.50 10/ 8.00
13) Allium ‘Purple Rain’ (80 cm hoog) Paars. In de zoektocht naar een gezonde vervanger voor Allium
aflatunense vonden we deze fijne, maar grootbloemige Allium, leuk geprijsd om in grote aantallen
in de border te planten.
Per 10/ 4.50 30/ 12.00
14) Allium ‘Purple Sensation’ (70 cm hoog) We telen een unieke kloonpartij van deze Allium. De middelgrote ronde bloemen zijn donker violet-purper en bloeien vanaf eind april. Plant de bollen minstens 30 cm uit elkaar tussen hosta, rode valeriaan of akeleien. Het aantal bollen bepaalt het succes.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 32.50
15) Allium roseum ‘Grandiflorum’ (30 cm hoog) Luchtig scherm met papierachtige satijnroze bloempjes,
waartussen vooral na hete zomers wijnrode bulbillen (broedbolletjes) als besjes tevoorschijn
komen. Bloeit eind mei-juli. Deze Allium heeft weinig blad en is mede daardoor heel bruikbaar in
de sandwich (het planten in laagjes) op zonnige en droge grond. Plant ze dan op een plek met
gemengde bolletjes als crocussen, blauwe druifjes en specietulpjes voor bloei van februari tot juli.

Per 25/ 2.50 100/ 9.00
16) Allium sativum ophioscorodon (100 cm hoog) Esculaapui met krul in de stengel vanaf juni.
Maandenlang een kijkspel: wat moet dat nu worden? De krul schiet eruit, het ’reigerskopje’ barst
open: allemaal groene en daarna zwarte besjes. Schitterend als groep achter in de border. Ook
mooi in strakke buxusperkjes, met wijnruit of in de onderhoudsarme tuin. Op de klei worden ze
hoger dan op zandgrond. Bollen als knoflookteentjes, eetbaar.
Per 5/ 4.50 15/ 12.50
17) Allium schubertii (40 cm hoog) Donkerroze “ronde” bloeiwijze, bestaande uit veel bloempjes op
ongelijke stelen tussen 5 en 25 cm. De gehele bloem haalt soms wel een diameter van 30 cm en
is lang houdbaar. Afkomstig uit Israël tot Zuid-Turkije, dus in november-december planten op een
zonnige plaats onder bodembedekkers als stekelnoot of lage geraniums. De bloeitijd is vanaf juni.

Per 1/ 2.00 3/ 4.50
18) Allium sphaerocephalon (50 cm hoog) Paarsrood compact trommelstokje. Goede snij- en droogbloem. Bloeit in juli op alle lichte plaatsen maar is al weken daarvoor als groene knop decoratief.
‘Weef’ ze tussen astrantia’s, achillea’s of eryngiums. Jacqueline van der Kloet combineerde ze met
Teucrium hircanicum ‘Paradise Delight’ in park The Battery in New York. Per 25/ 2.50 100/ 9.00
19) Allium triquetrum (25 cm hoog) Zilverachtige witte klokjes aan driekantige steel. Voor licht vochtige plaats in halfschaduw of tussen begroeiing langs water waar ze vanaf april grote pollen
kunnen vormen. Kan goed verwilderen met Allium moly, fritillaria meleagris (kievitsbloemen), camassia’s, Scilla litardierei en Allium cernuum.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
20) Allium tuberosum (50 cm hoog) De bloemschermen bestaan uit talrijke witte bloempjes, die heel
welkom verschijnen tegen het eind van de zomer als de border ‘vermoeidheidsverschijnselen’ vertoont. Het blad en de bloemen van deze zoetgeurende zogenaamde ‘Chinese bieslook’ zijn mooi
en lekker in salades. Makkelijk te zaaien en scheuren. Maak er dikke randen van rond perken in
de moestuin zoals in de tuinen van de Boschhoeve in Wolfheze.
Per 5/ 4.00 10/ 7.00
21) Allium ursinum ‘daslook’ (30 cm hoog) Bekende stinzenplant, meibloeiend in wat vochtige
schaduw. Witte bloemschermen met zachtgroen blad waar dauwdruppels zo mooi op blijven liggen. Snipper het blad in de sla, in brede kringen geldt daslook als cholesterolverlagend. Na aankoop
direct planten want ze drogen vlug uit. Eventueel te bewaren in de groentelade van de koelkast

Per 10/ 4.50 30/ 13.00
22) Allium “Voorhout” (60 cm) Van eigen kwekerij komt deze Allium met lichte paarse halfronde
bloemen. Ooit heb ik ze op een veiling gekocht maar de naam klopte niet. De naam van deze
sierui is nog onbekend en proberen we al een paar jaar te achterhalen. De bloeitijd is vroeg in
mei-juni, gelijk met Allium Purple Sensation en net na de late tulpen.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
23) Allium zebdanense ‘bochtig look’ (40 cm hoog) Al in april bloeiend, wit sieruitje dat oorspronkelijk voorkomt op puinhellingen en rotsen in Libanon. Voor een niet te droog, voedsel- en kalkrijk
plekje in de tuin in halfschaduw. Vanaf 1900 is deze allium in cultuur in Nederland op landgoederen in de binnenduinrand, in de Vechtstreek en op enkele locaties in Noord-Nederland.
De bol wordt beschreven in de nieuwe uitgegeven Basisgids Stinzenplanten (KNVV Uitgeverij).

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
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ANEMONE
24) Anemone blanda ‘Blue Shades’,‘Oosterse anemoon’ (10 cm hoog) Stinzenplant. Eigenlijk een
mengsel van diverse blauwtinten, er zitten soms hele aparte tussen! De bloeitijd is maart in lichte,
liefst wat vochtige schaduw. Leuk onder struiken en in boomspiegels als het daar niet te droog is.
Tussen beplanting als hedera’s en bodembedekkers zijn 50 bolletjes per vierkante meter voldoende.

Per 25/ 3.50 100/ 12.50
25) Anemone blanda ‘Charmer’ (10 cm hoog) Diep roze. De bloeitijd is maart. Mooi met Scilla bifolia
‘Rosea’ en Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
26) Anemone blanda ‘White Splendour’ (10 cm hoog) Witte anemoon voor niet te droge grond in zon
en schaduw, bloeitijd maart. Combineer met Corydalis solida, Dicentra spectabilis (gebroken hartje)
en Pulmonaria ‘Sissinghurst White’. Uitstekend voor verwildering onder struiken, in boomspiegels
en buxusperken, maar ook als onderbegroeiing van narcissen of gemengd met blauwe druifjes.

Per 10/ 3.00 30/ 7.50
ANEMONE CORONARI
De knollen van deze makkelijke anemoon kunnen meerdere keren en in voor- en najaar geplant worden. De bloeitijd is steeds na ongeveer 12 weken. In het najaar geplante knolletjes bloeien vanaf februari. Kies wel wat vochtige grond. Laat de knolletjes voor het planten in water voorweken, dan wortelen
ze beter. Plant 5-7 cm diep. Oorspronkelijk komen deze anemonen, windbloemen (anemos = wind), o.a.
voor in Griekse weilanden. De aangeboden anemonen worden 20 cm hoog, zijn enkelbloemig en ook
uitstekend geschikt als snijbloem. Plant in het najaar een handvol knolletjes tussen de tulpenbollen.
Tijdens en na de tulpenbloei bloeien de anemoontjes volop.
27) Anemone coronaria ‘Bride’, wit met groen hart.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
28) Anemone coronaria De Caen, enkelbloemig gemengd.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
29) Anemone coronaria ‘Hollandia’, felrood met zwart hart.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
30) Anemone coronaria ‘Mr. Fokker’, blauwtinten met zwart hart.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
31) Anemone coronaria ‘Sylphide’, helder violet-roze met zwart hart.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
32) Anemone nemorosa (25 cm hoog) Kruipende witte bosanemoon, stinzenplant. Bloeit aprilmei. De wortelstokjes na ontvangst snel planten, 5-7 cm diep en horizontaal, op licht vochtige
en beschaduwde plaats, daarna flink aandrukken of aangieten. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de koelkast. Tussen beplanting rekent men 50 stuks per meter.

Per 25/ 5.00 100/ 18.50
33) Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’ (10 cm hoog) Bloeitijd: april-mei. Licht lavendelblauw,
grootbloemig. Op bollenexcursie in Zweden overvloedig zien bloeien in de bermen, samen met
Fritillaria meleagris, de kievitsbloem. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de
koelkast. Tussen beplanting plant men 50 stuks per meter.
Per 5/ 9,00 10/ 16.50
34) Anemone nemorosa ‘Vestal’ (10 cm hoog) Witte Bosanemoon met dik gevuld hartje. De wortelstokjes na ontvangst snel planten, 5-7 cm diep en horizontaal, op licht vochtige en beschaduwde plaats, daarna flink aangieten. Eventueel tot de planttijd bewaren in de groentelade van de
koelkast. Bloeitijd maart-april.
Per 5/ 11.50 10/ 20.50
35) Anemone ranunculoides Gele bosanemoon die tot 30 centimeter hoog kan groeien. Inheems in
Noord-Europa. Makkelijke groeier in vochtige grond onder loofbomen. Plant 5-7 cm diep, horizontaal neerleggen en flink aangieten. Mooi in combinatie met het frisgroene blad van Arum italicum,
met Primula ‘Gold Lace’ of erythroniums als de roomkleurige ‘White Beauty’ en de okergele ‘Pagoda’.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00
ARUM
36) Arum italicum ‘Marmoratum’ (25 cm hoog) stinzenplant. Pijlvormig groen blad - soms wit dooraderd
of donker gevlekt - in najaar, winter en voorjaar. In mei een groenwitte bloem, vanaf juli oranje bessen,
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op vochtige grond méér dan op droge grond. Arum italicum wil lichte schaduw en kalk en wordt als
wintergroene bodembedekker gebruikt. Het blad fungeert als decor voor vroege voorjaarsbloeiers
zoals sneeuwklokjes, Anemone blanda en ook Anemone nemorosa en Anemone ranunculoides.

Per 5/ 3.50 15/ 10.00
37) Arum maculatum (30 cm hoog) Gevlekte aronskelk, voor nattere plekken in de schaduw. In het
voorjaar onder andere te zien in het JP Thijssepark in Amstelveen. In het voorjaar is er mooi gevlekt
blad met een crèmewitte bloeischede. In het najaar verschijnen oranje bessen aan de stelen. De
Arum komt vrij algemeen voor in een groot deel van Europa en ook van Turkije tot de Kaukasus.

Per 5/ 7.50 10/ 14.00
BELLEVALIA
38) Bellevalia pycnantha (25 cm hoog) Donkerblauw. Oude naam: Muscari paradoxum. Forse donkere blauwe druif. Bloeitijd: april-mei. Deze laatbloeiende druif heeft flinke bloemstelen en weinig
blad. Mooi tussen tulpen, epimediums (elfenbloem) en primula’s. Romke van der Kaa plaatste ze
tussen gifgroene euphorbia’s. 
Per 10/ 2.50 30/ 6.50
39) Brimeura amethystina (25 cm hoog) Blauw. Een oud en bekend bolgewas (1601) uit de Pyreneeën, Noord-Spanje en Joegoslavië. De bloeiwijze lijkt op miniatuur Bluebells, ze hebben mooie
blauwe klokjes aan dunne steeltjes in april en mei. Brimeura bloeit nog volop als de Bluebells zijn uitgebloeid. Voor zon en lichte schaduw, verwilderend. Geteeld van zaad, in Voorhout.

Per 10/ 5.50 30/ 15.00
CAMASSIA
Camassia’s, oorspronkelijk uit Noord-Amerika, zijn op hun best op niet te droge plaatsen. Mooi langs
water met de witte klokjes van Leucojum aestivum, of luchtig aangeplant in borders zoals te zien in
Arboretum Trompenburg te Rotterdam.
40) Camassia cusickii (70 cm hoog) Heel lichtblauwe sterrenbloemen aan stevige stengels, mooi
met bijvoorbeeld Brunnera marcrophylla, de Kaukasische vergeet-mij-niet. Bloeitijd mei-juni.

Per 5/ 4.00 10/ 7.50
41) Camassia leichtlinii ‘Alba’ (80 cm hoog) Roomwitte sterrenbloemen aan stevige stengels voor
een niet al te droge plaats. Na de bloei rekken de decoratieve toortsen met zaad zich luchtig en
sierlijk uit met nog heel lang wat laatste bloemen in de inmiddels hoge top. Onmisbaar! Deze
Camassia bloeit net na de blauwe. 
Per 5/ 4.00 10/ 7.50
42) Camassia leichtlinii ‘Caerulea’ (80 cm hoog) Diepblauwe sterrenbloemen aan stevige stengels in
mei-juni. Goed in gras en langs water met bijvoorbeeld vrouwenmantel (Alchemilla), etageprimula
en hosta. Mooi smal blad. Uitgedroogde bloemen afkoppen. De bollen na een paar jaar eens
oprooien in juli en wijder uitplanten, dan krijgen ze nieuw voedsel voor royale herbloei. Doe 10 cm
aarde op de bol en plant ze minstens 15 cm uit elkaar zodat de planten na regen goed opdrogen
en stevig blijven. Deze meest gebruikte Camassia is winterhard.
Per 5/ 4.50 10/ 8.00
43) Camassia quamash (25 cm hoog) Helder violetblauwe luchtige bloemtoortsen. Goed verwilderend op vochtige plaatsen, bijvoorbeeld in gras en in boomgaarden. Plant ze eens in massa’s zoals
ook narcissen en boshyacinten. Bloeitijd mei-juni. 
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
44) Camassia leichtlinii ‘Sacajawea’ (80 cm hoog) Een toorts met roomwitte sterren met een roomwitte rand langs het grijsgroene blad. Bloeitijd juni-juli. Alle Amerikaanse schoolkinderen kennen
het verhaal van de Indiaanse prinses Sacajawea, die de pioniers in hun huifkarren redde van de
hongersnood door hen Camassiabollen aan te bieden.
Per 5/ 4.00 10/7.50
45) Camassia semiplena (80 cm hoog) Een roomwitte vorm van Camassia leichtlinii met gevulde
bloemen. De dubbele sterrenbloemen bloeien langer dan de enkele. Plant de bollen in volle zon
of halfschaduw op een vochtige plek.
Per 5/ 4.50 10/ 8.00
CHIONODOXA
46) Chionodoxa forbesii ‘Blue Giant’ (20 cm hoog) Grootbloemige en intens blauwe sneeuwroem met
een wit hart. Bloeit vanaf maart op alle grondsoorten, maar ook in potten.Per 25/ 4.50 100/ 16.50
47) Chionodoxa forbesii ‘Pink Giant’ (20 cm hoog) Grootbloemige zachtroze sneeuwroem. Bloeit
van-af maart op alle grondsoorten en in potten. Leuk tussen donkerbladige heuchera’s die in de
winter nauwelijks afsterven en tussen Frittilaria meleagris (Kievitsbloem) of met Tulipa humilis
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‘Persian Pearl’.
Per 25/ 4.00 100/ 14.50
48) Chionodoxa forbesii, siehei (10 cm hoog) Dit is de bekende inheemse zachtblauwe sneeuwroem met een wit hart die vanaf maart probleemloos bloeit in zon en schaduw. In plantsoenen met vaste planten gebruikt men 75 bolletjes per vierkante meter voor onmiddellijk succes.

Per 25/ 3.00 100/ 11.00 1000/ 85.00
49) Chionodoxa luciliae (15 cm hoog) Grote sneeuwroem. Chionodoxa luciliae met blauwe bloemetjes
en een licht hartje wordt nu gerekend tot de stinzenplanten, maar er is nogal wat verwarring bij sneeuwroem: welk bloemetje hoort nu bij welke soort? Luciliae is iets kleiner dan Chionodoxa forbesii. Je
kunt ‘m herkennen aan de kleine bolletjes. Sneeuwroem verwildert goed in zon en halfschaduw.

Per 25/ 3.00 100/ 11.00 1000/ 85.00
50) Chionodoxa luciliae ‘Alba’ (15 cm hoog) De langbloeiende witte sneeuwroem valt in zon en
schaduw op door de omhoogkijkende bloemen. Leuk te combineren met Crocus tommasinianus
of tulipa humilis.
Per 25/ 3.00 100/ 11.00
51) Chionodoxa sardensis (10 cm hoog) ‘Kleine sneeuwroem’. Stinzenplant. Helderblauwe kleine
bloemen, rijkbloeiend in maart/april. Combineer met sneeuwklokjes, speenkruid (Ranunculus ficaria) en Scilla bifolia. Ook leuk in een lang bloeiende lentepot met bijvoorbeeld Narcis ‘Topolino’
en Crocus ‘Vanquard’. 
Per 25/ 4.50 100/ 16.50
CORYDALIS
52) Corydalis bulbosa, C. cava ‘Holwortel’ (20 cm hoog) Roze, soms witte gespoorde bloemen. Voor
humusrijke grond en schaduw. Direct na ontvangst planten, bijvoorbeeld tussen Vinca en Anemone
nemorosa of in het gras met sneeuwroem en Scilla siberica. Stinzenplant. Per 5/ 5.50 10/ 10.00
53) Corydalis solida ‘Vogeltje-op-de-kruk’ of voorjaarshelmbloem (15 cm) Verwildert op schaduwrijke
plaatsen in parken, bossen en gazons tussen Lamium, Helleborus en Primula. Vermeerdering door
deling van de knollen en vooral door zaad (mieren!). Stinzenplant.
Per 10/ 5.50 30/ 15.00
54) Corydalis solida ‘Beth Evans’ (15 cm hoog) Iets grotere rozerode voorjaars-helmbloem die
onder andere te zien is in de Tuinen van Hoegaarden in België, en meer opvalt dan de solida.

Per 10/ 4.00 30/ 1.00
CROCUS
Deze voorjaarsbodes zijn goed voor het ‘joie de vivre’-gevoel, spring er dus niet te zuinig mee om. Plant
8 tot 10 cm. diep ze in brede ‘drifts’, dus luchtige groepen op plaatsen waar ’s zomers de zon schijnt.
55) Crocus chrysanthus ‘Ard Schenk’ (10 cm hoog) Deze witte Crocus heeft een bronskleurig veertje op de buitenkant dat later blauw wordt. In het hart is hij bronsgeel met een groene waas.

Per 25/ 4,50 100/ 14,50
56) Crocus chrysanthus ‘Blue Pearl’ (5 cm hoog) Het blauw van een heldere hemel in februari aan
de buitenkant, van binnen zilverachtig blauw met een wit randje rond het hart. Tot vreugde van
de bijen bloeit deze ‘Pearl’ al in februari.
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
57) Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’ (5 cm hoog) Roomkleurige ronde bloemen met geveerde
oranje meeldraden en een groen hartje. Mooi in potten met bijvoorbeeld viooltjes en wildtulpjes.

Per 25/ 3.50 100/ 12.50
58) Crocus chrysanthus ‘Gipsy Girl’ (8 cm hoog) De grote bloemen zijn licht geel met duidelijke bruine
veren aan de buitenkant. Vroeg in februari-maart bloeiend.
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
59) Crocus chrysanthus ‘Prins Claus’ (8 cm hoog) De vrij grote witte bloemen hebben een grillige
paarse vlek.
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
60) Crocus flavus ‘Golden Yellow’ (10 cm hoog) De vroeg bloeiende “grote gele krokus” die al vanaf
de zeventiende eeuw in cultuur is. Boterbloemgeel, aan de buitenkant iets bleker met een grijs
gestreepte bodem. 
Per 10/ 3.50 50/ 16.50
61) Crocus korolkowii (5 cm hoog) Al in februari kan dit krokusje met gele bloemetjes die aan de
buitenkant bruin, paars of zwart gevlekt zijn bloeien. 
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
62) Crocus sieberii ‘Firefly’ (5 cm hoog) Lichtpaarse crocus met crèmekleurige accenten en een
oranje hartje. 
Per 25/ 3.00 100/ 11,00
63) Crocus sieberii ‘Tricolor’ (5 cm hoog) De blauwe crocus heeft in gesloten toestand een gegolfde
witte en een gele band rondom. Als de bloem geopend is heeft het hart dus gekleurde ringen.
Ook bijzonder op potten.
Per 25/ 3,50 100/ 12.50
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64) Crocus species (5 cm hoog) Een veelgevraagd mengsel van goede soorten in diverse tinten
blauw, wit en paars. Voor in het gras, langs paden en onder struiken.  Per 50/ 6.50 500/ 55.00
65) Crocus tommasianus (5 cm hoog) Deze van oorsprong wilde crocus is variabel zacht lavendel
gekleurd met een zilverkleurige buitenkant tot donkerpaars en bloeit vanaf februari-maart. De crocus
wordt heel vroeg in het voorjaar in tuinen gezien waar hij zich al jaren heeft uitgezaaid. Stinzenplant.

Per 25/ 4.50 100/ 17.00
In deze Crocus tommasinianus zijn andere kleuren aangetroffen, apart verder gekweekt en
benaamd:
66) Crocus tommasinianus ‘Albus’ (10 cm hoog) Dit jaar opnieuw aanbod van deze mooie witte
vorm van de boerencrocus.
Per 5/ 6.00 10/ 10.00
67) Crocus tommasinianus ‘Barr’s Purple’ (5 cm hoog) Deze snel verwilderende en rijkbloeiende
selectie uit de wilde Crocus tommasinianus heeft zilverlila bloemen op zilverachtige steeltjes. Maai
groepen uitgebloeide crocussen pas na een maand, maai er desgewenst 1 of 2 keer omheen om
de bollen tot de bloeibare maat te laten uitgroeien.
Per 25/ 2.50 100/ 9.00 500/ 40.00
68) Crocus tommasinianus ‘Lilac Beauty’ (10 cm hoog) Een nieuwe tweekleurige selectie van de
boerenkrokus.
Per 25/ 4.00 100/ 15.00
69) Crocus tommasinianus ‘Roseus’ (10 cm hoog) Heel bijzonder roze in de vroege voorjaarstuin.
Mooi in een voorjaarspaadje met Scilla bifolia, Chionodoxa ‘Pink Giant’, Galanthus, Tulipa humilis
‘Violacea Black Base’ en Cyclamen coum.
Per 25/ 5.00 100/ 18.50
70) Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’ (5 cm hoog) Heeft wat grotere robijnpurperen bloemen. De
kwekers zijn soms bedroefd dat alle aandacht naar de lichtgekleurde tommasinianussen gaat.
‘Ruby Giant’ bloeit wat later maar wel heel lang en is weer- en windbestendig. Ook lentefris tussen witbonte Lamium en mooi in potten op de stoep.
Per 25/ 2.50 100/ 9.00 1000/ 75.00
71) Crocus tommasinianus ‘Whitewell Purple’ (5 cm hoog) “Fine reddish flowers in profusion”, zegt
onze bollenbijbel (International Checklist for Miscelaneous Bulbs). Wij zeggen: roodachtig violet.
Zeer goed verwilderend. 
Per 25/ 2.50 100/ 9.00 500/ 40.00
72) Crocus tommasinianus gemengd (5 cm hoog) Verwilderingsmengsel met spiegelende tinten van zacht zilverlila, robijnpurper en violet. Mooi langs paden, in het gras en in grind. Plant
ze daar in “wolken” of in mooie rechte langwerpige banen, als afgerolde rollen stof zodat
het gras er omheen in strakke lijnen gemaaid kan worden en de bollen in het doorgroeiende
gras staan. Dit geeft een wollig groen effect. Eventueel 4-6 weken na de bloei alles afmaaien.

Per 25/ 3.00 100/ 11.00 1000/ 85.00
Crocus vernus, grootbloemige krokus
Deze is in Nederland bekend van de beplanting op het Lange Voorhout in Den Haag. In de borders zijn
ze het mooiste als ze nonchalant en op kleur tussen bodembedekkers worden geplant. Stop ze vooral
ook in potten. Bloeitijd februari-maart.
73) Crocus vernus ‘Jeanne d’Arc’ (10 cm hoog) Grootbloemig zuiver wit met een donkerpaars hart. In
de borders zijn ze het mooist als ze nonchalant tussen bodembedekkers worden geplant. Plant
ze vooral ook in potten.
Per 10/ 3.50 50/ 16.50
74) Crocus vernus ‘Pickwick’ (10 cm hoog) Grootbloemige grijswitte krokus met mineraal-violette
strepen. Plant ze luchtig tussen bijvoorbeeld Ajuga reptans of Lamium ‘Red Nancy’. Ook tussen
Pulmonaria’s zitten er die prettig met ‘Pickwick’ combineren. 
Per 10 3,50 50/16.00
75) Crocus vernus ‘Remembranche’ (10 cm hoog) Grootbloemig glanzend violet met opvallend
donker hart.Behalve in het gras of onder struiken is deze krokus heel dankbaar in bloembakken. Combineer met wildtulpjes en Chionodoxa ‘Pink Giant’. Bloeitijd: februari-maart.

Per 10/ 3.50 50/ 16.50
76) Crocus vernus ‘Vanguard’ (10 cm hoog) Door Van Tubergen in 1934 geselecteerd uit een Russische vorm van vernus. Deze crocussen zijn aan de buitenzijde licht mauve-roze met een grijs
waas. Aan de binnenzijde wat lichter, ze lijken op een wat grotere Crocus tommasianus. Zeer
vroeg- en rijkbloeiend. Behalve in de tuin ook “beeldig” in potten met druifjes en wildtulpjes.

Per 10/ 3.50 50/ 16.50
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TUINCYCLAMEN
Het is helemaal niet gek om de knollen van cyclamen vóór het planten een paar uur in een bak water
te leggen. Ze zullen dan sneller wortelen. Geef ze een tamelijk droge beschaduwde plaats en humusrijke grond. Knollen net onder de oppervlakte planten, eventueel een beetje schuin zodat regenwater
wegloopt. Hoe langer de knollen vaststaan, hoe meer bloei! Cyclamen zijn grote kalketers, geef landbouwkalk, mergel, beendermeel of verpulver stenen of eierschalen.
77) Cyclamen cilicium (10 cm hoog) Middelroze met donkerder hartje en grijs of crème-wit gemarmerd
blad. Bloeit rijk van september tot november met iets kleinere bloemen dan C. hederifolium.

Per 3/ 4.00 6/ 7.50
78) Cyclamen coum (10 cm hoog) Uit de Kaukasus. Meestal groenbladig, de onderzijde van het blad
is donkerrood. Voorjaarsbloeiend. Donkerroze/karmijnrood. Combineer met sneeuwklokjes, sneeuwroem, Scilla bifolia en Narcis pseudonarcissus lobularis, zoals gezien in het grasveld bij Beth Chatto.

Per 3/ 4.50 6/ 8.00
79) Cyclamen hederifolium (15 cm hoog) Bloeit vanaf juli lichtroze met donkerder hart. Het gemarmerde blad dat na de bloei verschijnt blijft de hele winter en in het voorjaar mooi. Zet er in
het najaar witte, blauwe of roze sneeuwroem (Chionodoxa) bij.
Per 3/ 4.50 6/ 8.00
DICHELOSTEMMA
80) Dichelostemma congestum (70 cm hoog) Heliotroopkleurige buisbloempjes in ronde trosjes op
dunne bladerloze stengels, wel stevig. Als ze bloeien in juni-juli doen ze denken aan Verbena bonariensis. Uitstekende en houdbare snijbloem op ‘s zomers droge grond. Zoek er een mooie Achillea bij.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 30.00
ERANTHIS
81) Eranthis cilicica (10 cm hoog) Geel met dieper ingesneden en bronskleuriger blad dan Eranthis
hyemalis. Hollands geteeld. Voor een voedselrijke, licht vochtige plaats met voldoende schaduw.
Knolletjes voorweken voor het planten, 5-7 cm diep. 
Per 25/ 7.00 100/ 26.00
82) Eranthis hyemalis (10 cm hoog) Stinzenplant. Heldergeel ‘boterbloempje’ met groen blad. Hollands geteeld. Komt in Nederland al honderden jaren voor op licht vochtige humusrijke grond.
Deze zogenaamde winterakoniet is goed te combineren met sneeuwklokjes. Ga in de bloeitijd
eens kijken bij Huis te Manpad in Heemstede. 
Per 25/ 7.50 100/ 28.50
ERYTHRONIUM
Dankbare halfschaduwplanten op goed gedraineerde plaatsen. Zelfs iets zure grond wordt goed verdragen. Na ontvangst direct planten want de bol droogt snel uit!
83) Erythronium dens-canis (15 cm hoog) ‘Hondstandsviooltje’. Gemengde roze tinten. De enige
soort die in Europa en Azië voorkomt. Gezien onder berken en ook in beukenbossen, gemengd
met het leverbloempje. Geef hondstand in de tuin een eigen plekje in halfschaduw, zonder veel
concurrentie, zodat zij zich uitzaaien. Bloeitijd maart-april. Na ontvangst direct planten want de bol
droogt snel uit.
Per 5/ 4.50 10/ 8.00
84) Erythronium ‘Pagoda’ (25 cm hoog) Okergeel met een bruine ring rond het hart. Het blad is
prachtig bruin gemarmerd. In april-mei een dankbare halfschaduwplant die flink kan uitbreiden.
Mooi bij varens en Ajuga reptans (Kruipend zenegroen)
Per 5/ 4,00 10/ 7.00
85) Erythronium revolutum ‘White Beauty’ (20 cm hoog) De roomwitte bloemen hebben een bruine
ring rond het hart. Het gemarmerde blad past er goed bij. Een plaatje bij de blauwe Omphalodes
capadocica (Amerikaans vergeet-me-nietje).
Per 5/ 6.50 10/ 12.50
FRITILLARIA
86) Fritillaria davisii (15 cm hoog) Een kleintje, gevonden rond 1940 in Griekenland. De hangende
donkerbruine bloemen hebben kleine gele kleurschakeringen. Goed winterhart maar zet hem op een
niet te natte plek in de rotstuin of voor in de border. Kan ook goed op pot geteeld worden. Geurend.

Per 5/ 4.50 15/12.50
87) Fritillaria meleagris, ‘Kievitsbloem’ (20 cm hoog) Deze stinzenplant groeit het best op vochtige
en licht beschaduwde plaatsen in gras en langs het water. Zaait vanzelf uit maar het zaad kan
ook worden geplukt en in een koude bak gezaaid, waardoor ze in het derde jaar al bloeien.

Per 10/ 3.50 25/ 8.00 100/ 28.50
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88) Fritillaria meleagris ‘Alba’ (20 cm hoog) Het bekende en geliefde kievitseitje in het wit, mooi in
gras of bij water en ook op ruime potten. 
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
89) Fritillaria michailovskyi (20 cm hoog) Per bloemsteel tot 8 chocolade-purperen klokjes met
goudgeel randje. Geef een licht beschaduwde plaats, bijvoorbeeld bij de bijna zwarte primula
‘Gold Lace’ die ook een gouden randje heeft. Bloeitijd: april-mei. 
Per 10/ 5.00 30/ 13.50
90) Fritillaria olivierii (45 cm hoog) Een wat zeldzamer soort dat groeit in vochtige grasgebieden in
West Iran, in het Zagros gebergte op 3000 meter hoogte. Plant de bollen op een beschutte plek
en pas op bij late nachtvorst, daar kan deze Fritillaria niet goed tegen. 
Per 5/ 5.00 10/ 8.50
91) Fritillaria uva-vulpis (45 cm hoog) Een tot twee relatief kleine bruine bloemen met een gele rand op
een slanke steel. Makkelijke groeier in lichte schaduw. In de zomer staat deze fritillaria graag niet te nat.

Per 20/ 3.50 50/ 8.00
92) Fritillaria persica ‘Twin Towers Tribute’ (90 cm hoog) Auberginekleurige klokken aan stevige
stengel met grijs blad. Bloeitijd: april-mei. Dit is een Nederlandse selectie met twee stelen uit een
bol. Geef een zo warm mogelijke plaats voor goede herbloei. Dat kan ook een talud zijn, tussen
grind en in grote potten, of rooi de bollen in juni-juli om warm te bewaren tot oktober, november.

Per 1/ 4.50 3/ 12.50
93) Fritillaria persica ‘Ivory Bells’ (90 cm hoog) Groen-witte mutant uit Fritillaria persica, voor een
zonnige plaats bijvoorbeeld tegen een taxushaag. Deze goede bloeier is lang mooi door talrijke
zaaddozen. Laat planten, warm bewaren.
Per 1/ 6.00 3/ 16.50
FRITILLARIA imperialis
94) Fritillaria imperialis ‘Aurora’ (90 cm hoog) Deze keizerskroon is een goede groeier met frisse
oranje-rode hangende bloemklokken. 
Per 1/ 4.00 3/ 11.00
95) Fritillaria imperialis ‘Lutea’ (90 cm hoog) Onder een ‘ananaskuif’ hangen grote gele klokken in
april-mei met vage paarse adertjes. Daarna als toegift aparte zaaddozen.  Per 1/ 4.50 3/ 12.50
GALANTHUS, sneeuwklokje
Sneeuwklokjes vooral op droge grond diep planten. Met 10 cm grond op de bol, want ze drogen ’s
zomers gemakkelijk uit. Geef een deels beschaduwde, licht vochtige standplaats in gras, tussen uitlopende vaste planten en onder struiken zoals Cornus siberica ‘Alba’ die in de bloeitijd van de sneeuwklokjes roodglanzende takken heeft. Om de sneeuwklokjes allemaal het eerste jaar in het vroege
voorjaar in bloei te hebben, kunt u ze het best direct na ontvangst planten.
96) Galanthus elwesii ‘Turks Sneeuwklokje’ (15 cm hoog) Grotere bloemen en vroeger bloeiend dan
G. nivalis, het brede blad is blauwgroen. Deze sneeuwklokjes verdragen meer zon dan G. nivalis.

Per 20/ 7.50 100/ 32.50
97) Galanthus nivalis (15 cm hoog) Bolmaat 4 voor grootschalig gebruik. Voor mensen met enig
geduld is deze bolmaat 4 een mooi alternatief, het eerste jaar is de bloei niet altijd 100%.

Per 25/ 7.50 100/ 27.00 500/ 119.50
98) Galanthus nivalis (15 cm hoog) Bloeibare bolmaat 6, voor de tuin maar ook voor pottenteelt.
Het ‘gewone’ sneeuwklokje voor verwildering, een stinzenplant. Zorg ‘s zomers voor een wat beschaduwde plaats. Plant dikke pollen steeds tijdens of na de bloei uit - dit kan ook vanaf augustus
- om ze vlugger te vermeerderen.
Per 20/ 9.50 50/ 21.50 100/ 39.50
99) Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’ (15 cm hoog) Dubbelbloemig sneeuwklokje, al bekend sinds de
18e eeuw. 
Per 10/ 6.00 30/ 16.50 100/ 48.50
100) Galanthus nivalis ‘Viridapice’ (12 cm hoog) Deze sneeuwklok is groter dan de bekende GalanBOLLENPAKKETTEN maken voor verjaardag of jubileum is leuk en dankbaar werk.
Overleg eens over de mogelijkheden.

• Zijn de bollen voor een pot of voor de tuin?
• Welke grondsoort?
• Zon of schaduw?
• Is de ontvanger man of vrouw?

• Een verzamelaar of een tuinierster?
• Leeftijd van de ontvanger.
• U bepaalt de prijs
13

thus nivalis en is daardoor makkelijk te herkennen. De buitenste bloemblaadjes hebben een
opvallende groene vlek op de bloempunten. Leuk tussen Hedera. 
Per 10/ 12.50 30/ 33.50
101) Galanthus woronowii (15 cm hoog) Glanzend sneeuwklokje. Compacte plant met breed
glanzend blad, komt voor in Turkije, Rusland en Georgië. Staat graag op een wat vochtigere plek.

Per 25/ 8.00 100/ 27.50
GERANIUM
102) Tuberosum (45 cm hoog) Deze knolooievaarsbek uit Spanje met lange bloeitijd is al bekend
sinds 1596. Talrijke helder donker roze en geaderde bloemen met diepblauwe meeldraden en
paarsrode vlekjes in het hart. De bloeitijd is april-juni, daarna verdwijnt jet mooi ingesneden
donkergroene blad, dus geen overvloed van woekerend groen. Voor alle grondsoorten, dus ook
voor arme zandgrond. Vast laten staan.
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 GLADIOLUS
103) Gladiolus Botanische mix (50 cm hoog) Een mooie diverse mix van minigladiooltjes die geteeld
zijn van zaad.
Per 20/ 11.50 100/ 46.50
104) Carneus ‘Albidus’ (40 cm hoog) Een bleke vorm van Gladiolus carneus. Ongeveer 40 cm hoog
met relatief rechte steel en “grote” bloemen. De bloeitijd hier is in juni. Gevonden in de West
kaap in Zuid Afrika en al in de 18e eeuw is deze naar Europa gehaald. Relatief makkelijk te telen.

Per 5/ 6.50 10/ 11.50 30/ 29.50
105) Gladiolus communis ssp. byzantinus (50 cm hoog) Winterhard fijngebouwd gladiooltje uit Frankrijk, Spanje. Fuchsia roze met een beetje wit in het hart. Dit is een sierlijke bloeier in mei-juni. Ook in
schraal gras tussen boterbloemen in de berm! Na de bloei verschijnen verrassend decoratieve puntige
zaaddozen die lang mooi blijven. Alleen hierdoor al aangeraden voor tuin en boeketten.

Per 10/ 2.50 30/ 6.50 100/ 19.50
106) Gladiolus communis ssp. byzantinus True Species (75 cm hoog) Whistling Jacks, volkomen
winterharde gladiool. Dit is de originele violet-rode vorm, die u altijd in de tv-uitzendingen van
Gardener’s World kunt bewonderen. Geteeld in Voorhout. 
Per 5/ 5.50 10/ 10.00
107) Gladiolus tristis (60 cm hoog) Oorspronkelijk komt dit gladiooltje voor in natte plekken en rivierbedden in het zuiden van de Kaapprovincie (Z.A.). Ze is daar bekend als de “Reeboksbloem”. Sinds
het midden van de 18e eeuw is dit winterharde gladiooltje in cultuur in Europa. De bloeitijd is begin
mei. Plant de bollen 8-10 cm diep op humusrijke, goed doorlatende grond en geef veel water. De
bloemen zijn heerlijk geurend, vooral tegen de avond. Tegen strenge vorst afdekken in de winter.

Per 5/ 6.50 10/ 11.00 30/ 28.50
HYACINTEN
Voor tuin en pot, bloeitijd april/mei. Geef ze in de tuin een zonnige plaats en rooi ze niet op. Wij leveren
bolmaat 15, goed voor een mooie bloemtros op een sterke bloemsteel. Strooi bij het opkomen wat
samengestelde kunstmest.
108) Hyacint ‘Blue Jacket’ (25 cm hoog) Donkerblauw, “bluebell”-blauw, grootbloemig uit 1953. Voor
tuin en pot, bloeitijd april-mei. Geef ze in de tuin een zonnige plaats en rooi ze niet op.

Per 10/ 5.00 25/ 11.50
109) Hyacint ‘Gipsy Queen’ (20 cm hoog) uit 1927. Donker zalmkleurig tot abrikoos. Mooi met viooltjes
en druifjes in bloembakken. 
Per 10/ 5.00 25/ 11.50
110) Hyacint ‘Jan Bos’ (25 cm hoog) Mooi “klein”, spirearood, slanke toorts.  Per 10/ 5.00 25/ 11.50
111) Hyacint ‘Paul Herman’ (25 cm hoog) Bloeit met een violet-paarse bloem. De buitenkant van de
nagels is lichtpaars. De stengel is bruin-brons gekleurd.
Per 10/ 5.00 25/ 11.50
112) Hyacint ‘Pink Elephant’ (25 cm hoog) Grote babyroze ‘poppige’ bolbloemen op een korte steel.

Per 10/ 5.00 25/ 11.50
113) Hyacint ‘White Pearl’ (25 cm hoog) White Pearl is net als de oude ‘Pink Pearl’. Doordat hij kort
blijft zeer geschikt voor tuin en pot.
Per 10/ 5.00 25/ 11.50
114) Hyacint ‘Yellow Queen’ (25 cm hoog) Zonnegele bloemen met een heerlijke geur. Doen het ook
goed als snijbloem. 
Per 10/ 5.00 25/ 11.50
115) Hyacint gemengd (25 cm hoog) Mooi mengsel van de hyacinten in onze lijst. Geniet van al die
bijzondere kleurtjes. Er is méér dan blauw, wit en roze.
Per 15/ 8.00 30/ 15.00
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Scilla mischtschenkoana

HYACINTHOIDES Scilla, boshyacint
116) Hyacinthoides hispanica blauw (35 cm hoog) Stevige, recht opgaande blauwe (Spaanse) boshyacint, goed te gebruiken tussen hedera’s en in bosranden. 
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 21.50
117) Hyacinthoides hispanica ‘Rosea’ (35 cm hoog) Roze boshyacint. Mooi rond “blauwe” hosta’s in
de schaduw. Bloeitijd april-mei. 
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 21.50
118) Hyacinthoides hispanica wit (35 cm hoog) Witte boshyacint. Zet ze tussen Arum, Corydalis solida, daslook en Lamium in halfschaduw. Bloeitijd april-mei. 
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 21.50
119) Hyacinthoides non-scripta (voorheen Scilla nutans, Endymion), ‘Bluebell’ of ‘Hazenklokje’ (35 cm
hoog) Ze hebben buisvormige bloemen aan één kant van de steel en Hollandse boshyacinten
hebben klokjes rondom. De aangeboden partij is van import uit Engeland.

Per 10/ 5.00 30/ 13.50 100/ 41.50
IPHEION
Vooral vanaf het tweede jaar vormt Ipheion tapijtjes met voornamelijk lichtblauwe/zilverachtige bloempjes. Plant ze eens tussen pioenen voor een mooi effect in het voorjaar als de pioenen met rode neuzen opkomen. Dit kunt u ook doen met blauwe druifjes. Ipheion is heel geschikt voor taluds, tussen
stenen maar ook op een kerkhof.
120) Ipheion uniflorum ‘Oud Wijfje’ (15 cm hoog) Dit pollenvormend en heerlijk uitbreidend bolletje
staat bij voorkeur in de zon. Bloeitijd tussen maart en juni. Leuk om te mengen met blauwe
druifjes als de Muscari ‘Blue Magic’. Vooral het tweede jaar vormt Ipheion tapijtjes met voornamelijk lichtblauw/zilverachtige bloemetjes.
Per 25/ 2.00 100/ 7.00
121) Ipheion uniflorum ‘Charlotte Bishop’ (20 cm hoog) Vroeg in het voorjaar bloeiend met roze, licht
geurende, stervormige bloemen.
Per 25/ 4.50 100/ 16.50
122) Ipheion uniflorum ‘Wisley Blue’ (20 cm hoog) De bloemen zijn groter en blauwer dan bij Ipheion
uniflorum. De bloei lijkt minder omdat de bloemen niet gelijktijdig bloeien maar na elkaar. De bloeitijd
duurt dus langer, van maart tot juni. Winterhard en goed vermeerderend.  Per 25/ 3.00 100/ 11.00
IRIS
123) Iris danfordiae (10 cm hoog) Heldergeel met groene spikkels. Geurend. Bloeitijd februari-maart.
Plant 10 cm diep in zanderige grond, dan komt hij goed terug.
Per 25/ 4.00 100/ 14.50
124) Iris reticulata ‘Alida’ (12 cm hoog) Lichtblauw, dus ze vallen goed op als het voorjaar begint.
Plant irisjes ongeveer 8 cm diep op een zonnige plek.
Per 25/ 4.00 100/ 14.50
125) Iris reticulata ‘Harmony’ (15 cm hoog) Een kruising van Iris reticulata x histrioides major. De
Engelsen omschrijven deze kleur als ‘Bluebird-blue’. De lip is donkerblauw met een witte vlek
waarop een geel honingmerkje voor de bijen. Deze Iris doet het ook goed in potten voor bijvoorbeeld op de stoep. Bij zware grond eventueel wat grof zand doorwerken. Bloeitijd februari-maart.

Per 25/ 4.00 100/ 14.50
126) Iris reticulata ‘Painted Lady’ (12 cm hoog) De crèmewitte bloemen met lichtblauwe vlekjes
vallen mooi op, vroeg in het voorjaar als de grond nog “zwart” is. 
Per 25/ 4.50 100/ 16.00
127) Iris reticulata ‘Pauline’ (12 cm hoog) Donkerpaars met een witte vlek in de nog donkerdere lippen. Plant de irisjes op een zonnige, niet te natte plek in de tuin, met krokussen of in een mengsel
van Scilla bifolia en Chionodoxa.
Per 25/ 4.00 100/ 14.50
IXIA
128) Ixia ‘Eos’ (50 cm hoog) Uit de kleine knolletjes komt een slank gewas met dunne steeltjes waarop de oranje bloemen in een scherm bloeien. De verrassende bloeitijd is begin juni. Ik zag ze
voor het eerst op de rotstuin in de botanische tuin in Utrecht.
Per 25/ 4.50 100/ 16.50
IXIOLIRION
129) Ixiolirion tataricum (50 cm hoog) Dit is ook zo’n (te) onbekend bolgewas dat bloeit tussen de
seizoenen, dus gelijk met alliums en irissen. Tot 7 helder lavendelblauwe bloemen op een slanke
steel met kort blad. Dit is een rijk bloeiende plant voor in de border, die makkelijk vermeerderd en
goed terugkomt.
Per 25/ 3.00 100/ 10.00
LEUCOJUM
130) Leucojum aestivum ‘Zomerklokje’, stinzenplant (30 cm hoog) De witte hangende klokjes hebben
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groene puntjes. Ze staan graag op vochtige plaatsen met bijvoorbeeld primula’s, hosta’s en Brunnera
(Kaukasische vergeet-mij-niet). De bloeitijd is vanaf april.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 33.50
131) Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’ (45 cm hoog) Indertijd gevonden door W. Robinson (dezelfde als die van Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’) tussen de wilde Leucojum aestivum. Van
deze grootbloemige forse kloon zijn inmiddels mooie partijen gekweekt. Op een iets vochtige
plaats vast laten staan.
Per 10/ 5.00 30/ 13.50
132) Leucojum vernum, ‘Lenteklokje’ (15 cm hoog) Stinzenplant. Bloeit net na de sneeuwklokjes op
een vochtige humusrijke plaats met grote klokken die groene puntjes hebben. De kleine blauwe
Scilla bifolia combineert mooi en ook narcis pseudonarcissus lobularis, primula’s en Arum italicum
passen erbij. Bollen na ontvangst snel planten, ze mogen niet uitdrogen. Komen soms pas het
tweede jaar op. Vast laten staan. 
Per 10/ 5.50 50/ 25.00
LILIUM
133) Lilium candidum, Witte Madonnalelie (100 cm hoog) Bloeitijd juni-juli. Plant deze al eeuwen bekende lelie heel ondiep op een zonnige plaats. In tegenstelling tot gewone lelies (15 cm grond op de bol)
wil candidum slechts 2 cm. Kies kalkrijke, niet te droge verse grond. Ook veel gebruikt in kuipen.
Per 1/ 4.50 3/ 12.00
134) Lilium martagon (80 cm hoog) Purperkleurig. De bekende turkenmuts-lelie die als stinzenplant
wordt beschouwd. Bloeitijd juni. 
Per 1/ 7.50 3/ 19.50
MUSCARI, blauwe druif
De meeste leden van de zeer grote familie druif staan het liefst op een zonnige plek waar ze na de
bloei warm en droog een nieuwe bloem aan kunnen leggen voor het volgende jaar. Niet alle druifjes
maken zoveel bladsprietjes als de meest bekende druif, Muscari armeniacum.
135) Muscari armeniacum ‘Night Eyes’ (20 cm hoog) Deze nieuwe, zeer donkerblauwe muscari met
een opvallende witte rand aan de bloemetjes is rijkbloeiend met volle bloemtrossen op stevige
stelen en donkergroen opstaand blad. Verwilderd goed op een zonnige plek. Ook mooi op pot.

Per 25/ 5.00 100/ 17.50
136) Muscari azureum (15 cm hoog) Druifje met weinig blad en azuurblauwe bloemen. Vroegbloeiend, vanaf maart. Verwildert goed. 
Per 25/ 3.50 100/ 12.50
137) Muscari botryoides ‘Album’ (15 cm hoog) Mooi wit slank toortsje, niet “propperig” en met kort
blad. Al bekend in de 16e eeuw. Dit druifje bloeit vanaf maart en verwildert heel goed onder nog
bladerloze struiken. 
Per 25/ 4.00 100/ 14.00
138) Muscari botryoides ‘Superstar’ (12 cm hoog) Aangestoken door het enthousiasme van Jacqueline v.d. Kloet voor deze Muscari kan ik niet anders zeggen dan dat ‘Superstar’ door het “puntige”
bloemmodelletje een pittige uitstraling heeft, zowel in de tuin als in bloembakken. De kleur is
mooi blauw, het blad kort en de bloeiduur uitstekend. Ik zou wel een romantischer naam bedacht
hebben maar kwekers zijn nu eenmaal nuchtere mannen.
Per 25/ 5.50 100/ 19.50
139) Muscari comosum, ‘Kuifhyacint’ (25 cm hoog) Stinzenplant. Slanke steeltjes onder olijfgroene
bloemen, met bovenaan een purperen kuif als bij een paradijsvogel – om bijen te lokken. Bloeitijd:
mei-juni-juli. Groeit nog volop in het wild in België en Frankrijk.Per 10/ 3.00 30/ 8.50 100/ 24.50
140) Muscari latifolium (25 cm hoog) Indigoblauw druifje met wat grotere lichtblauwe bloemen aan
de top. ‘Oxford and Cambridge’ zeggen de Engelsen vanwege de clubkleuren. Sierlijk rechte steel
met slechts een of twee smalle bladeren. Mooi in luchtige groepen onder bijvoorbeeld kaneelkleurige azalea’s. Ook langbloeiend in buxusperkjes, eventueel gemengd met tulpen als ‘Continental’, ‘sylvestris’ of ‘Springgreen’. Deze druifjes komen probleemloos terug. Bloeitijd: april-mei.

Per 25/ 3.00 100/ 11.00
141) Muscari neglectum (25 cm hoog) Uit Europa en Noord-Afrika. Haast zwartblauwe klokjes met
zuiver wit zoompje, weinig blad. Dankbare en oogstbare droogbloem waarop een blauwe gloed
behouden blijft. Vroege bloeier en al heel oud, ook te zien op Breugheliaanse schilderijen. Vermeerdert goed door kralen (jonge bollen). 
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 21.50
NARCISSEN
Op de Engelse landgoederen was het aanplanten van narcissen in boomgaarden en moestuinen
gebruikelijk om insecten uit het fruit te weren. Omdat het blad aan de bomen gemiddeld de tweede
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helft van mei verschijnt kunnen narcissen voldoende energie en licht opnemen voor de bloei van het
volgende jaar. Over het algemeen willen narcissen een iets zuurdere, niet te droge grond, met name
poeticus doet het beter als er niet te veel kalk in de grond zit. Op droge plaatsen en voor verwildering
mag diep geplant worden, wel 15 centimeter grond op de bol. Kies altijd verschillende bloeitijden en
tenminste één vroegbloeiend trompetje voor het ‘lentegevoel’ in maart. Een vuistregel voor het aantal
narcissen tussen vaste planten is 15 stuks per vierkante meter van grote soorten en 25 van de
kleinere zoals N. ‘Hawera’, ‘Topolino’ of ‘Orange Queen’.
Wij telen meer dan 400 verschillende narcissen. Naast de open dag op het land in het voorjaar zijn
onze narcissen te zien bij de Lenteflora, die jaarlijks half februari gehouden wordt in Lisse. Veel van
deze narcissen en ook sommige andere soorten die eerder in de lijst stonden zijn te bestellen via de
webshop www.meeuwissenvoorhout.nl
Gebruikt u grote aantallen narcissen? Laat ons een prijsopgaaf doen.
142) Botanische mix (20 cm hoog) Een mooi mengsel van veel soorten lage kleinbloemige narcissen die ieder jaar terugkomen. Er zitten heel wat verrassingen in die van vroeg tot laat bloeien!

Per 25/ 6.00 100/ 22.50
143) Narcis bulbocodium ‘Golden Bells’ (10 cm hoog) Een zeer rijkbloeiend hoepelrok-narcisje voor
in de rotstuin of op pot.
Per 10/ 3.00 30/ 7.50 100/ 21.50
144) Narcis bulbocodium ‘Julia Jane’ (10 cm hoog) Dit zachtgele narcisje, in 1966 gevonden in Marokko, bloeit zeer vroeg. De hoepelrokjes vallen goed op tussen de sneeuwklokjes en de Cyclamen
coum, of plant er een paar tussen sneeuwroem. 
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
145) Narcis bulbocodium ‘Oxford Gold’ (10 cm hoog) Een vroegbloeiend geel hoepelroknarcisje voor
in de border. Plant ze tussen de sneeuwroem (Chionodoxa) of krokussen. Per 10/ 3.00 30/ 7.50
146) Narcis cyclamineus ‘Spoirot’ (10 cm hoog) Deze crème-witte narcis bloeit vroeg in het voorjaar, na
de sneeuwklokjes. Zet ‘Spoirot’ voor verwildering op een in de zomer niet te droge maar warme plek.

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
147) Narcis cyclamineus ‘Amwell lady’ (25 cm hoog) Vroeg tot middelvroeg bloeiende fris donker geel
narcisje om het echte lentegevoel op te wekken. Mooi om eens tussen grootbloeiende krokussen
(Crocus vernus) te planten. 
Per 10/ 5.50 30/ 15.00 100/ 44.50
148) Narcis cyclamineus ‘Cha Cha’ (25 cm hoog) Midden seizoen tot laat bloeiend(april). Helder witte dekbladen met in het roze cupje een groen hart. Deze combineert mooi met witte,roze of paarse tulpen.

Per 10/ 5.50 30/ 15.00 100/ 44.50
149) Narcis cyclamineus ‘Chickadee’ (25 cm hoog) Dit is één van de narcissen van de Amerikaanse
veredelaar Mitch uit de serie narcissen met vogelnamen. Koolmezen zijn inheems in Oregon. Deze
narcis heeft iets naar achter gebogen, helder gele dekbladen en een wat donkerder, soms licht
oranje cup. Hij bloeit relatief vroeg en lang. 
Per 10/ 6.50 30/ 17.50 100/ 52.50
150) Narcis cyclamineus ‘Emcys’ (30 cm hoog) Deze vroegbloeiende melkwitte narcis is een nakomeling van ‘Jenny’ en kan goed vervroegd worden op potten.
Per 5/ 4.50 10/ 8.00 50/ 32.50
151) Narcis cyclamineus ‘Itzim’ (25 cm hoog) Donkergeel met oranje trompetje, de bloemblaadjes zijn
als bij een echte cyclamineus ver naar achteren geslagen, wat een los en natuurlijk effect geeft.
Itzim is uitstekend voor verwildering en kleurt mooi bij het jonge groen en uitlopende twijgen.

Per 10/ 3.50 30/ 9.00 100/ 27.50
152) Narcis cyclamineus ‘Yellow Wings’ (30 cm hoog) Een jonge (uit 1994) prachtig gevormde narcis
met duidelijk naar achter geslagen bloemblaadjes die helder groenachtig geel zijn. In de lange trompet zit minder groen. Vroege sterke bloeier, vanaf eind maart.  Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 32.50
153) Narcis dubbel ‘Baldock’ (40 cm hoog) Relatief nieuwe gevuldbloemige narcis uit Nieuw Zeeland,
Volgens de beschrijving van de RHS kleuren de citroengele bloemen naarmate ze rijper worden
naar wat roze in het hart. Bij onze temperaturen vind ik het meer wit, net als bij Narcissen ‘Payday’
of ‘Sprinter’ met soms een klein vleugje zalm oranje. Ook na de sneeuw en nachtvorst , dit jaar in
april, stond deze narcis rechtop in het land. 
Per 5/ 6.50 10/ 11.00 50/ 52.50
154) Narcis dubbel ‘Double Itzim’ (20 cm hoog) Geeloranje. In 2003 door mijzelf geregistreerde
dubbele vorm van de cyclamineusnarcis ‘Itzim’. Ooit hebben we een paar bollen gevonden in een
aankooppartij waarbij geprobeerd was snel te vermeerderen op de buis in het laboratorium. Deze
unieke narcis heeft een vroege bloeitijd, plant er een paar tussen de kleine gele ‘Little Gem’ zodat
21

ze goed opvallen in de border of het grasveld. 
Per 5/ 6.00 10/ 10.00 50/ 42.50
155) Narcis dubbel ‘Manly’ (40 cm hoog) De geurende ‘Manly’ heeft een bolronde crèmekleurige grote
bloem op een sterke steel. Het lichtoranje kroontje is in toefjes vergroeid tussen wel 20 bloemblaadjes. ‘Manly’ houdt zich goed bij regen en wind en bloeit in april. Komt verrassend goed terug
als hij niet te droog staat.
Per 5/ 4.00 10/ 7.50 50/ 31.50
156) Narcis dubbel ‘Odyssey’ (40 cm hoog) Mooi ronde wit met lichtgele bloemen op een stevige steel.
Een goede tuinnarcis uit Amerika uit 1978. De bloeitijd is april. Per 5/ 6.50 10/ 11.00 50/ 52.50
157) Narcis dubbel ‘Poolster’ (40 cm hoog) Een nieuwe narcis met crème-wit gevulde, stervormige
bloemen, die je goed aankijken en goed rechtop blijven staan op stevige stelen. Zoetgeurend.

Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 40.00
158) Narcis dubbel ‘Rip van Winkle’ (15 cm hoog) Afkomstig uit Ierland en al voor 1884 bekend. Dit
dwergje heeft groengele bloemen met daartussen hier en daar wat groen. ‘Rip van Winkle’ kan goed
verwilderen in kort gras en bloeit opvallend vroeg in maart.
Per 10/ 3.00 30/ 7.50 100/ 20.00
159) Narcis dubbel ‘Snowball’ (40 cm hoog) Een klein wit “balletje” ligt op puur witte dekbladen. Deze
aparte narcis is al van voor 1937 en bloeit eind april.
Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 40.00
160) Narcis grootkronig ‘Linda’ (30 cm hoog) Linda staat voor mooi en dat is deze witte narcis met
abrikoos tot zalmroze cup zeker. Tot dit jaar hebben we van deze narcis niets verkocht en alleen maar
in bloemenshows laten zien. Linda is ook onze jongste dochter en zij is er altijd bij als we de eerste
bloemen van deze narcis geplukt worden op het land. Een goede tuin narcis die door de geringe
lengte van de steel ook goed op potten geplant kan worden.
Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 40.00
161) Narcis grootkronig ‘Rushlight’ (40 cm hoog) Citroen-gele dekbladen met een witte cup. Een
narcis uit 1957 van Wallace and Barr(UK), die in de prijskrant van 1959 aangeboden werd voor maar
liefst 84 pond per stuk. We hebben er nu een leuk partijtje van.  Per 5/ 7.50 10/ 13.50 50/ 59.50
162) Narcis grootkronig ‘Sweet Harmony’ (40 cm hoog) De grote omhoog staande bloemen hebben
witte dekbladen en een trompet die in het hart en aan de rand geel is. daar tussen is een helder
witte ring. Eindelijk is er eens aanbod van deze narcis uit 1956. De bloeitijd begint eind maart of
in de eerste helft van april. 
Per 5/7.50 10/ 10,00 30/ 27.50
163) Narcis grootkronig ‘Velasques’ (40 cm hoog) Eén van de narcissen die ik al teelde toen ik 15
was. Deze narcis ging voorheen alleen naar de groothandel, maar heeft nu een vast verdiende
plek in de catalogus. Velasques bloeit eind april, begin mei, heeft stevige stelen en kijkt je aan.
Plant deze narcis in halfschaduw tot schaduw. 
Per 5/ 4.00 10/ 7.50 50/ 31.50
164) Narcis jonquilla ‘Baby Moon’ (20 cm hoog) Dit in mei bloeiende narcisje heeft boterbloemgele
platte bloempjes met een plat kroontje. Er zijn meerdere fijn geurende bloemen per steel en
meerdere stelen per bol. Het groene blad is bieslookachtig en sterft onzichtbaar af. Dat is handig in
maandenlang bloeiende gemengde bakken met bijvoorbeeld Crocus sieberi ‘Tricolor’, Scilla siberica
‘Spring Beauty’ en een paar Alliums ‘karataviense’. 
Per 25/ 5.50 100/ 19.50 250/ 46.50
165) Narcis jonquilla ‘Dainty Miss’ (25 cm hoog) Dit ‘sierlijke meisje’ oogstte enkel enthousiaste
reacties op de kwekerij. “Wanneer zet je die in de catalogus, Hein?” Belofte maakt schuld: ‘Dainty
Miss’ staat dit jaar op de lijst. De melkwitte bloemetjes hebben een klein crème-wit cupje. Mooi
met Scilla siberica of Muscari ‘botrioides ‘Superstar’.
Per 5/ 5.50 10/10.00 50/ 45.00
166) Narcis jonquilla ‘Kokopelli’ (25 cm hoog) Rijkbloeiend zachtgeel met 2-3 kleine ronde bloemen
per steel. Het platte kroontje is donkergeel. Deze vroege bloeier (maart-april) heeft iets weg van
een grotere Narcis ‘Baby Moon’. Volgens de legende was Kokopelli een witte man die bij meerdere
indianenstammen nakomelingen had. Ook deze narcis vermeerdert zich snel.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 32.50
167) Narcis jonquilla ‘Regeneration’ (35 cm hoog) Dit jaar hebben we weer een meerbloemige,
geurende gele narcis met witte cup in de lijst. Deze is rijkbloeiend en verwildert goed.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00 100/ 28.50
168) Narcis jonquilla ‘Sabrosa’ (20 cm hoog) Geurend,klein, meerbloemig maisgeel met iets donkerdere cupjes. 
Per 20/ 4.50 50/ 10.00
169) Narcis kleinkronig ‘Arctic Gem’ (50 cm hoog) Een wat langere kleinkronige narcis met spierwitte
bloemen en wat groen in het cupje. De bloeitijd is half april. Plant in de border tussen tot 40 cm
hoge vaste planten als Brunnera.
Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 42.50
170) Narcis kleinkronig ‘Dear Lotte’ (35 cm hoog) Oorspronkelijk kwam dit bijzonder gekleurde narcisje
uit de proeftuin van Mrs. Abel Smith. Daar werd het al snel uitgekozen om in Nederland verder te
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groeien. Het is onlangs geregistreerd en de kweker wilde dit narcisje alleen afstaan als we het een
mooie naam gaven met ‘Lotte’ erin. ‘Dear Lotte’ heeft een romige zacht-oranje kleur met een lichtoranje kroontje waarvan de rand donkeroranje ’bepoederd’ is.
Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 42.50
Narcis kleinkronig ‘Park Springs’ (40 cm hoog) Witte dekbladen en een wit cupje met een zacht
geel randje dat bij het uitbloeien verdwijnt in de zon. Vroegbloeiend.
Per 5/ 4.50 10/ 8.50 50/ 37.50
Narcis kleinkronig ‘Sea Princess’ (35 cm hoog) Pittig narcisje met krijtwitte licht gegolfde bloemblaadjes en een opmerkelijk gekleurd kroontje: groenachtig beige geel met donker oogje. Bloeitijd
april-mei. Kies er Tiarella ‘Mint Chocolate’ bij.
Per 5/ 3.50 10/ 6.50 50/ 28.50
Narcis kleinkronig ‘Xit’ (25 cm hoog) Puur witte kleine bloemetjes met licht naar achter gebogen
bloemblaadjes en wat groen in het hartje. 
Per 5/ 6.50 10/ 12.00 50/ 50.00
Narcis kleinkronig ‘Yellow Xit’ (25 cm hoog) Alleen het kroontje is citroengeel, de dekblaadjes
zijn crème met een groene uitstraling. Dit goed groeiende, kleine narcisje staat mooi tussen Muscari ‘Night Eyes’.
Per 5/ 6.50 10/ 12.00 50/ 50.00
Narcis poeticus ‘Ornatus’ Geselecteerd door James Walker in 1870 uit N. radiiflorus var exertus
die in Frankrijk groeit. De bloemblaadjes zijn zuiver wit, het schotelvormige en geribbelde cupje
is groenschtig geel met een rood randje. De bloeitijd is april-mei, eerder dan Narcis poeticus
var recurvus. Een collega vond jaren terug wat bolletjes van dit partij in het bos bij kasteel
Keukenhof en teelde het op tot het groot genoeg was voor mij om te kopen en door de telen.

Per 5/ 8.50 10/15.50 30/ 42.50
Narcis poeticus var recurvus (40 cm hoog) De ‘Kleine Dichtersnarcis’, wordt overal in Europa in
het wild aangetroffen. In Zwitserland kent men in juni een bloemencorso waarvoor alleen deze
Alpennarcissen worden gebruikt. Dit geurende narcisje bloeit laat in mei met een kleine witte bloem. Het felgroene hartje heeft een smal rood randje dat de naam ‘fazantenoogje’ verklaart. Ook
de naar achter geslagen bloemblaadjes zouden op fazanten wijzen. 

Per 10/ 5.00 30/ 13.50 100/ 39.50
Narcis psuedonarcissus obvallaris ( 20 cm hoog) De ‘Tenby Daffodil’. Volmaakt gevormd goudgeel trompetnarcisje, het is dan ook een oervorm onder de trompetnarcissen. Een van de meest
aantrekkelijke pseudonarcisjes omdat hij je aankijkt. Uitstekend voor verwildering, vroegbloeiend
vanaf februari, maart. Volgens de legende al in 1106 door monniken door Europa verspreid tot in
Wales waar het de nationale bloem is.
Narcis spleetkronig ‘Centannées (40 cm hoog) Meer oranje dan geel is de uitstraling waarvan deze
narcis die mij ouders ooit 1 meter kochten op een veiling. Onder andere op de shows in Keukenhof
wonnen we meerdere prijzen met deze mooi gevormde narcis. Begin deze eeuw teelde we meer
dan een halve hectare ‘Centannées’ maar na succesvol gebruik in de broeierij stonden klanten uit
Japan in de rij. Nu telen we er nog “een beetje” van en staan ze voor de eerste keer in onze webshop.

Per 5/ 7.50 10/ 13.50 30/ 37.50
Narcis spleetkronig ‘Sprinter’ (35 cm hoog) Grote, driehoekige gele bloemen die bij uitbloeien
wit in het hart kleuren. De sterke bloem is zo hard ,dat het wel rubber lijkt.

Per 5/ 5.50 20/19.50 50/ 41.50
Narcis spleetkronig ‘Sulin’ (25 cm hoog) In mijn zoektocht naar meer kleur en vorm in de wat
kleinere tuinnarcissen kwamen we deze tegen bij de overbuurman. De naam is samengesteld met
de eerste letters van de namen van onze dochters, Suzanne en Linda. Mooi in de grootte en kleur
van de narcissen ‘Double Itzim’ en ‘Bantam’.
Per 5/ 7.50 10/ 13.50
Narcis spleetkronig ‘Winters Starlet’ (20 cm hoog) In 2018 werd dit rijkbloeiende narcisje voor
de eerste keer bij ons op de kwekerij geplant. Nog niet geregistreerd maar te leuk om niet in de
catalogus op te nemen. Net als ‘Sulin’ is dit een zaailing van overbuurman Jan de Winter en zeker
een aanwinst voor de borders of op late potten. 
Per 10/ 6.50 30/ 17.50
Narcis tazetta ‘Bright Spangles’ (40 cm hoog) Vroeg bloeiende geurende narcis met licht gele
bloemen en een helder oranje cupjes. Rijk en lang bloeiend.
Per 5/ 7.50 10/ 13.50 30/36.50
Narcis tazetta ‘Grand Primo Citroniére (40 cm hoog) ) Deze meerbloemige narcis is al voor
1780 beschreven en heeft de geur van jasmijn. Het partijtje bollen, dat we in het najaar van 2019
kochten, bloeide zeer lang en erg mooi bij ons op het land. 
Per 5/ 5.50 10/10.00 30/ 28.50
Narcis tazetta ‘Laurens Koster’ (35 cm hoog) Een narcis uit 1902 met tot zo’n acht bloemen per
steel. Lekker geurend en de bloeitijd is in april, mei.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 32.50
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185) Narcis triandrus ‘Angel’s Whisper’ (15 cm hoog) Een heerlijk rijkbloeiend echt miniatuur narcisje
met zacht gele geurende bloemetjes. Leuk in lage border, op pot of in de rotstuin. 	

Per 10/ 3.50 30/ 9.50 100/ 28.50
186) Narcis triandrus ‘Hawera’ (20 cm hoog) Bleek citroengeel met meerdere bloemstengels per bol.
Elk steeltje heeft tot 8 bloemen. Heerlijk geurend en lang bloeiend vanaf eind april. Mooi in de
bloemenweide omdat ‘Hawera’ met zijn smal en sprietig blad onzichtbaar afsterft.

Per 20/ 5.50 100/ 22.50 250/ 46.50
187) Narcis triandrus ‘Lemon Heart’ (25 cm hoog) Dit al meer dan 66 jaar oude en meerbloemige narcisje
is de vorige jaren goed ontvangen, daarom staat ‘Lemon Heart’ ook dit jaar weer in de lijst. Als de knop
opent zijn de trompetjes zacht citroengeel om aan het eind van de bloei helemaal wit te worden.

Per 5/ 5.50 10/ 10.00 50/ 42.50
188) Narcis triandrus ‘Petrel’ (25 cm hoog) Puur wit en zeer rijkbloeiend met tot wel 8 bloemen per
steel in april-mei. ‘Petrel’ (stormvogel) komt ook uit Amerika en is een van de narcissen vernoemd
naar vogels van veredelaar Garant Mitch. 
Per 5/ 6,50 10/ 12.00 50/ 50,00
189) Narcis triandrus ‘Stint’ (25 cm hoog) De bloemblaadjes en het komvormige kroontje van deze meerbloemige narcis hebben dezelfde kleur als N. ‘Hawera’: bleek citroengeel. Met dit goede (pot)narcisje
is alweer 40 jaar ervaring opgebouwd. Komt goed terug, ook op drogere plaatsen. Bloeitijd april-mei.

Per 10/ 5.00 30/ 12.50 100/ 36.50
190) Narcis trompet ‘Broughshane’ (40 cm hoog) Een witte narcis met rijkgeplooide witte trompet uit
1938 en staat op de historische narcissenlijst van de American Daffodil Society. Broughshane is de
geboorteplaats van de Noord-Ierse veredelaar. Deze narcis komt goed terug in de tuin op plekken
waar het niet te droog is.
Per 5/ 6.50 10/ 12.50 50/ 49.50
191) Narcis trompet ‘Corbière’ (40 cm hoog) Vanaf april bloeit deze mooi gevormde gele narcis waarvan de trompet bij het uitbloeien naar licht oranje verkleurt. Een zelden aangeboden narcis, die
wel geregeld in Engeland op de shows te zien is. 
Per 5/ 5.50 10/ 10.00 100/ 42.50
192) Narcis trompet ‘Exception’ (40 cm hoog) Antieke (uit 1929) rijkbloeiende grote gele narcis. De
dikke bollen geven 2 tot 3 bloemen, dus geef ze de ruimte.  Per 5/ 4.50 30/ 12.50 100/ 36.50
193) Narcis trompet ‘Little Gem’ (10 cm hoog) Een mininarcis voor verwildering met heldergele dekblaadjes een iets donkerder geel trompetje. Mooi vroegbloeiend met krokussen of sneeuwroem.

Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 22.50
194) Narcis trompet ‘Mr. W.P. Milner’ (20 cm hoog) Bleek sulfergeel, verkleurend naar crème-wit. Heel
oud, van voor 1869, maar onweerstaanbaar mooi gevormd en lang houdbaar in de tuin en in
potten of kuipen. Vroegbloeiend vanaf maart. Verwilderingsnarcis.
Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/
22.50
195) Narcis trompet ‘Pay Day’ (35 cm hoog) Mooi gevormde citroengele narcis. De basis van de trompet verkleurt naar wit. Dit geeft een spiegelend effect als een lentebriesje over de narcissen strijkt.
Bloeitijd april-mei. 
Per 5/ 3.00 10/ 5.50 50/ 24.50
196) Narcis trompet ‘Topolino’ (15 cm hoog) Dit dwergnarcisje (Topolino is Italiaans voor muisje)
heeft een losse uitstraling en verwilderd super. Bijvoorbeeld met krokussen in het gras. De puntige
crème-gele bloemblaadjes die naar wit verbloeien staan als een ster rond het rechte trompetje. Door de opgerichte bloemen en de zeer vroege bloeitijd ook heel geschikt voor op potten.

Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 22.50
NECTAROSCORDUM
197) Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (voorheen Allium siculum) (80 cm hoog) De hoogte
is afhankelijk van de grondsoort. Luchtige tros met hangende klokjes van wel 2 cm, bruingroen
met een crème-achtige binnenkant en donkerrode blosjes rond het hart. Bijenplant. Bloeit vanaf
mei, daarna hele mooie lang houdbare zaaddozen. Voor alle grondsoorten, ook de wat zuurdere.
De standplaats kan van licht tot donker zijn. 
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
ORNITHOGALUM
198) Ornithogalum montanum (10 cm hoog) Ornithogalum montanum (de berg-ster van Bethlehem) is
inheems rond de middellandse zee en groeit in droge en stenige graslanden. De bolletjes zijn goed
winterhard en kunnen vast blijven zitten. De bloeitijd is hier in april-mei.
Per 5/ 7.00 10/ 12.50
199) Ornithogalum balansae/oligophyllum ‘Breedbladige Vogelmelk’ (15 cm hoog) Vanuit een moo24

ie groene bladrozet verrijst een korte steel waaraan enkele tientallen echt witte bloemen piramide-achtig geplaatst staan. Wekenlange bloei vanaf maart, mooi afstekend tegen de donkere
winterse grond. Geschikt voor alle grondsoorten in zon en halfschaduw. Ornithogalum olipophyllum heette eerder nog O. Balansae, bloeit vroeger en is lager dan de bekende inheemse vogelmelk, Ornithogalum umbellatum. 
Per 20/ 3.00 50/ 6.50
200) Ornithogalum nutans (30 cm hoog) ‘Knikkende Vogelmelk’, stinzenplant. Toorts met zilvergrijze
hangende klokjes, ook zeer houdbaar in wilde boeketten. Bloeit vanaf april-mei en kan eventueel
wat donkerder staan bij bomen. Combineert goed met Allium aflatunense of Allium ‘Purple Sensation’ in de bosrand.
Per 20/ 3.00 50/ 6.50
201) Ornithogalum ponticum ‘Sochi’ (45 cm hoog) Gevonden door plantenzoeker, kweker en schrijver
Janis Ruksans in de buurt van Sochi in de voormalige Sovjet-Unie rond 1980. O. ponticum heeft
meer bloemen aan de steel dan de gelijkende O. pyramidale die gevonden wordt in midden
Europa. Lang bloeiend in de tuin en een zeer goede snijbloem in de vroege zomer.
Per 5/ 3.50 10/ 6.50
202) Ornithogalum umbellatum (20 cm hoog) ‘Echte Vogelmelk’, stinzenplant. Glanzend witte bloemen in een scherm. Geef niet te veel schaduw, anders gaan de bloemen niet open. De bollen zijn
eetbaar. Deze vogelmelk zou het Bijbelse “manna” zijn. Bloeitijd april-mei.Per 20/ 3.00 50/ 6.50
PUSCHKINIA
203) Puschkinia scilloides var. libanotica (12 cm hoog) Toortsjes met fijne blauwe bloempjes, voor
alle grondsoorten. Bloeitijd maart-april. Voor veldjes onder bomen en in het gras en dan mengen met Corydalis, scilla’s, helleborus, wildemanskruid (Anemone pulsatilla), primula’s, Vinca etc.

Per 20/ 3.00 50/ 6.50
204) Puschkinia scilloides var. libanotica ‘Alba’ (12 cm hoog) Deze voorjaarsbloeier heeft mijn hart
gestolen omdat hij met zijn witte bloemtrosjes overal bij past. Bloeitijd maart, april. Goed bestand
tegen weersinvloeden.
Per 20/ 3.50 50/ 7.00
SCILLA
205) Scilla bifolia (10 cm hoog) Toortsjes met fijne blauwe bloempjes. Voor niet te droge grond, dit
geldt voor de meeste Scilla’s. Leuk tussen roodbladige bodembedekker Ajuga reptans, met Crocus
tommasinianus ‘Ruby Giant’ of met sneeuwklokjes. Deze zogenaamde ‘Alpine Squill’ is een van
de meest wijdverspreide Scilla’s ter wereld. In Nederland een stinzenplant. Bloeitijd begin maart.
Per 25/ 4.50 100/ 16.50
206) Scilla bifolia ‘Rosea’ (10 cm hoog) Heel zachtroze toortsjes. Deze oude Scilla, al voor 1610 beschreven, bloeit begin maart en steekt goed af tegen de donkere winterse aarde. Leuk tussen de rode
neuzen van Tradescantia of samen met een van de humilis-soorten. 
Per 25/ 5.50 100/ 19.50
207) Scilla mischtschenkoana (voorheen S. tubergeniana) (10 cm hoog) Deze heel lichtblauwe sterhyacint met donkerder nerven bloeit in de tuin vanaf eind januari tot april en vermeerdert zich goed
in de border en onder struiken. Kan ook makkelijk in bloei getrokken worden in potten, mandjes
en in de hanging basket.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
208) Scilla siberica ‘Oosterse Sterhyacint’ (10 cm hoog) Azuur-violetblauw volgens de R.H.S.-kleurbeschrijving, de steeltjes zijn purper. Deze Scilla bloeit in maart-april overal waar het niet kurkdroog
is en vermeerdert goed. Combineer met primula’s, Anemone blanda, Anemone nemorosa en
narcissen. Stinzenplant.
Per 25/ 5.00 100/ 18.50
209) Scilla siberica ‘Alba’ (10 cm hoog) Mooie witte vorm van de bekendere Scilla siberica. Pas hem
toe in de border, onder bomen en struiken of tussen bodembedekkers. Natuurlijk ook mooi met
tulpjes in bloembakken.
Per 25/ 4.50 100/ 16.50
TRITELEIA
210) Triteleia ‘Koningin Fabiola’ (40 cm hoog) De op Agapanthus lijkende blauwe bloemschermen
verschijnen in juni-juli. Plant met tussenruimte vanwege de bloemschermen. Volkomen winterhard
op niet te zware gronden, ook geschikt voor in de schrale bloemenweide.Per 25/ 2.50 100/ 9.00
211) Triteleia peduncularis (30 cm hoog) Deze Californische Triteleia heeft enorme bloemschermen
(diameter tot 50 cm) met glanzend witte papierdunne bloemen en weinig blad. Gewoon tussen
de planten stoppen of tussen bodembedekkende rozen. Decoratieve bloeier in juni-juli op niet te
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zware grond. Goed winterhard. 

Per 5/ 3.50 20/ 12.50

TULIPA SPECIES
Er is een groeiende belangstelling voor de kleine wilde tulpjes. Ook de plantsoenendiensten hebben ze
ontdekt. Deze tulpjes vragen immers weinig onderhoud. U laat ze natuurlijk ‘vast’ staan, dus niet oprooien in de zomer. Plant ze op een plek waar ze ‘s zomers warm en droog kunnen blijven staan om
een nieuwe bloem aan te leggen voor het volgende jaar, ze komen dan ieder jaar met méér terug.
Dankbare plekjes zijn langs stenen paden en tussen bodembedekkers. In Duitsland worden deze tulpjes veel op begraafplaatsen geplant waar ze tussen de warme stenen gemakkelijk verwilderen. De
grappige zaaddoosjes kunnen verwerkt worden in kransen en boeketten.
212) Tulipa species mix. (15 cm hoog) Een mooie mix uit het grote sortiment wildtulpjes van eigen
kwekerij. Het mengsel zit vol met zoveel mogelijk soorten die van vroeg tot laat in het seizoen
bloeien. Deze tulpjes hoeven niet gerooid te worden en voelen zich thuis op een zon doorstoofde
plaats, ook tussen grind en stenen. 
Per 25/ 5.00 100/ 18.00 500/ 80.00
213) Tulipa acuminata (40 cm hoog) roodgeel. Deze tulp lijkt het meest op de tulpen die in Turkije te
zien zijn in de oude paleizen en sultans-moskeeën als decoratie in tapijten en in de geglazuurde
tegels aan de wanden.
Per 5/ 7.00 10/ 12.50
214) Tulipa batalinii ‘Bright Gem’ (20 cm hoog) De zwavelgele bloemen met een oranje gloed beginnen vaak zonder steel te kleuren. De plant wordt uiteindelijk ongeveer 20 cm. De bloeitijd is rond
moederdag.
Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 24.00
215) Tulipa batalinii ‘Salmon Gem’ (15 cm hoog) In 1999 registreerde mijn inmiddels gepensioneerde
overbuurman Jan de Winter dit kleine tulpje. Waarschijnlijk kruiste hij T. linifolia met T. batalinii. De
bloemen hebben een zacht zalmroze buitenkant en in de zon openen die zodat de oranje binnenkant
zichtbaar wordt. De bloeitijd is laat. Bloeit mooi met Scilla litardierei of kleine alliums op een zonnige plek.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
216) Tulipa bifloriformis ‘Starlight’ (5 cm hoog) Zelden aangeboden, zeer korte vorm van de grote groep
bifloriformis tulpen. Witte stervormige bloemen met een geel hartje op korte stelen. Meerdere bloemen
per bol. De bollen zijn al een verrassing: bruinoranje alsof ze licht geven. Bloeit al lekker vroeg in april.

Per 10/ 5.50 30/ 16.00
217) Tulipa clusiana (35 cm hoog) Lady Tulip, Candy Tulip. Bij zonnig weer toont dit tulpje een zilverwitte binnenkant met een paars hart. In gesloten toestand is dit langwerpige tulpje wit met een
framboosrood streepje. Bloeitijd: lang vanaf half april. 
Per 5/ 4.50 10/ 8.00
218) Tulipa clusiana var. chrysantha (20 cm hoog) Geel met een rode blos. Dit is een van de kleinsten
in de clusiana-familie maar misschien wel de beste voor verwildering. Op een zonnige en niet te
natte plek komt deze tulp jarenlang terug. Bloeit in mei.
Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 20.00
219) Tulipa clusiana var. stellata (30 cm hoog) Tulipa stellata werd gevonden in Afghanistan, de
punjab en in Noord west India tot in Kashmir. We bieden een in Noord-Holland geteelde meerbloemige vorm aan van deze in 1827 beschreven species. De bloemen zin melkwit met een
roze blos en een groengeel hart. Mooi, sierlijk en rijkbloeiend in de tweede helft van april.

Per 10/ 3.00 30/8.00 100/24.00
220) Tulipa clusiana ‘Sheila’ (25 cm hoog) Slank crème-geel tulpje met licht kersrode blos. De bloem
kleurt naar mate hij rijper wordt naar oranje. Bloeitijd vanaf april. Overweeg een combinatie met
Chionodoxa ‘Blue Giant’ en de langbloeiende Narcis ‘Hawera’. 
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
221) Tulipa clusiana ‘Tinka’ (35cm hoog) Een nieuwere cultivar in de clusiana-lijn. De sleutelbloemgele bloemen hebben een rode driehoekige vlek aan de buitenkant. Geurend en volop
bezocht door bijen en hommels. 
Per 10,3,50 30/10,00 100/29,50
222) Tulipa eichleri ‘Clare Benedict’ (35 cm hoog) Bloeit in korenvelden en op droge hellingen in o.a.
Noordwest Iran, eind april. De bloemkleur is rood met cerise. De binnenkant is scharlakenrood met
een zwart hart. Het blauwige blad is ongestreept. 
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
223) Tulipa greigii (35 cm hoog) Grote rode tuintulp zoals Van Tubergen ze vorige eeuw naar Neder-

Op de kwekerij hebben meer soorten dan hier in de catalogus te vinden zijn.
In de webshop bieden wij u er verschillende van aan: www.meeuwissenvoorhout.nl
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land haalde. Deze vermeerdert goed, dus hij zal uit een van zaad geteelde partij gegroeid zijn. Pas
na het optelen van zaad kreeg men greigii partijen die vermeerderden. Daarvoor was men jaarlijks
afhankelijk van nieuwe import.
Per 10/ 5.50 30/ 15.00
224) Tulipa heweri (20 cm hoog) Uit Irak en Noord-Afghanistan. Dit meerbloemige tulpje is pas in
1989 gevonden en heeft een heel onderscheidende kleur: glanzend geel met een duidelijke
rode vlek op het buitenste bloemblad. Echt een blikvanger tussen de andere specie-tulpjes.

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
225) Tulipa humilis (10 cm hoog) Herkomst Noord-Iran en Koerdistan. In 1844 al beschreven als zacht
violet-roze met een lichtgeel open hart. Combineer met zwartbladige Ophiopogon planiscapis
‘Nigrescens’ en Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’. Bloeitijd maart-april.

Per 10/ 2.50 30/ 7.00 100/ 20.00
226) Tulipa humilis ‘Alba Coerulea Oculata’ (12 cm hoog) Echt wit met een groot blauw hart. In
eerste instantie geloof je je ogen niet en denk je aan Meconopsis. De teelt is niet moeilijk: een
kalkrijke plek die ‘s zomers flink opwarmt. Het is wel een langzame groeier. Per 5/ 9.50 10/ 17.50
227) Tulipa humilis ‘Eastern Star’ (12 cm hoog) Afgelopen voorjaar kocht ik een nieuwe partij van
Tulipa humilis ‘Eastern Star’, de lichtst gekleurde paarse selectie van de humilis tulpen.

Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 24.00
228) Tulipa humilis ‘Odalisque’ (10 cm hoog) Dit is de donkerste van de selecties humilis tulipa’s.
Volgens de ‘Classified List of Tulip Names’ zijn de bloemen spirearood met een tinkleurige gloed
en onderaan groene streepjes. De binnenkant van de bloem is bietenpaars. Plant hem luchtig
tussen bodembedekkers als kruiptijm, randjesbloem(Arabis) en Tiarella cordifolia, schuimbloem.
De bloeitijd is vroeg in maart-april.
Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 24.00
229) Tulipa humilis ‘Persian Pearl’ (10 cm hoog) Dit makkelijk groeiende, magenta roze tulpje heeft
een zilverachtige groene gloed op de buitenzijde van de bloem. De binnenkant is cyclaampurper,
het hartje is boterbloemgeel wat dit tulpje een vriendelijke uitstraling geeft. Ook mooi en sterk in
bloembakken, bijvoorbeeld met Chionodoxa forbesii ‘Pink Giant’ Bloeitijd is maart-april.

Per 10/ 3.00 30/ 8.00 100/ 24.00
230) Tulipa humilis ‘Red Beauty’ (12 cm hoog) Nieuw. Deze vroegbloeiende selectie is pas een paar
jaar terug geregistreerd en wordt volgens mij een goede aanvulling op het assortiment humilis
tulipa’s. De vorm en de zilverachtige groene gloed aan de buitenkant is dezelfde als bij de populaire ‘Persian Pearl’. De kleur is tussen roze en rood.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 33,00
231) Tulipa humilis ‘Violacea Black Base’ (10 cm hoog) Fel purperrood met wat groen en een bijna
zwart hart. Mooie purperen meeldraden. Ook heel mooi in een bloembak en bij Scilla mischtschenkoana. Bloeitijd februari-maart.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00 100/ 30.00
232) Tulipa iliensis (15 cm hoog) Dit kleine gele tulpje met een tintje violet aan de buitenkant komt uit
Tien Shan in China. Het is een van de eerste bloeiers.
Per 10/ 5.50 30/ 15.00
233) Tulipa ingens (35 cm hoog) Heel verrassend is de verschijning van deze mooi gevormde maar
uit de kluiten gewassen tulp, niet zozeer de hoogte maar de bloemgrootte is opmerkelijk. De
kleur is glanzend scharlaken met een mooi zwart hart. Sterke tulp, bloeitijd: april, ook in potten.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00
234) Tulipa montana Yellow Form (20 cm hoog) Herkomst o.a. Iran. In de bergen worden verschillende kleuren van T. montana aangetroffen die tot dusver in Nederland niet bekend waren. Dit is een
gele vorm met een geel hart. Bloeitijd april-mei.
Per 10/ 6.00 30/ 17.50
235) Tulipa orphanidea ‘Flava’ (20 cm hoog) Dit meerbloemige tulpje is bariumgeel met granaatrode
streepjes/aders langs de bloembladen waarop ook appelgroene vlammen voorkomen. Langbloeiend in april-mei.
Per 10/ 5.00 30/ 14.00
236) Tulipa polychroma (10 cm hoog) Zeer vroegbloeiend “wild” tulpje. De geurende witte bloemen
met grijze buitenkant staan mooi tussen Crocus vernus ‘Pickwick’. Tulipa polychroma wordt gezien
als grote selectie uit tulipa biflora. 
Per 10/ 4.50 30/12.50 100/37.50
237) Tulipa praestans ‘Shogun’ (30 cm hoog) Een middelgrote wilde tulp met bloemen met de kleur
van een rijpe pompoen – donkergeel tot oranje. De bloeitijd is in april. Plant ze op een in de zomer
Bollen voor vochtige grond of bij de vijver:
• de meeste narcissen
• Allium cernuum
• Allium moly
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• Allium triquetrum
• Allium ursinum

• Arum italicum
• alle Camassia’s

• Fritillaria meleagris en ‘Alba’
• alle Leucojums

• Nectaroscordum
• Scilla litardierei

warme droge plaats en laat de bollen dan vast staan.
Per 10/ 3.00 30/ 7.50 100/ 22.50
238) Tulipa schrenkii (10 cm hoog) Dit scharlakenrode tulpje met een smal goudoranje randje heeft
een gezellige bakjesvorm en is nauw verwant aan de ‘Duc van Tol’. Zeer vroeg en langbloeiend,
ook op potten en in bloembakken.
Per 5/ 6.00 10/ 10.00
239) Tulipa stapfii (20 cm hoog) Synoniem tulipa systola, de woestijntulp. Karmozijnrode bowlvormige
bloemen op een korte stevige steel en met slank gegolfd blad. Gevonden in de Negev woestijn in
Israel. Mooi op een warme plek in de rotstuin of border. 
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
240) Tulipa sylvestris (30 cm hoog) Tulipa florentina odorata, ‘Bostulp’. Deze bevallig gebogen tulp is
donkergeel met een groene gloed, aan de binnenkant lichtergeel. Om de paar jaar deze tulpjes
in de zomer rooien en direct opnieuw planten. Of leg een stukje fijn gaas onder de bollen als
ze geplant worden in oktober-november. Ze trekken zichzelf anders zo diep de grond in dat de
bloei afneemt. T. sylvestris is een echte stinzenplant en een verrassing in stinzenbollenpakketten.
Beschreven door Linneaus in 1753. Bloeitijd: april.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00 100/ 33.00
241) Tulipa turkestanica (20 cm hoog) Dit meerbloemige roomwitte tulpje met een oranje hart en
grijs blad bloeit al in maart. De donkere meeldraadjes steken pittig af tegen het gouden hartje.
Ook de bloemstelen zijn donker. Bijen houden van deze tulp. Na de bloei verschijnen er mooie
decoratieve zaaddozen.
Per 10/ 2.50 30/ 6.50 100/ 17.50
242) Tulipa vvedenskyi (25 cm hoog) Afkomstig uit Centraal Azië. Smal gegolfd zeegroen blad
met grote licht scharlaken bloemen, neigend naar oranje. Zachtgeel tot okerkleurig hart. Mooi
in het gras doordat de grote bladeren zich plat uitstrekken over de grond. Bloeitijd april-mei.

Per 10/ 6.00 30/ 16.50
SOORT TULPEN
Tulpen houden het jaren uit als ze 10-12 cm diep geplant worden op een plaats waar het ‘s zomers
warm is, ze komen tenslotte uit een landklimaat. Als de neusjes opkomen én direct na de bloei (dode
bloemen afkoppen) een handje samengestelde mest (NPK 12-10-18) of speciale bloembollenmest erover strooien om grote, dus bloeibare maten te houden. Voor de kleurbeschrijving wordt de Classified
List and International Register of Tulip Names geraadpleegd.
243) Tulp darwinhybride ‘Apricona’ (40 cm hoog) De bloemblaadjes zijn roze met een vleugje lavendel wanneer ze openen, langzaam verkleurend naar het zachtste abrikoos met iets lichtere
randen. ‘Apricona’ is wat korter en bloeit eerder dan verwacht.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
244) Tulp darwinhybride ‘Bella Blush’ (40 cm hoog) Vroegbloeiende grote tulp, roze met een lichtoranje blos.
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
245) Tulp Darwinhybride ‘Koningin Wilhelmina’ (45 cm hoog) Een oudje is deze tulp al maar zeker
de moeite waard. Ook op de vaas blijft hij netjes overeind.
Per 10/ 3.00 30/ 7.50
246) Tulp Darwinhybride ‘Light and Dreamy’ (40 cm hoog) Deze zoetroze tulp met een lavendelkleurig geveerde basis heeft sterke grote bloemen en bloeit net als de tulpen ‘Apricot Delight’ en
‘All That Jazz’ verrassend vroeg.
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
247) Tulp Darwinhybride ‘Spryng Break’ (40 cm hoog) Grootbloemig, vroeg en lang bloeiende tulp met
gevlamde bloemen. Deze compacte geurende tulpen zijn zeer geschikt voor op potten of in de border.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00
248) Tulp Darwinhybride ‘Spryng Sunrise’ (40 cm hoog) Grootbloemige, vroege en lang bloeiende
tulp met roomkleurige bloemen en een groter wordende zachtroze rand. Deze compacte geurende
tulpen zijn zeer geschikt voor op potten of in de border.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
249) Dubbele late tulp ‘Backpacker’ (45 cm hoog) Terug van weggeweest. In 2011 stond deze cyclaam-purpere gevulde tulp ook in onze catalogus. Hij bloeit mooi tussen Dicentra met de donkere
tulp ‘Vincent van Gogh’.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
250) Dubbele late tulp ‘Copper Image’ (30 cm hoog) Plant deze parelmoer-oranje gekleurde dubbele tulp eens met Narcis ‘Dear Lotte’ tussen of bij de donkerbladige Heuchera ‘Black Beauty’.

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
251) Dubbele late tulp ‘Double Gudoshnik’ (50 cm hoog) De zeer grote gevederde pioenvormige bloemen bloeien in kleuren die variëren van botergeel tot zalm, koraal en het rood van de Nederlandse vlag.

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
252) Dubbele late tulp ‘Shirley Double’ (40 cm hoog) De dubbele vorm van de oude bekende
tulp Shirley, wit met een klein paars randje die uitbloeit naar bijna helemaal gevlekt paars.
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Tulp dubbel laat ‘Copper Image’


Per 10/ 4.50 30/ 12.50
253) Dubbele late tulp ‘Sundowner’ (50 cm hoog) Deze late tulp met gevulde bloemen kleurt van
geelgroen met een rood randje naar het rood van de ondergaande zon. Een fijne combinatie
samen met Fritillaria lutea en narcis ‘Dear Lotte’. 
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
254) Dubbele late tulp ‘vogue’ (40 cm hoog) Deze in april bloeiende tulp heeft een goed gevulde
roze bloem met witte basis. Door de stevige steel is hij geschikt voor border, bloembed of op pot.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
255) Dubbele vroege tulp ‘Exotic Emperor’ (35 cm hoog) Dubbele vorm van de geliefde witte Tulipa
‘Purissima’. De buitenste bloemblaadjes hebben groene veertjes. Altijd goed met blauwe viooltjes,
druifjes, Vinca, vergeet-mij-niet, Bellis of Euphorbia polychroma. 
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
256) Enkele late tulp ‘Bleu Aimable’ (50 cm hoog) Al in 1916 behaalde deze stijlvolle tulp een getuigschrift van verdienste! (AM-KAVB). Na half mei verkleurt de langwerpige bloem van lila naar blauw.

Per 10/ 5.00 30/ 13.50
257) Enkele late tulp ‘Bronze Perfection’ (50 cm hoog) Bruine tulpen hebben iets magisch voor
mij. Ze doen historisch aan en door de verkleurende tinten zijn ze te combineren met bijna alle
kleuren van de regenboog. Bronze Perfection is nieuw en mogen we dit jaar voor het eerst proberen in de lijst. Wees er snel bij: we hebben beperkt aanbod!
Per 5/ 5.50 10/ 10.00
258) Enkele late tulp ‘Catharina’ (50 cm hoog) Laatbloeiende tulp met grote witte bloemen.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00
259) Enkele late tulp ‘Nicci French’ (55 cm hoog) Voor de bloemen van deze rode tulp hadden we
een speciale vaas nodig. In de bloemenhandel zijn de grote, lange “Franse tulpen” nu erg populair.
Deze nieuwe tulp komt gewoon uit Nederland en bloeit eind april, begin mei. Geef deze tulp de
ruimte in de border voor het beste resultaat.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
260) Fosteriana tulp ‘Flaming Purissima’ (35 cm) Vroegbloeiend, grote bloemen, die roze met wit gevarieerd
in kleur zijn. Combineer ze met ‘Soroptimist’, Exotic Emperor’ en ‘Easter Moon’, soorten met dezelfde bloeitijd en hoogtes. De vroeg groeiende fosteriana tulpen komen wat makkelijker terug, lijkt het.

Per 10/ 3.50 30/ 10.00
261) Fosteriana tulp ‘Purissima’ (35 cm hoog) Synoniem ‘White Emperor’. Deze geurende
witte tulp heeft grote langwerpige bloemen die lang mooi blijven. Een geliefde en bekende
tulp, geregistreerd in 1943. Combineer eens met de bontbladige Kaukasische vergeet-mij-niet Brunnera ‘Haspen Cream’ die beter tegen de zon kan dan ‘Variegata’. Bloeitijd maart-april.

Per 10 3.00 30/ 7.50 100/ 22.50
262) Fosteriana tulp ‘Quebec’ (30 cm hoog) Tweekleurige, vroegbloeiende tulp. Elke steel telt 2 tot 3
roze met crème-witte bloemen. 
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
263) Gefranjerde tulp ‘Extreme Yellow’ (50 cm hoog) Nieuw. Laatbloeiende tulp met lange geel en
groen gekleurde bloemen met een kartelrandje.
Per 10/ 5.50 30/ 16.00
264) Gefranjerde tulp ‘Eyelash’ (40 cm hoog) De gefranjerde bloemen van ‘Eyelash’ zijn wit en hebben een roze binnenkant.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
265) Gefranjerde tulp ‘Flaming Baltic’ (50 cm hoog) De witte bloemen hebben een paarse vlam en
een licht kartelrandje. Een tulp die zeker opvalt tussen de tulpen ‘Merlot’ en ‘Purple Doll’ en de
vroegbloeiende Allium ‘Purple Sensation’, of gewoon solitair in de border. Per 10/ 6.50 30/ 17.50
266) Gefranjerde tulp ‘Signature’ (45 cm hoog) De melkwitte bloemen van deze in Letland veredelde tulp zijn goed gefranjerd. Mooi in de border maar ook geschikt voor in de vaas.

Per 10/ 4.50 30/ 12.50
267) Gefranjerde tulp ‘Vincent van Gogh’ (50 cm hoog) Met een licht gefranjerde, zeer donkere
bloem bloeit deze tulp in april-mei. De bijna zwarte tulp is ter nagedachtenis vernoemd naar de
schilder in 2011 in het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Per 10/ 5.00 30/ 13.50
268) Greigii tulp ‘Mekka Melody’ (40 cm hoog) Warm oranjerode tulp met goudgeveerde rand.
Opvallend sierlijk silhouet. Als verrassing volgen er na de bloei fraaie en zeer grote zaaddozen.

Per 10/ 3.00 30/ 7.50
269) Greigii Greigii Roze (30 cm hoog) Vroegbloeiende greigii tulp met een mooie roze kleur, nog zo
nieuw dat een juiste naam nog ontbreekt. Enkele suggesties dit voorjaar waren Raspberry Sorbet,
Candyflosses, Sweet Kisses, Gaylove en “Tante Til”. Zeker de laatste is leuk maar we zijn er nog niet uit.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
270) Greigii ‘St. George’ (30 cm hoog) Een greigii tulp, dus met gestreept blad en lekker kort voor in de
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tuin. St. George is sinds 1222 een beschermheilige van Engeland, maar komt in meerdere landen
voor. Met wat fantasie kun je de vlag van St. George zien als de bloem open is. Als de tulp bloeit op
23 april (Sint Jorisdag) houden veel scouts een feestdag en sluiten de dag af met een kampvuur.

Per 10/ 2.50 30/ 6.50
Leliebloemige tulp ‘Ballade’ (45 cm hoog) De bloemen van deze tulp staan fier op de steel en
zijn paars met witte strepen op de puntjes van ieder blad. Ik teelde deze tulp al toen ik vijftien
was en sinds een paar jaar bloeit de soort opnieuw op de kwekerij.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Leliebloemige tulp ‘Fire Wings’ (40 cm hoog) Felgele spitse bloemen met opvallende oranje
vlammen aan de buitenkant van de bloemblaadjes. Mooi tussen Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’, en/of in grote potten. Deze geurende mutant van tulp ‘Ballerina’ was volgens het publiek
de mooiste in de Keukenhofshow van 2019.
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
Leliebloemige tulp ‘Istanbul’ (50 cm hoog) Deze grote bloemen hebben de kleur van gesuikerde
appel. Dat zal opvallen in de border, net als de spitse vorm van de bloemblaadjes. De bloeitijd is
in april-mei.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Leliebloemige tulp ‘Merlot’ (45 cm hoog) Bij deze leliebloemige tulp zien we de oude vertrouwde bloemkleur van ‘Burgundy’: paarsachtig violet. Bloeitijd mei.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Triumph tulp ‘Bellville’ (45 cm hoog) Laatbloeiende abrikoosoranje tulp, vernoemd naar een
voorstad van Kaapstad (RSA) op 12 mijl van het centrum, waar een treinstation gebouwd is om
naar Stellenbosch of naar het strand te reizen. 
Per 10/ 4,00 30/ 11,00
Triumph tulp ‘Continental’ (40 cm hoog) Donkerrood. Zeer donkere tulp met grote bloemen. In de
tuinen van Mien Ruys wordt er gecombineerd met Euphorbia polychroma ‘Midas’, maar ook Geranium phaeum ‘Samobor’ past hier bij. De bloeitijd is al in april, eerder dan de meeste donkere tulpen.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Triumph tulp ‘Curiosity’ (40 cm hoog) Witte tulp met een paarse rand die tijdens de bloeiperiode
steeds groter wordt. 
10/ 4.50 30/ 12.50
Triumph tulp ‘Firestorm’ (40 cm hoog) Opvallend gekleurde nieuwe tulp, goudgele bloemen met
baksteenrode vlammen. Mooi voor in de rood-oranje-gele border. Exclusief. We hebben in 2020
de hele partij ‘Firestorm’ van de veredelaar gekocht.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Triumph tulp ‘Hemisphere’ (40 cm hoog) In het International Register staat deze onstandvastig
gekleurde tulp te boek als donker paarsrood. ‘Hemisphere’ ‘speelt’ om in vaktermen te spreken.
Iedere tulp afzonderlijk is meer of minder paarsrood, wit met roze of rood met roze geveerd en
verkleurt nog eens tijdens de lange bloeitijd. Mooi bij al het jonge groen van de vaste planten.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Triumph tulp ‘Kansas Proud’ (45 cm hoog) Een dieprode bloem met een dot ‘slagroom’ in het
hart: deze tulp is een kers op de taart.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
Triumph tulp ‘National Velvet’ (45 cm hoog) Ook deze bruin-paarse, haast zwarte tulp komt
uit het Franse veredelingsprogramma waaruit veel van de door ons aangeboden nieuwe tulpen
komen. De tulp met fluweelachtige glanzende donkere bloemen op een stevige steel worden nu
op grotere schaal geteeld. Het lijkt een blijver te zijn. Bloeitijd april-mei.  Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Triumph tulp ‘Suncatcher’ (40 cm hoog) Oranje met gele tulp, in de kleuren van het voorjaar.

Per 10/4.50 30/12.50
Triumph tulp ‘Tequilla Sunrise’ (45 cm hoog) Een redelijk nieuwe tulp, maar wel eentje die
terug is van weggeweest. De crème-achtige bloemen met roze adertjes aan de rand verkleuren
langzaam naar meer roze.
Per 10/ 4.50 30/ 12.50
Viridiflora tulp ‘Doll’s Minuet’ (40 cm hoog) Roze met groen. Laatbloeiend met een aparte vorm
en kleur. 
Per 10/ 3.50 30/ 10.00
Viridiflora ‘tulp ‘Green Glow (40 cm hoog) De een ziet een laatbloeiende witte tulp met een
groenblijvende blos, de ander beschrijft ‘Green Glow’ als een groene tulp met witte randen aan de
bloemblaadjes. Ik vind deze nieuwe tulp zelf erg leuk om eens te proberen.

Per 10/ 5.50 30/ 15.50
Viridiflora tulp ‘Purple Doll’ (35 cm hoog) Slanke paars-groene bloemen op een niet te lange
steel.
Per 10/ 4.00 30/ 11.00
Viridiflora tulp ‘Springgreen’ (50 cm hoog) Alweer van 1969 is deze heerlijk lang bloeiende tulp.
Tot in mei is het genieten van de roomwitte bloemen met grillig groene veren en lichtgroene
meeldraden.
Per 10/ 3.50 30/ 10.00

HERFSTBLOEIERS
COLCHICUM ‘Herfsttijloos’ of ‘Droogbloeier’.
Uit de kraam van bollenverzamelaar Cees Breed die zijn colchicumcollectie op ons land teelde en uit de
kraam van Jan Hink uit Mensingeweer (Groningen). Plant Colchicums op zonnige plaatsen tussen bodembedekkers als hedera, vinca, waldsteinia en lamium. Het glanzend groene blad van Colchicum
kleurt er in het voorjaar goed bij. De zogenoemde Herfststijllozen voelen zich ook thuis in het gras
tussen groepen narcissen. Direct na ontvangst planten want de bollen bloeien nog deze herfst. Het blad
verschijnt in het voorjaar. In het wild groeien Colchicums in groten getale in weilanden. De hoogte varieert van 15 tot 30 cm.
288) autumnale (syn. ‘Meadow Saffron’) (15 cm hoog). Eén van de vroegst bloeiende tijlozen met een
kleine bloem en in het voorjaar ook klein blad. Zijn ze eenmaal ingeburgerd dan verschijnen de
bloemen al begin augustus. Dit is een stinzenplant. De bloemkleur is paarsroze, soms zijn er wat
ruitpatronen zoals bij kievitsbloem zichtbaar. 
Per 1/ 3.50 3/ 8.50
289) Colchicum autumnale ‘Album’ (25 cm hoog) Een witte colchicum. Direct na ontvangst planten,
want de bollen bloeien dit najaar nog. Of in huis droog laten bloeien en daarna planten.

Per 1/ 4.00 3/ 11.00
290) cilicicum ‘Purpureum’ (15 cm hoog) Laatbloeiend. Mooi dieppaars met kleine zilverwitte adertjes.
Een duidelijk andere kleur dan de andere tijlozen en geurend! 
Per 1/ 2.50 3/ 6.50
HERFSTBLOEIENDE CROCUSSEN
Staan het liefst op een ‘s zomers droge en warme plaats en tussen stenen. Direct na aankomst planten
want dan staan ze dit jaar nog in bloei. Schitterend in schrale grasvelden maar ook in potten en hanging
baskets.
291) sativus (10 cm hoog) Saffraancrocus. Violetpaars met donkere strepen, geurend.

Per 10/ 4.00 30/ 11.00
292) speciosus ‘Conqueror’ (10 cm hoog) Mooie blauwe herfstbloeier.
Per 25/ 4.00 100/ 15.00
293) speciosus ‘Albus’ (10 cm hoog) Een in 1913 door van Tubergen geregistreerde witte vorm van
deze in het najaar bloeiende crocus met wat puntige bloemen en een geel hartje.

Per 25/ 6.00 100/ 22.50
294) speciosus ssp. speciosus (10 cm hoog) In september-oktober bloeiende crocussen, die over een
groot gebied voorkomen in het wild in Zuidoost Europa tot in Irak. De kleur is wat variabel maar
meest voorkomend is lila en paars. Snel planten, ze bloeien dit jaar nog. Per 25/ 4.00 100/ 15.00
STERNBERGIA
295) Sternbergia lutea (15 cm hoog) Ziet eruit als een stevige glanzende gele crocus. Hij is al bekend
van voor 1601. Het blad verschijnt voor of tijdens de bloei in september-oktober. Deze van Spanje
tot Iran voorkomende bloem voelt zich het best thuis op een warme plaats tussen stenen (flagstones) of op een lage pot maar dan ’s winters binnen halen. Ze bloeien al jaren in het arboretum
in Rotterdam. Daar zagen we ze altijd als we najaarsbollen verkochten. 
Per 5/ 3.50 10/ 6.50
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Als u bollen per post bestelt:
Alle bollen kunt u vanaf heden bestellen tot en met 15 november 2022.
De verzendkosten binnen Nederland zijn € 6,50, ongeacht de grootte van het pakket. Wij willen u
vriendelijk vragen enige reservenummers op te geven zodat voor u en voor ons de verzendkosten in
verhouding zijn.
Voor orders onder € 25,00 zijn we genoodzaakt om bovenop de verzendkosten nog € 5,00
extra te berekenen voor verpakking- en handelingskosten.

•

•
•
•
•
•
•

Wij versturen naar Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken en Zweden. Deze bestellingen moeten
vooruit betaald worden inclusief de verzendkosten die gelden voor het betreffende land.
U stuurt de bestelling, wij sturen u een rekening en na betaling wordt het pakket verzonden.
In overleg kan hiervan worden afgeweken.
Wij sturen uw bollen, planten en wortelstokken met de rekening in het pakje en vertrouwen erop
dat u binnen 14 dagen betaalt. Eventuele kosten van invordering zijn voor rekening van de
besteller.
Nabestellingen beschouwen wij als een nieuwe bestelling.
Bij het verschijnen van deze bollenlijst vervallen alle voorgaande lijsten.
Aan eventuele type- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Als u liever op de kwekerij komt kopen, bel dan even voor een afspraak.
Kwekerij Meeuwissen ligt tussen de Keukenhof en het dorp Voorhout. Neem op de A44 afslag 3
Noordwijkerhout. Volg richting Noordwijkerhout. Op de derde rotonde slaat u rechtsaf naar de
Loosterweg. Op nummer 10A, in de bocht, vindt u de kwekerij met de bollenschuur.
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Tulp triumph ‘National Velvet’

Tulp triumph ‘Tequilla Sunrise’

Tulp triumph ‘Green Glow’

Colchicum autumnale ‘album’

Crocus speciosus ‘Conqueror’

Sternbergia lutea

Bollen voor in de schaduw

• Allium ‘Purple Sensation’
• Allium triquetrum *
• Allium ursinum *
• Anemone blanda *
• Anemone nemorosa *
• Anemone ranunculoides *
• Arum italicum

• Chionodoxa
• Corydalis
• Cyclamen
• Eranthis *
• Erythronium
• Hyacinthoides hispanica

• Hyacinthoides non-scripta
(Bluebell)

• Scilla bifolia
• Scilla mischtschenkoana
• Scilla siberica en ‘Alba’
• Tulipa tarda

(boshyacint)

* = voor niet te droge grond

Heeft u een zonnige tuin, een huis in Frankrijk, een grind-tuin, kortom een tuin
waar bolletjes de hele zomer kunnen stoven?
Er zijn goede ervaringen met:
• Allium caeruleum
• Allium carinatum
• Allium christophi
• Allium flavum
• Allium karataviense
• Allium neapolitanum

• Allium roseum
• Allium schubertii
• Allium sphaeroceaphalon
• Crocussen
• Fritillaria persica
• Gladiolus byzantinus

• Ipheion
• Muscari comosum
• Muscari neglectum
• Ornithogalum balansae
en umbellatum

• Triteleia’s
• alle tulpen en species
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Open dag in de schuur 16 oktober 2021

Hein
Meeuwissen
K
wekerij van verwilderingsbollen

Loosterweg 10A • 2215 TM Voorhout
Telefoon: (06) 22891872
E-mail: hein@meeuwissenvoorhout.nl
Internet: www.meeuwissenvoorhout.nl
IBAN: NL31 RABO 0175 4143 94 • BIC: RABONL2U

