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Voorhout, voorjaar 2023

Beste mevrouw, meneer, 

Terwijl ik dit eind januari schrijf bloeien in de tuin de eerste sneeuwklokjes en zien we de andere vroege verwil-
deringsbollen ook verschijnen. Binnen staan de eerste narcissen die geplukt zijn op het land al in de vaas. 
Nog een paar weken voor we meer bloemen kunnen plukken op het land om met de post te versturen. 
Nadat de meeste voorjaarsbloeiende bollen verstuurd of geplant waren hebben we weer dozen met hyacinten- 
en tulpenbloemen uit de kas gevuld. Bloemen verzenden we tot het eind van de bloeitijd van pioenen, vandaag 
geplukt, morgen in de vaas. Kijk eens in de webshop voor het huidige en wekelijks wisselende assortiment. 
Afgelopen zomer begonnen we met samenstellen van deze catalogus. Er verandert heel wat in de teelt door de 
doorgaande schaalvergroting en ook pensionering van kwekers zonder opvolging. Dat geeft een verschuiving in 
het voor ons verkrijgbare assortiment. Onze lijst met zomerbloeiers is dit jaar toch weer wat groter geworden.  
Ter compensatie voor de (tijdelijk) verdwenen bollen of knollen is er nog meer variatie en nieuws in de Dahlia’s, 
zijn er andere Begonia’s bij gekomen, net als nieuwe Gladiolen, Nerines en Trompetlelies. Voor de schaduwtuin 
zijn er na een paar jaar weer wat Trilliums om naast de Arisaema’s te planten.
De komende jaren zullen we meer variatie aanbieden van Rhodohypoxis. We hebben de collectie rooisterretjes 
in de schuur van Kwekerij BergAlp en zijn die aan het verpotten, scheuren en selecteren. We hopen ze snel 
buiten in de zon te kunnen zetten om overzicht te krijgen in het moois dat in de diverse potten staat. 
U kunt ons deze lente weer ontmoeten op de kwekerij tijdens onze open dagen in april of na afspraak maar we 
gaan ook weer meer “op reis”. We beginnen in maart voor de eerste keer bij Tuingoed Foltz en de week daarna 
nemen we bollen mee naar de Botanische Tuin in Utrecht. Verder zijn we in april ook bij de Lentefair op de 
Boschhoeve en op de bollendag bij de Tuinen van Demen. In het weekend dat we normaal bij de Kleine Planta-
ge waren zijn we uitgenodigd door Mischa en Sietske van Arborealis. De jaarlijkse afsluiting van het voorjaar staat 
ook in de agenda en is zoals gewoonlijk weer op de Boschhoeve. Niet alle bollen passen op de tafels en om 
een teleurstelling te voorkomen nemen we graag uw bestelling mee.

We zien u graag op:
• 18 en 19 maart. Feestelijke opening van het tuinseizoen bij Tuingoed Foltz in Meeden (Groningen.) 
 www.tuingoedfoltz.nl 
• 25 en 26 maart. Voorjaarsweekend Tuinplezier in de Botanische tuinen in Utrecht. www.uu.nl/botanischetuinen.
• 15 april. 1e Open dag op de kwekerij in Voorhout. Kijk lekker rond op het land en wandel tussen de bloeiende bollen.
  U kunt ook uw bestelling ophalen. De koffie staat klaar van 10.00 tot 17.00 uur op Loosterweg 10, 2215 TM Voorhout.
•  22 april: Lentemarkt op de Boschhoeve in Wolfheze (10.00 - 17.00 uur). www.boschhoeve.nl 
• 23 april: Bollendag in ‘De Tuinen in Demen’ in Demen, www.detuinenindemen.nl (11.00 - 17.00 uur).
• 29 april: 2e Open dag op de kwekerij in Voorhout. Kijk lekker rond op het land en wandel tussen de bloeiende bollen. 
 U kunt ook uw bestelling ophalen. De koffie staat klaar van 10.00 tot 17.00 uur op Loosterweg 10, 2215 TM Voorhout.
• 6 en 7 mei: Themadagen Bollen en Bloemen bij Arborealis in Wilhelminaoord. www.arborealis.nl (10.00 - 17.00 uur).
• 27 mei: Meimarkt op de Boschhoeve in Wolfheze www.boschhoeve.nl (10.00 - 17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Hein en Corrine Meeuwissen

foto voorkant: Galtonia candicans
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Plantinstructies staan op de zakjes!

1) - Allium cernuum (30 cm) Roze. Hangende klokjes in een scherm. Bloeitijd juni. Geen bol maar een 
preitje met smal blad dat niet afsterft. Allium cernuum zaait zelf uit maar woekert niet.

  per 5/ 5,50  10/ 10,00
2) - Allium cernuum ‘Alba’ (40 cm) Wit. Preitje. Een witbloeiende vorm van Allium cernuum met hangende 

schermbloemen. Makkelijke groeier op niet te droge plaats, volkomen winterhard. Bloeitijd mei-septem-
ber.  per 5/ 7,50  10/ 14,00

3) - Allium senescens (60 cm) Roze. Vaste preitjes met roze bloemen in de zomer. Deze bloemen hebben 
een grote aantrekkingskracht op bijen.  per 5/ 7,50  10/ 14,00        

 AMARINE belladiva
 Uit een kruising van Amaryllis en Nerine ontstond Amarine belladiva. Eerst zorgde de bloemist voor 

bekendheid van de bloemen - voor ons is het succes van planten in de tuin interessanter. Amarine Bel-
ladiva staat liever niet te diep, dus met de neus boven de grond op een luwe zonnige plek. In de winter 
moeten de bollen afgedekt of binnen warm bewaard worden. Volgens de kweker kenmerkt Amarine 
zich door rijke bloei en lange houdbaarheid. De bloemen zijn iets groter dan die van Nerine, de bloeitijd 
is van augustus tot november.

4) - ‘Anastasia’ (70 cm) Donkerroze.      per 5/ 7,50  10/ 14,00
5) - ‘Aphrodite’ (70 cm) Roze.  per 5/ 7,50  10/ 14,00
6) - ‘Emanuelle’ (70 cm) Lichtroze.  per 5/ 7,50  10/ 14,00  

7) AMARYLLIS belladonna (70 cm) ‘Jersey Lily’. Vaste tuinamaryllis, roze bloeiend vanaf augustus. Mooi als 
kuipplant of plant haar tegen een zonnige zuidmuur tussen vaste planten zoals Ceratostigma plumbagi-
onoides, die gelijktijdig bloeit. Eventueel te combineren met Nerine, die dezelfde kweekwijze heeft maar 
nog later bloeit. Bloeit vaak pas vanaf het tweede jaar, vast laten staan dus.   per  1/ 3,50  3/ 10,00

8) AMORPHOPHALLUS konjac (120 cm) synoniemen: Amorphophallus rivieri, Amorphophllus mairei of 
Snake Palm, Umbrella Arum en  Duivelstong. Al meer dan 2000 jaar worden deze knollen geteeld in Chi-
na voor voeding en gebruikt als medicijn, onder andere tegen slangenbeten. Ook in Japan en Vietnam 
wordt A. konjac geteeld. De eetbare knol heeft niet veel smaak maar als pastei neemt het wel de smaak 
en geur op van het gerecht waarin het wordt gebruikt. De overjarige knol vermeerdert door verdikkingen 
aan lange rhizomen. Groeit het best op vruchtbare doorlatende grond die vooral in de winter niet te 
nat is. Winterhard tot min 15 graden. In de winter beschermen, afdekken tegen vocht geeft meer kans 
op goed, groter resultaat in het volgend jaar . Uit de knol komt een ongeveer meter grote bloeiwijze en 
daarna pas het blad als een paraplu op een gevlekte stengel. De indrukwekkende purperrode bloem 
ruikt een aantal dagen onaangenaam. Achter in de tuin is de plant wel meer dan de moeite waard om 
te proberen. per 1/ 15,50  3/ 43,50   

 ANEMONE coronaria (20 cm) 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 voor wat vochtige grond. Laat de knolletjes voor het planten 
enkele uren voorweken. 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 staan de anemoontjes in volle bloei. 

9) - ‘Bride’ Wit met een groen hart. per 25/ 3,00  100/ 11,00
10) - De Caen Enkelbloemig gemengd. per 25/ 3,00  100/ 11,00
11) - ‘Hollandia’ Felrood met zwart hart.        per 25/ 3,00  100/ 11,00
12) - ‘Mr. Fokker’ Blauwtinten met zwart hart.  per 25/ 3,00  100/ 11,00
13) - ‘Sylphide’   Helder violet-roze met zwart hart.    per 25/ 3,00  100/ 11,00
14) ANEMONE nemorosa (25 cm) Kruipende witte bosanemoon, stinzenplant. Bloeit april-mei. De wor-

telstokjes 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/ 19,50

15) ANEMONE ranunculoides (30 cm) Gele bosanemoon. Inheems in Noord-Europa. Makkelijke groeier in 
vochtige grond onder loofbomen.  per 10/ 3,50  100/ 33,00
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Allium cernuum 'Alba' Allium senescens Amarine belladiva 'Anastasia'

Amarine belladiva 'Emanuelle'

Anemone coronaria De Caen

Arisama fargesii

Amorphophallis 'Konjac' Anemone coronaria 'Hollandia' 

Anomatheca laxaAnemone coronaria 'Sylphide' Anemonella thalictroides 'Rosea'

Arisaema flavumArisaema costatum

Begonia 'Bouton de Rose'

Arisaema candidissimum

Begonia boliviens. 'San Francisco' Begonia boliv. 'Santa Barbara' Begonia boliviensis  'Santa Cruz'
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 ANEMONELLA
 Een vast knolgewasje uit de bossen in Noord-Amerika. Deze kan goed groeien onder struiken en in de 

schaduw van bomen. Het blad is donkergroen en de kleine anemoonvormige bloemen hebben 5 tot 9 
bloemblaadjes. Anemonella komt al vroeg in het voorjaar op met Thalictrus-achtig blad en laat al snel 
donkere knopjes zien die lichtroze openen. Plant ze op een licht humeuze en licht vochtige grond in 
halfschaduw. Pas op, want als deze knolletjes te nat staan, verdwijnen ze snel.

16)  - thalictroides ‘Rosea’ (20 cm) Roze. Donkere knopjes  die lichtroze openen.   per 3/ 11,00  10/ 29,50
 ANOMATHECA 
 Voorheen heette dit makkelijke knolgewasje uit het oosten van zuidelijk Afrika Lapeirousia cruenta 

en nu noemt men het ook Freesia laxa. Zo goed als winterhard en na de koraalrode bloemen met 
donkerrode of paarse vlek komen er zaaddoosjes, die als ze openspringen, vuurrood zaad hebben. In 
het voorjaar zaaien geeft het eerste jaar vaak al bloei. Anomatheca houdt van een zonnige plek en 
doorlatende grond en kan heel goed op potten. Wij leveren knolletjes.

17) - laxa (20 cm)     per 5/ 4,50  10/ 8,00
 

ARISAEMA
 Bosplant uit China voor halfschaduw en licht vochtige, humusrijke grond. Plant in de tuin tot 30 

cm diep en zorg ’s winters voor een bladlaag. Arisaema’s verschijnen meestal laat boven de 
grond, soms pas in juni. Na de bloei vaak prachtige bessen. Goede buurplanten voor deze ‘Co-
bralelie’ zijn hosta’s en varens. Voor pottenteelt: neem bladaarde en scherp zand en geef spaar-
zaam water tot de knol geworteld is. Daarna meer en ook vloeibare mest geven. Opgepot-
te arisaema’s, meestal de niet winterharde, kunnen droog in de pot vorstvrij overwinteren.  
Goed boek: Aroids van Deni Bown, uitgeverij Timberpress of probeer hem tweedehands op de kop te tikken. 

18) - candidissimum (30 cm) Bloeitijd juni-juli een zachtroze bloeischede met witte strepen, geurend. De 
opgerolde bladeren ontwikkelen zich tijdens de bloei. Goed winterhard.  per 1/ 15,50    3/ 43,50

19) - costatum (50 cm) Deze arisaema met zijn habitat in Nepal heeft rood gestreepte driehoekige bladeren 
en een kastanjebruin met wit gestreepte bloem met een tot 45 cm lang zweepachtig aanhangsel. 

 per 1/ 8,50  3/ 22,50
20) - fargesii (40 cm) Deze Aziatische cobralelie is van Chinese afkomst en heeft een bruin wit gestreepte 

bloeiwijze die beschermt wordt tegen regen en wind door ruim blad. Arisaema fargesii vermeerdert 
makkelijk door kleine knolletjes die los groeien van de hoofdknol.  per 1/ 11,50  3/ 32,50

21)  - flavum (40 cm) De meest geteelde Arisaema. Een kleine maar heldergele bloem. Hij komt wijdver-
spreid voor in Oman en het centrale deel tot het westen van het Himalayagebergte, van Nepal tot 
Afghanistan. Deze knollen zijn in Nederland geteeld en groeien makkelijk in schaduw of halfschaduw 
op voedselrijke doorlatende grond. per 3/ 9,50  9/ 26,50

 BABIANA
22) - stricta (20 cm) Variabel lichtblauw, paars tot karmozijnrood. Het Stompstert Bobbejaantie, een in 

Zuid-Afrika overblijvend gewasje met meerdere paarse bloemen op een steel van ongeveer 20 cm. Het 
zwaardvormige rechte blad is geribbeld. Plant ze op een niet te natte, warme plek in de tuin of in een 
pot.  per 20/ 3,50  50/ 8,00

 BEGONIA
 De oorsprong van de knolbegonia ligt in Centraal Amerika, maar Begonia’s worden ook gevonden in 

zuidoost Azië en Afrika. Het zijn planten met roosachtige bloemen en worden tot 60 cm hoog. Op de 
plant komen zowel vrouwelijke (enkele) als mannelijke (dubbele) bloemen. Als u grotere bloemen wilt 
kunt u de vrouwelijke bloemen afknippen. Begonia kan bloeien van de zomer tot laat in het najaar in 
een pot of in de border. Om de planten voor te trekken, plant u ze met de bovenkant van de knol gelijk 
aan de oppervlakte van de aarde. De bovenkant is de platte of licht holle kant van de knol. Houd een 
temperatuur aan van ongeveer 16 graden in vochtige potgrond of turf. Als de planten goed blad hebben 
en de kans of nachtvorst is verdwenen kunnen ze buiten uitgeplant worden in de border of op pot. 

23) - bertinii (35 cm) Boerenbegonia. De statige rechtopstaande planten dragen een waterval van lang-
werpige oranjerode bloemen. De knollen gaan jarenlang mee en zijn in het voorjaar gemakkelijk te 
vermeerderen door ze in stukken te snijden. Zorg voor minimaal één groeipunt per stuk. Eén flinke knol 
per pot volstaat.    per 1/ 3,00  3/ 8,50 

 - boliviensis Rijkbloeiend als de boerenbegonia
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Bletilla striata

Colocasia 'Black Magic'

Chasmanthe 'Saturnus'

Cardiocrinum giganteum

Chlidanthus fragrans

Cosmos atrosanguineusColocasia esculenta

Crinum x powellii

Begonia Pendula Cascade roodBegonia non-stop type Geel Begonia non-stop type Roze

Begonia non-stop type Wit Begonia Pendula Cascade wit Bletilla striata 'Alba'

Caladium 'Candidum' Caladium 'Royal Flush

Cosmos peucedanifolius 'Flamingo'
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24) - ‘San Francisco’ Roze per 1/ 4,00  3/ 11,00
25) - ‘Santa Barbara’ Wit per 1/ 4,00  3/ 11,00
26) - ‘Santa Cruz’ Scharlaken per 1/ 4,00  3/ 11,00
27) - ‘Bouton de Rose’ (25 cm) Met grote bloemen die doen denken aan een net ontluikende witte roos, 

afgewerkt met een fijn rozerood randje.    per 5/ 4,50  10/ 8,00
 - non-stop type (25 cm) In de zomer tot het najaar rijk doorbloeiende middelgrote knolbegonia met niet 

te grote bloemen. Begonia groeit goed in zon en schaduw. Plant ondiep in pot of tuin en bescherm te-
gen vorst. In de winter droog en koel bewaren. Net als dahlia kunnen begonia’s worden voorgetrokken 
om langer van de bloei te genieten.

28) - Geel  per 5/ 4,50  10/ 8,50
29) - Oranje  per 5/ 4,50  10/ 8,50
30) - Rood  per 5/ 4,50  10/ 8,50
31) - Roze  per 5/ 4,50  10/ 8,50
32) - Wit  per 5/ 4,50  10/ 8,50
33) - Zalmkleurig  per 5 /4,50  10/ 8,50
 

- pendula cascade (25 cm) Grootbloemige dubbele hangbegonia’s die tot aan de vorst bloeien, ze doen 
het vooral goed op half-zonnige plaatsen. Vul royaal schalen en hanging baskets en plant er kleinbla-
dige hedera’s, hanglobelia’s of wierookplantjes bij. 

34) - Geel  per 5/ 4,50  10/ 8,50
35) - Oranje  per 5/ 4,50  10/ 8,50
36) - Rood  per 5/ 4,50  10/ 8,50
37) - Roze  per 5/ 4,50  10/ 8,50
38) - Wit per 5/ 4,50  10/ 8,50

 BLETILLA of ‘aardorchidee’. Voor halfschaduw onder struiken, in muurtjes of turfblokken rond de vijver. 
Doorgaans winterhard. Ook goed in potten met een mengsel van half turf, half bladgrond en wat scherp 
zand en klei.

39) - striata (25 cm) Roze.   per 1/ 3,00  3/ 7,50
40) - striata ‘Alba’ (25 cm) Wit. per 1/ 3,00  3/ 7,50 

 CALADIUM (Synoniem ‘Angel Wings’) Caladiums worden steeds populairder en komen in allerlei soorten 
en maten. Het zijn mooie exotische bladplanten die makkelijk op een pot groeien. De eenvoudig te 
kweken caladiums geven maanden plezier op de vensterbank of in de zomerse bloembak. Plant de tro-
pische knollen ongeveer 2 cm diep in potten en plaats ze bij een temperatuur boven de 20°C in helder 
licht. Liefst niet in de volle zon zetten. Laat de potten niet kouder dan 16 graden droog overwinteren.                              
Door de extreme nattigheid in Florida afgelopen jaar is een groot deel van de oogst verloren gegaan en 
worden er van sommige soorten kleinere knollen geleverd. Plant er dan op een grote pot 2 knollen in 
plaats van 1 om een volle beplanting te krijgen.

 
41) - ‘Bicolor’ (35 cm) Groen met roze bladeren.  per 1/ 4,00  3/ 11,00
42) - ‘Bleeding Heart’ (35 cm) Hartvormige rode bladeren met groene rand. per 1/ 4,00  3/ 11,00
43) - ‘Candidum’ (35 cm) Wit blad met groene nerven.  per 1/ 4,00  3/ 11,00
44) - ‘Fiësta’ (35 cm) Crème blad met een rode centrum en donkerder roze nerven.  per 3/ 7,00  6/ 12,50
45) - ‘Fred Bause’ (35 cm) Donkergroen, wat glimmend blad met roze nerven. per 1/ 4,00  3/ 11,00
46) - ‘Royal Flush’ (35 cm) Rood blad met wat roze vlekjes en onregelmatig wat natuurlijk bruingroen naar 

de kanten.  per 3/ 7,00  6/ 12,50

 CARDIOCRINUM 
47) - giganteum (300 cm) Reuzenlelie uit de Himalaya, bekend om zijn talrijke geurende witte bloemen, 

die enigszins afhangen. In Nederland moeilijk maar niet onmogelijk in bloei te krijgen. Afgelopen jaar 
hadden we ze wederom in bloei, de bol geplant in een ingegraven cementkuip in de schaduw van een 
schutting. Water werd door buizen (zoals bij sommige bomen) onder de bollen gegeven. Deze plant 
was bijna 3 meter hoog. per 1/ 14,50 3/ 39,00 
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Crocosmia masoniorum 

Dahlia 'Alauna Clair-Obscur'

Crocosmia 'Carmine Brillant' 

Crocosmia 'George Davison'

Crocosmia 'Prince of Orange' 

Dahlia 'Bishop of Dover' 

Crocosmia ‘Lucifer’

Crocosmia 'Sunset' (Prinsenweg 14-24)

Crocosmia 'Emily Mckenzie' 

Dahlia 'American Pie' Dahlia 'Arabian Night' Dahlia 'Bishop of Canterbury'®

Dahlia 'Bishop of Leicester

Crinum x powellii 'Album'

Dahlia 'Bishop of Llandaff' Dahlia 'Bishop of York'® 
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 CHASMANTHE  Is verwant aan Crocosmia en komt uit Zuid-Afrika. De bloei valt in de zomer met twee-
zijdige oranje buisvormige bloemen die later aan één kant wijder open gaan staan. De bloemen lijken 
dan wel bevallige halfgeopende handjes van een ballerina. Het blad is slank en staat in een platte 
waaier. Anders dan Crocosmia staan de knollen van Chasmanthe graag warmer en wat droger. Bewaar 
ze binnen en plant ze vanaf mei, ze zijn niet winterhard. De grote knollen zien er zo interessant uit dat 
het de moeite waard is ze een paar dagen binnen te bekijken.

48) - floribunda ‘Saturnus’ (120 cm) Oranje. per 5/ 4,50  10/ 8,00  25/ 17,50

 CHLIDANTHUS Niet vaak aangeboden narcis-achtig bolgewas uit het Andesgebergte met 3-4 gele trechter-
vormige bloemen van ongeveer 10 cm lang op 20 cm hoge stelen. Zoals de naam zegt, licht geurend naar 
citroen. Plant ze in groepen van 10-15 stuks voor in de border of in de rotstuin. Plant de bollen in de lente 
ongeveer 4 à 5 cm diep op een warme plek of teel ze op potten in de zon. Niet winterhard in ons klimaat.

49) - fragrans (25 cm)  per 5/ 4,50 10/ 8,00

 COLOCASIA Deze intrigerende knol uit tropisch Azië vervult voor veel volkeren de rol van aardappel. De 
bladeren kunnen geblancheerd worden of gesnipperd in de soep worden gegeten. Wij hadden ze in de 
volle grond met enorme bladeren! Winterhardheid is als dahlia.  

50) - ‘Black Magic’ (100 cm) De bijna zwarte bladeren blijven wat kleiner dan we gewend zijn bij Colocasia 
esculenta. Deze tropische planten staan in het groeiseizoen graag erg vochtig en kunnen niet tegen 
vorst. Op een warme plek tegen de vijver kan goed maar ook op pot in serre of kasje.

  per 1/ 11,50  3/ 31,00
51) - esculenta ‘Olifantsoor’ (60 cm) Groot groen blad. Staat graag vochtig op een luwe plek in halfschaduw. 

 per 1/ 7,50  3/ 20,00

 COSMOS Voor zonnige plek in tuin of pot. De dahlia-achtige knollen worden als dahlia, dus ondiep, 
geplant. Bewaar de knol ’s winters in zand of potgrond, niet uit laten drogen.   

52) - atrosanguineus Dit is de geliefde ‘chocoladeplant’ met bruinrode bloemen en chocoladegeur. 
 per 1/ 3,50  3/ 9,50
53) - peucedanifolius ‘Flamingo’ Roze chocoladeplant, niet geurend. Een minder bekend lid uit de Cosmos- 

familie dat het meest lijkt op de bekende éénjarige roze Cosmea. ‘Flamingo’ heeft knollen. 
 per 1/ 4,00  3/ 11,00

 CRINUM 
 Crinums zijn zeer geschikte tuinplanten die bloeien van juli tot september. Ze staan graag vast op een 

beschutte plek in de volle zon, maar gedijen goed op een grote en vooral diepe pot zodat de wortels 
de ruimte hebben. De bollen gaan voor tweederde in de grond met de neus vrij. Als kuipplant gaan 
ze ‘s winters naar binnen, als tuinplant in de volle grond moeten ze alleen bij langdurige strenge vorst 
beschermd worden. 

54) - x powellii (90 cm) ‘Haaklelie’. Roze trompetachtige bloemen in de nazomer. per 1/ 4,00  3/ 11,00
55) - x powellii ‘Album’ (80 cm) Witte trompetachtige bloemen.   per 1/ 4,00  3/ 11,00 

 
CROCOSMIA crocosmiiflora (Voorheen Montbretia) Uit Zuid-Afrika. Deze sierlijke zomerbloeier met luch-
tige bloemkammen en decoratief zwaardvormig blad houdt van vochtige maar doorlatende grond.  
Ze zijn gewoonlijk winterhard onder het blad van omringende planten en geven mooie bessen in de 
herfst na de bloei.

56) - ‘Babylon’ (75 cm) Onze leverancier en nu hobbykweker Jac. van Dijk gaf in het begin van de negentiger 
jaren de naam aan deze robuuste Crocosmia met donkeroranje bloemen en een rode ring om het gele 
hart.  per 10/ 3,00  30/ 7,50

57) - ‘Carmin Brilliant’ (70 cm) Kleinbloemig, karmijnrode bloemen met een geel hart. Deze montbretia was 
al bekend in de jaren 50 van de vorige eeuw.  per 10/ 3,00  30/ 7,50

58) - ‘Columbus’ (60 cm) Grootbloemige lichtgele bloemen vanaf juli. per 10/ 3,50  30/ 10,00
59) - ‘Emily Mckenzie’ (70 cm) Grote muurbloem-oranje bloemen met chrysantrode vlekken als een ring 

rond het hart. Bloeit vanaf augustus. per 10/ 3,00  30/ 7,50
60) - ‘Fire King’ (60 cm) Meer dan 100 jaar oud. Kleinbloemig rood, mooi opgloeiend in de nazomertuin. 
 per 10/ 2,50  30/ 6,50  100/ 19,50
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61) - ‘George Davison’ (60 cm) Kleinbloemig en éénkleurig geel, de eerst bloeiende Crocosmia in de 
nazomer. George Davison was de head gardener van een buitenplaats bij Norwich en een bekende 
hybridiseur van crocosmia.       per 10/ 3,00  30/ 7,50

62) - ‘Lucifer’ (90 cm) Tomaatrode grote bloemen op een bronsgroene steel met na de bloei schitterende 
besjes. Goed te combineren met bruine zonnebloemen, eupatorium, dahlia’s en siergrassen. Bloeitijd 
vanaf juli.  per 10/ 3,00  30/ 7,50 

63) - masoniorum (80 cm hoog) “the swan Crocosmia” is in 1911 gevonden in Transkei  in Zuid Afrika en 
vanaf 1912 in cultuur maar minder bekend dan zou horen. Over de wereld groeit hij net zo goed: zowel  
in Zuid Afrika in hoger gelegen gebieden met koudere winters als in Ierland met meer vocht en koele 
zomers. De goed gevulde wat afhangende bloemaren hebben oranje bloemen met wat geel in het hart.

  per 10/ 4,00  30/ 11,00
64) - mathewsiana (90 cm) Zacht oranje wildvorm, die zeer lokaal gevonden is tussen Lydenburg en 

Graskop in Oost Transvaal, Zuid-Afrika. De planten worden in lichte schaduw, in bossen en bosranden 
gevonden op plekken waar genoeg vocht is tijdens de groei. De bloemen hebben een lange buis en 
worden bestuift door bijen uit de Amegilla groep. Deze bijen maken geen honing, maar door hun lange 
tong kunnen ze de bloemen goed bestuiven. Plant de knollen op een warme plek in de tuin. 

 per 10/ 6,50  30/ 18,50
65) - ‘Prince of Orange’ (90 cm) Deze nieuwe Nederlandse aanwinst veroverde een podiumplaats op de 

Hampton Court Palace Flower Show. De oranjerode bloem heeft een groot geel hart met daarin een 
krans van purperrode vlekjes. Na de bloei wordt u verrast door de royale hoeveelheid fraaie bessen, 
waarop deze speciaal is uitgekozen.  per 10/ 3,50  30/ 10,00     

66) - ‘Sunset’ (Nieuws van de Prinsenweg 14-24) (70 cm) Een doop aan de Prinsenweg.  ‘Sunset’ staat al 
weer een paar jaar op het naamhout van nummer 2014-24. ‘Sunset’ heeft lang doorbloeiende knollen 
met losse bloemvorm in oranjegele kleur: een aanwinst voor in de border of op pot. De veredelaar is 
Theodoor Leenen, van wie we ook de ‘Prince of Orange’ (nr. 65) in het assortiment hebben. 

 per 10/ 5,50  30/ 15,50
 DAHLIA
  Dahliaknollen kunnen binnen worden voorgetrokken en na half mei naar buiten. Knollen kunnen ook 

vanaf half april direct in de tuin worden gezet, ondiep, met een stukje van de oude bloemsteel boven 
de grond. Bescherm indien nodig jonge dahlia’s tegen slakken door er een bloempot zonder bodem 
overheen te zetten. Heb de moed de spruiten te toppen om een mooie volle plant te krijgen. Geef 
bloeiende dahlia’s die in potten staan meer water dan u dacht, om de bloei erin te houden. Haal daar-
om ook altijd uitgebloeide bloemen weg. Dahlia’s houden van bemeste grond, het zijn flinke eters en 
drinkers. Spit dus eventueel al in de herfst compost, verteerde koemest of bladaarde in. Geef dahlia’s  
die in de border worden geplant, bladgrond of compost in het plantgat mee. Dahlia’s vragen dezelfde 
omstandigheden als planten in de moestuin. Niet voor niets waren ze vroeger bijna uitsluitend dáár te 
zien. Rooi in het najaar zo laat mogelijk, na de eerste nachtvorst. Juist tijdens herfstachtige korte dagen 
met koud en stormachtig weer ontwikkelen  de knollen het sterkst. Goed uitgegroeide knollen laten zich 
het best tocht- en vorstvrij overhouden. De dahlia’s worden in de handel onderverdeeld in groepen met 
namen als Cactus, Mignon, Classic, Decoratief, Gallery et cetera. Pioenbloemige dahlia’s zijn halfgevuld 
en zijn ondergebracht in de groep “Overige”.  

67) - ‘Alauna Clair Obscur’ (100 cm) (Cactus, fimbriata) Opvallende paarse bloemen met heel lichtroze en 
witte grillige punten. Clair-Obsur is een techniek in de kunst waar met licht- en donker effecten wordt 
gewerkt om het onderwerp te accentueren. per 1/ 4,00  3/ 11,00

68) - ‘American Pie’ (25 cm) (Enkelbloemig)Talloze kleine roze bloemetjes met wat wit en geel verkleuring 
naar het goudkleurige hart.  Een van de zwartbladige compacte Dahlia’s voor een lage border of potten 
die vernoemd zijn naar films uit onze jeugd. De “filmserie” Dahlia’s kunnen ook goed in een balkonbak 
maar geef dan wel genoeg water in de zomer.  per 1/ 4,00  3/ 11,00

69) - ‘Arabian Night’ (90 cm) (Decoratief) Groenbladige met donker bordeauxrode ronde Dahlia, die al vanaf 
1951 mee gaat in de assortimentslijsen. De kleur is vergelijkbaar met die van ‘Nuit d’Ete’, ‘Ripples’ en 
‘Sam Hopkins’, we hebben dit jaar heel wat verschillende donker rode dahlia’s in onze lijst. 

 per 1/ 3,00  3/ 7,50
70) - ‘Bishop of Auckland’® (90 cm) (Pioenbloemig) Een dahlia uit de Bishop-serie met diep donkerrode 

bloemen en chocoladebruine knoppen. per 1/ 3,50  3/ 9,00
71) - ‘Bishop of Canterbury’® (90 cm) (Pioenbloemig) Deze dahlia heeft van alle bisschoppen het fijnste 

donkere blad. De bloem is diep kersenrood-paars. per 1/ 3,50  3/ 9,00
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72) - ‘Bishop of Dover’ (90 cm) (Pioenbloemig) Enkelbloemig. Bijna wit met een open hart en donker blad. 
Maak een gloeiende nazomerborder in combinatie met (bontbladige) canna’s, Lobelia cardinalis en 
grassen. per 1/ 3,50  3/ 9,00 

73) - ‘Bishop of Leicester’ (80 cm) (Pioenbloemig) Donkerbladig met halfgevulde, zeer lichtroze bloemen.
 per 1/ 3,50  3/ 9,00
74) - ‘Bishop of Llandaff’ (90 cm) (Pioenbloemig) Aardbeirood met fijn uitgesneden ‘zwart’ blad. De oude 

bekende dahlia voor in de border of op pot. Zet ze eens voor of bij Eucomis pole-evansi en zaai er wat 
Anethum graveolens (dille) bij. per 1/ 4,00  3/ 11,00

75) - ‘Bishop of Oxford’ (90 cm) (Pioenbloemig) Enkelbloemige koper-oranje bloemen op donker blad. Mooi 
te combineren met Crocosmia ‘Prince of Orange’ en  Lilium ‘Lady Alice’. per 1/ 3,50  3/ 9,00

76) - ‘Bishop of York’® (85 cm) (Pioenbloemig) Enkelbloemig bronsgeel met donker blad. Heel opvallend 
door de spitsere bloemblaadjes. per 1/ 3,50  3/ 9,00 

77) - ‘Bizon Red’ (90 cm) (Decoratief) Nieuwe kastanjebruine snijdahlia van “onze” kweker Frank van der 
Vlugt uit Hillegom. “Probeer hem eens, we snijden hem met de dahlia’s ‘Eternal Snow’ , Nashville’ en 
‘Lenny’s Dream’. per 1/ 4,00  3/ 11,00

78) - ‘Black Jack’ (110 cm) (Cactus) Zeer grootbloemig, bijna zwart en met donker blad. Een uitdaging om 
mee te combineren. De rode Ricinus staat al op het lijstje, evenals Phlomis en de dieprode Monarda 
‘Jacop Cline’. per 1/ 5,50  3/ 15,00

79) - ‘Blue Bayou’ (90cm) (Anemoonbloemig) Licht purperroze met een zweem lavendel. Het hart is pur-
perrood. Een topper in de border van Dineke Logtenberg op de Boschhoeve in Wolfheze en altijd mooi 
met Verbena bonariensis.  per 1/ 4,50  3/ 12,50

80) - ‘Café au Lait’ (120 cm) (Decoratief)  Zogenaamde dinnerplate dahlia. Licht caramelkleurig en zeer 
grootbloemig. Mooi bij Macleaya, Eupatoriums en Dahlia ‘Nuit d’Ete’. per 1 5,00  3/ 13,50

81) - ‘Cambridge’ (90 cm) (Decoratief, dinnerplate) Verrassend laagblijvende plant met zeer grote bloemen. 
De kleur is crème en limoengeel met bordeaurode vlekken. per 1/ 4,00  3/ 11,00

82) - ‘Catching Fire’ (90 cm) (Decoratief) Deze rijkbloeiende dahlia heeft kersenrode bloemen met witte 
toppen. per 1/ 4,00  3/ 11,00

83) - ‘Checkers’ (90 cm) (Decoratief) Deze kleinbloemige dahlia heeft ronde bordeauxrode bloemen met 
witte punten. per 1/ 4,50  3/ 12,50

84) - ‘Claudette’ (70 cm) (Decoratief) Cyclaamroze. Rijkbloeiend met grote bloemen voor pot of border.
  per 1/ 3,00   3/ 7,50
85) - ‘Cool Flame’ (90 cm) (Decoratief) Een compacte plant met donker rode bloemen en donker blad. Goed 

geschikt om op pot te planten.  per 1/ 3,50  3/ 9,00
86) - ‘Crazy Leggs’ (90 cm) (Decoratief) Ongeveer 10 centimeter grote bloemen, met abrikoos-oranje bloem-

blaadjes, die aan de achterzijde donkerder paars-roze zijn. Mooi tussen venkel, Miscanthus ‘Graziella’ 
en Helenium.  per 1/ 3,00  3/ 7,50

87) - ‘Dad’s Favourite’ (70 cm) (Anemoonbloemig) Een paars “speldenkussen” ligt op de enkele laven-
delkleurige bloembladen. Met ongeveer 12,5 centimeter grote bloemen op donkere stelen doet deze 
tuindahlia het ook goed op de vaas. per 1/ 3,00  3/ 7,50

88) - ‘Dark Butterfly’ (80 cm) (Decoratief) Halfdubbele bloemen in een mix van kleuren, van crème naar 
goudgeel en naar de randen verschillende tinten roze tot purperrood. De voorkant van de bloemblaad-
jes is lichter dan de achterkant, stijlvol en verfijnd. per 1/ 3,00  3/ 7,50

89) - ‘Dark Diamond’ (80 cm) (Decoratief) Goed opvallende donkerroze bloemen met een diameter van 15 
centimeter. per 1/ 3,00  3/ 7,50

90) - ‘David Howard’ (90 cm) (Decoratief) Oude en bekende Dahlia met oranje bloemen en donker blad, 
mooi met Agapanthus, Verbena bonariensis, monnikskap, oranje lelies en dille. per 1/ 4,00  3/ 11,00

91) - ‘Dragon Ball’ (30 cm) (enkelbloemig) De rode bloemblaadjes zijn zalm oranje naar de buitenkant. Klei-
ne , zwartbladige dahlia voor pot en lage border. Vernoemd naar de Amerikaanse speelfilm ‘Dragon Ball 
Evolution’, gebaseerd op het verhaal van Goku, een Chinese jongen met apenstaart die vele avonturen 
beleeft tijdens zijn reis om de Drakenkogels te vinden.  per 1/ 4,00  3/ 11,00

92) - ‘Dutch Explosion’ (100cm) (Cactus) 10 Tot 15 centimeter grote bloemen, wit met paarsroze puntige 
toppen. De bloemen staan mooi overeind, ook na een regenbui.  per1/ 4,00  3/ 11,00

93) - ‘Edinburgh’ (90 cm) (Decoratief) Tweekleurig paars met witte toppen. Door de grote hoeveelheid 
bloemen en het fijne formaat (niet te groot) vind ik dit een van de betere dahlia’s voor in de border. 

 per 1/ 3,00  3/ 7,50

11



Dahlia 'Black jack'

Dahlia 'Dark Butterfly'Dahlia 'Dad's Favorite'

Dahlia 'Claudette' Dahlia 'Crazy Leggs'

Dahlia 'Edinburgh'

Dahlia 'David Howard'Dahlia 'Dark Diamond'

Dahlia 'Eternal Snow'    

Dahlia 'Blue Bayou' Dahlia 'Café au Lait' Dahlia 'Catching Fire'

Dahlia 'Checkers'

Dahlia 'Dragon Ball' Dahlia 'Dutch Explosion'

Dahlia 'Eveline' Dahlia 'Fancy Pants'Dahlia 'Explosion'

12



94) - ‘Emory Paul’ (120cm) (Decoratief)  Deze Dahlia doet me terugdenken aan oktober 2011 toen we met 
de boot naar Engeland gingen om onze bloembollen te verkopen op de ‘Autumn Plant Fair’ op Great 
Dixter. Tuinman Fergus Garrett vroeg de bezoekers bij de ingang via een groot plakkaat om uit te kijken 
naar deze speciale dahlia met diner bord grote bloemen, die mooi in de tuin bloeiden begin oktober. 

 per 1/ 5,00  3/ 13,50
95) - ‘Eternal Snow’ (100 cm) (Waterlelie) De mooiste witte snijdahlia met een lang vaasleven. Kies voor 

mooie effect-verhogende buurplanten zoals zwavelgele Achillea ‘Credo’, hoge Helianthus ‘Lemon 
Queen’ of Selinum tenuifolium met zijn witte toefjes-schermen. per 1/ 3,00  3/ 7,50

96) - ‘Eveline’ (90cm) (Decoratief) Een klassieke witte dahlia met een lila zweem over de niet te grote bloe-
men. Mooi gevormde bloemen voor in de border en zeer geschikt voor in de vaas.  per 1/ 3,50  3/ 10,00

97) - ‘Explosion’ (100 cm) (Decoratief) Grote oranje met rood gevlamde bloemen, passend bij Crocosmia 
‘Lucifer’ of Canna ‘Red Futurity’ in de rood vlammende hoek van de tuin per 1/ 3,00  3/ 7,50

98) - ‘Fancy Pants’ (70cm) (Enkelbloemig, halskraag) Violetroze bloemen met een kraagje van crèmegeel 
met roze toppen voor op potten of in de kleine border. per 1/ 4,50  3/ 12,50

99) - ‘Fascination’ (70 cm) (Enkelbloemig, pioenbloemig) Enkelbloemig lila-paars met zwart blad. Een opval-
lende en frisse kleur in de herfsttuin in combinatie met asters als ‘Anja’s Choice’ (bleekroze, bijna wit), 
Aster laterifolius ‘Coombe Fishacre’ (roze met roodbruin hartje), en Aster ‘Lady in Black’ (Purperkleurig 
blad, witte bloempjes met roodbruin hart).     per 4,00  3/ 11,00

100) - ‘Fashion Monger’ (90cm) (alskraagHalskraag) Crèmekleurige bloem met roze strepen en een citroen-
geel kraagje. Een weelderige plant met wat lossere opbouw die zo in een grassen- of prairietuin kan 
groeien met bijvoorbeeld Liatris of Ornithogalum saundersiae.  per1/ 4,50  3/ 12,50

101) - ‘Fire and Ice’ (60cm) (Enkelbloemig, pioenbloemig) Wat kleinere groenbladige plant met platte wille-
keurig gestreepte rood met witte bloemen.  per 1/ 3,50  3/ 10,00

102) - ‘Firebird NL’ (70cm) (Mignon, enkelbloemig) Een “ouderwetse” scharlakenrode mignon-dahlia met 
enkele bloemen en groen blad.  per 1/ 3,50  3/ 10,00

103) - ‘Friquolet’ (100cm) (Cactus) Weelderige plant met rode en witte bloemen die ruim uit elkaar bloeien. 
Retro, net als bijvoorbeeld ‘Eveline’ en ‘Jan van Schaffelaar’. Dit is een van de dahlia’s die ik meer dan 
30 jaar geleden al inpakte bij de exporteur waar ik toen werkte.   per 1/ 4,00  3/ 11,00

104) - ‘Gallery Art Nouveau’ (50cm) (Decoratief) Compacte roze dahlia die goed op een pot past, maar ook 
voor de lagere border tussen de vaste planten.  per 1/ 4,00  3/ 11,00

105) - gemengde snijdahlia’s (90 cm) Een mengeling van de beschikbare dahlia’s die zeer geschikt zijn voor de 
snij om in huis te genieten van de bloemenpracht. Plant vanaf half april, na de kans op nachtvorst ongeveer 
7 knollen per vierkante meter op een goed water doorlatende, beschutte en zonnige plek in een bloembed 
of zet een rij knollen ongeveer 30 cm uit elkaar in de groentetuin. per 5/ 14,50  10/ 24,50  20/ 43,50

106) - ‘Gipsy Night’ (90cm) (Bal) Deze dahlia met kleine ronde bloemen heeft donker rode en paarse tinten. 
Hij staat mooi in een rode border of zet hem in het bloembed van de groentetuin want hij geeft talloze 
bloemen om te snijden voor in de vaas.  per 1/ 4,00 3/ 11,00

107) - ‘Happy Butterfly’ (90 cm) (Decoratief) Halfgevulde maisgele bloemen met naar de punten verfstreken 
van licht zalmoranje naar oranjerood. De achterkant van de bloemblaadjes is donkerder dan de voor-
kant. Rijkbloeiend. per 1/ 3,00  3/ 7,50

108) - ‘Happy Halloween’ (90 cm) (Decoratief) Mooi gevormde bloem, volgens Sarah Raven in precies het 
juiste pompoen-oranje.  per 1/ 3,00  3/ 7,50

109) - ‘Honka Fragile’ (70 cm) (Orchidee type) Deze “Stellar” Dahlia met een geel hart omringd door witte 
wieken met een fijn rood randje is in de border minder aanwezig dan “gewone” dahlia’s.

 per 1/ 3,50  3/ 9,00
110) - ‘Honka Pink’ (80cm) (Orchidee type) De talloze roze bloemen met bloemblaadjes als molenwieken 

hebben een wit hart. Deze enkelbloemige dahlia’s worden volop bezocht door de bijen. Mooi met de 
tweekleurige Dahlia ‘Purple Explosion’.    per1/ 4,50  3, 12,50

111) - ‘Honka’ (70 cm) (Orchidee type) Deze rijkbloeiende dahlia heeft zachtgele bloemen als sterren. Goede 
bijenplant.  per 1/ 3,50  3/ 9,00

112) - Happy Single ‘First Love’ (75 cm) (Enkelbloemig) Zwartbladige enkelbloemige dahlia met talloze 
abrikoosroze bloemen die om het bruine hart een rode ring hebben. Enkelbloemige dahlia’s zijn als 
magneten voor insecten. Goed in combinatie met Crocosmia ‘Babylon’ of maak een verrassende com-
binatie met de Dahlia’s ‘Edinburg’, ‘Dutch Explosion’ en ‘Mr Frans’.  per 1/ 4,00  3/ 11,00

113) - ‘Impression Fabula’ (60 cm) (Halskraag) Paarse bloemen met een wit randje aan de toppen en een 
crème met paarse halskraag. De bloemen komen goed boven het groene blad. per 1/ 4,50  3/ 12,50
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114) - ‘Impression Festivo’ (50 cm) (Halskraag) De kleine halskraagdahlia heeft helderrode bloemen met een 
romig geel en rood hartje, die mooi rechtop boven het groene blad staan. Zeer geschikt voor op potten 
en in de border. per 1/ 4,50  3/ 12,50

115) - ‘Jan van Schaffelaar’ (90 cm) (Pompon) Kleine perfect gevormde roze bloemetjes op donkergroen 
blad. Pompondahlia’s zijn geschikt om te snijden voor de vaas. per 1/ 3,00  3/ 7,50

116) - ‘Kelsey Sunshine’ (90cm) (Halskraag) Citroengele bloemen met een citroengeel en witte halskraag. 
Geschikt als snijbloem en groeit weelderig in de border.  per1/ 4,00  3/ 11,00

117) - ‘Lenny’s Dream’ (90 cm) (Decoratief) Roze met een purper hart. Probeer hem eens met Aster laterifoli-
us zoals ‘Lady in Black’.  per 1/ 3,00  3/ 7,50

118) - ‘Linda’s Baby’ (100 cm) (Bal) De mooi rond gevormde bloemen zijn perzikroze en zijn zeer geschikt 
om te snijden voor de vaas. In de border goed te combineren met Dahlia ‘Preference’ of ”Nuit d’Ete’.

 per 1/ 3,50  3/ 10,00
119) - ‘Little Robert’ (90 cm) (Pompon) De ongeveer 7 centimeter grote witte tot licht roze bloemetjes hebben 

een scherp magentarood randje. Klein- en rijkbloemig. Goede snijdahlia.  per 1/ 3,50 3/ 9,00  
120) - ‘Mr. Frans’ (90cm) (Decoratief, waterlily) Mr. Frans heeft zalm oranje bloemen. Deze ‘waterlelie type’ 

dahlia past goed in de border en is een goede snijdahlia.  per 1/ 3,50  3/ 10,00
121) - ‘My Love’ (100 cm) (Cactus) Oude bekende Dahlia met roomwitte bloemen. Mooi met Macleaya en 

zachtgele rozen. per 1/ 3,50  3/ 10,00
122) - ‘Nashville’ (90 cm) (Decoratief) Goede snijdahlia met ongeveer 12 centimeter grote cyclaamroze bloe-

men. per 1/ 3,00  3/ 7,50
123) - ‘Natal’ (90cm) (pompon) Zeer rijkbloeiend zwartrood. Combineer eens mer Ricinis communis, de won-

derboom, met Amaranthus ‘Oeschberg’ (kattenstaart) en Plomium ‘Purpureum’.  per 1/ 3,50  3/ 10,00
124) - ‘Night Butterfly’ (75 cm) (Halskraag) Donkerrood met wit. Modeste Herwig schreef in een editie van 

Groei en Bloei uit 2014 al dat deze halskraagdahlia mooi is in combinatie met siergrassen zoals vinger-
gras (panicum), ijzerhard (verbena), phlox en éénjarigen zoals siertabak (nicotiana). per 1/ 3,00  3/ 7,50

125) - ‘Nuit d’Ete’ (90 cm) (Cactus) Heel donkerrode puntige bloemen met de vorm van een zee-egel. Een 
grote plant, geschikt voor de border en een goede snijdahlia. per 1/ 3,50  3/ 9,00

126) - ‘Omega’ (100 cm) (Decoratief) Grootbloemig zalmroze met een oranje schaduw in het hart. Combineer 
deze ‘dinnerplate dahlia’ eens met grootbloemige rode crocosmia’s of romantisch met blauwe Agapan-
thus en Anemone japonica.   per 1/ 3,00  3/ 7,50

127) - ‘Orange Fubuki’ (90 cm) (Decoratief, fimbriata) De bloemen met zacht gegolfde bloemblaadjes met 
“ingesneden” toppen zijn Abrikoos oranje met een vleugje roze. Een goede voor in de border en zeer 
geschikt in een vaas.  per 1/ 3,50  3/ 10,00

128) - ‘Pacific Jewel’ (100 cm) (Decoratief) Een nieuwe kleur naast ‘Pacific Ocean’ en net zo rijkbloeiend. Op 
donkere stelen groeien ongeveer acht centimeter grote, platte bloemen die crème zijn, omrand met roze 
en heeft een goudgeel hart. Mooi om te combineren met Dahlia ‘Eveline’.  per 1/ 4,00  3/ 11,00

129) - ‘Pacific Ocean’ (100 cm) (Decoratief) Rijkbloeiend en niet te hoog bloeiende struik met ongeveer acht 
centimeter grote half gevulde bloemen als was het een Camellia. Zachtgeel met roze toppen.

 per 1/ 4,00  3/ 11,00
130) - ‘Petra’s Wedding’ (90 cm) (pompon) Met de ronde melkwitte bloemen van ongeveer elf centimeter 

doorsnede is dit een van de grootste pompondahlias in de lijst. Rijkbloeiend in de border en ook zeer 
geschikt als snijbloem.  per 1/ 3,00  3/ 7,50

131) - ‘Platinum blonde’ (100 cm) (Anemoonbloemig) Een blijver is ook deze anemoonbloemige Dahlia 
met de naam ‘Platinum Blonde’. De goedgevormde compacte plant heeft ivoorwitte bloemen met een 
crème-geel hart als een speldenkussen. Mooi met bijvoorbeeld Nigella damascena ‘Miss Jekyll Whi-
te’(juffertje in het groen) of Cosmos bipinnatus ‘Purity’. per 1/ 3,50  3/ 9,50

132) - ‘Poodle Skirt’ (70 cm) (Anemoonbloemig) Een donkerpaars met zwarte bessen-kleurig “speldenkus-
sen” bovenop teruggebogen felroze dekbladen. Een rijkbloeiende compacte plant, die zeer geschikt is 
voor containers of de wat kleinere tuin.  per 1/ 3,00  3/ 7,50

133) - ‘Pooh’ (90 cm) (Halskraag) Helderrood met wat geel geaderde randjes en een gele kraag. Kleinbloe-
mig. Van deze dahlia word je vrolijk. Zet er bijvoorbeeld Helianthus ‘Lemon Queen’ (200 cm) achter. 

 per 1/ 3,00  3/ 7,50
134) - ‘Preference’ (90 cm) (Cactus) De puntige bloemblaadjes van deze al wat oudere Dahlia zijn licht zalm-

roze. Mooi in combinatie met Dahlia ‘David Howard’ en ‘Crazy Legs’.  per 1/ 4,00  3/ 11,00
135) - ‘Pretty Woman’ (30 cm) (Enkelbloemig) Roze bloemetjes op een zwartbladige plant. Geschikt voor de 

lage border of plant ze in potten.  per 1/ 4,00  3/ 11,00
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136) - ‘Priceless Pink’ (50 cm) (Pioenbloemig) Met halfdubbele, ongeveer 8 centimeter grote bloemen, ge-
streept roze met wit is deze plant geschikt voor in de border en op potten. Combineer hem eens met 
Dahlia ‘Claudette’.  per 1/ 3,50  3/ 10,00

137) - ‘Pulp Fiction’ (30 cm) (Enkelbloemig) Zwartbladige kleine plant met oranjerode bloemetjes voor op pot 
of lage border. Vernoemd naar de Amerikaanse misdaadfilm uit 1994 van Quinten Tarantino. 

 per 1/ 4,00  3/ 11,00
138) - ‘Purple Explosion’ (90 cm hoog) (Decoratief) Grote purper tot paarse bloemen met witte punten. Een 

goede snijdahlia.   per 1/ 3,00  3/ 7,50
139) - ‘Purple Haze’ (70 cm) (Decoratief) De bloemen zijn donkerpaars met een nog donkerder hart. De 

stengel en het blad zijn donker. Mooi om eens te combineren met Dahlia ‘Honka Fragile’ en Eucomis 
pole-evansii. per 1/ 3,50  3/ 9,50

140) - ‘Red Fubuki’ (90 cm) (Decoratief, fimbriata) Besrood, gefranjerde bloemen, voor snij en borderbeplan-
ting. Daar past wel een Persicaria of Sanguisorba bij..  per 1/ 3,00  3/ 7,50

141) - ‘Rip City’ (100 cm) (Decoratief) Grote, bijna zwarte, karmozijnrode bloemen. Een vrij makkelijk groeien-
de Dahlia met golvende bloemblaadjes. Mooi om bij dahlia’s uit de Bishopserie te planten. 

 ]per 1/ 4,50  3/ 12,50
142) - ‘Ripples’ (90 cm) (Semi-cactus) ‘Ripples’ verdient een plek in het midden of achterin in de border. De 

bloemen met golvende bloemblaadjes hebben een fluweel purperen uitstraling en combineren mooi met 
Crocosmia ‘George Davison’ en de blauwe Salvia guaranitica ‘Black and Blue’. per 1/ 2,50  3/ 6,50

143) - ‘Rockstar’ (90 cm) (Anemoonbloemig) Het hart is van het rood van zwarte bessenwijn, de dekbladeren 
verkleuren naar framboos rood met licht zilveren topjes. per 1/ 3,00  3/ 7,50

144) - ‘Roxy’ (60 cm) Enkelbloemig, mignon) Donkerbladige mignondahlia. Een compacte plant met enkel-
bloemge magentaroze bloemen, geschikt voor de kleinere tuin, voor in de border of op potten. 

  per 1/ 3,50  3/ 10,00
145) - ‘Sam Hopkins’ (120cm) (Decoratief, waterlily) Een grote plant met wat plattere zwart katoenfluwele bloe-

men. Perfect om te snijden, bijvoorbeeld samen met de witte Dahlia ‘Eternal Snow’.   per 1/ 4,50  3/ 12,50
146) - ‘Seattle’ (90 cm) (Decoratief) Oranje-gele bloemen met witte puntjes. Mooi met Crocosmia ‘George 

Davison’. per 1/ 3,50  3/ 9,50
147) - ‘Seduction’ (90 cm) (Decoratief) Lichte lila bloemen met een donkerder randen. Zo een die er uitspringt 

tussen de honderden soorten op de showtuin. Die wil je zeker proberen.  per 1/ 4,00  3/ 11,00
148) - ‘Souvenir d’Ete’ (90 cm) (Pompon) Kleine ronde bloemen voor in de border of plant hem met andere 

snijdahlia’s in een bloembed om in zomer en najaar talloze vazen te vullen. Mooi met de ook oranje 
dahlia’s ‘Omega’ en ‘Bishop of Oxford’. per 1/ 4,00  3/ 11,00

149) - ‘Sunmaster’ (70 cm) (Decoratief) Een nieuwe dahlia van veredelaar Jan van Ruiten met grote kanarie-
gele bloemen. Door de geringe hoogte is deze zeer geschikt om op potten te planten.

 per 1/ 3,50  3/ 10,00
150) - ‘Teesbrook Audrey’ (75 cm) (Halskraag) Bleek lavendel met een witte kraag. Zet ze eens bij Dahlia 

‘Purple Haze’ of een roze Zantedeschia. per 1/ 4,00  3/ 11,00
151) - ‘Totally Tangerine’ (75 cm) (Decoratief) Weer nieuw in de lijst is deze rijkbloeiende, anemoonbloemige 

Dahlia met oranje dekbladen, die een roze achterkant hebben. Het hart is een donkerder oranje spel-
denkussen met geel-gouden puntjes. per 1/ 4,00  3/ 11,00

152) - ‘Windmill’ (80 cm) (Enkelbloemig, orchidee type) De kleine stervormige bloemen zijn wit met wat rode 
strepen aan de binnenkant . Weer een nieuwe Dahlia van veredelaar Jan van Ruiten.

 per 1/ 4,50  3/ 12,50
153) - ‘Wizard of Oz’ (90 cm) (Bal) Goed snijdahlia. Plant deze dahlia met ‘Bizon red’,  ‘Eternal Snow’ en ‘Little 

Robert’  in de border of bloemenweide en pluk volop bloemen voor in huis.    per 1/ 3,50  3/ 9,50                                                                                    

 EUCHARIS  
154) - amazonica (50 cm) Synoniem E. grandiflora, of ‘Amazonelelie’. Behorend tot de familie der Amarylli-

daceae. Het best als potplant te gebruiken in een kas met bodemwarmte en een vochtige atmosfeer. 
Binnenshuis dus boven de verwarming, maar niet laten uitdrogen. Vast laten staan bevordert de bloei. 
De  ongeveer 8 witte bloemen per steel zijn geurend en lang houdbaar.   per 1/ 3,00  3/ 7,50 

 EUCOMIS ‘Ananasplant’
  De bloem-aar met talrijke bloemetjes wordt bekroond met een frisgroene kuif als bij ananas. Deze ook 

wel ‘kuiflelie’ genoemde bol bloeit in tuin of pot vanaf augustus tot aan de vorst. In de border mooi 
breed groeiend. Potten moeten in de winter droog en vorstvrij naar binnen. Vroeg in maart-april planten 
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bevordert de bloei in het eerst jaar. Op beschutte plaatsen is eucomis in de volle grond winterhard n ook 
de roodgevlekte bloemstelen. in de grond, tot het volgende voorjaar.. De plantdiepte is ongeveer 10 cm.

155) - pole-evansi (110 cm) De bloemsteel is zo’n 60 cm, de groenige bloemaar 50 cm! Plant zo vroeg mo-
gelijk in de volle grond, er moet heel wat gegroeid worden voor er half augustus een bloem ontstaat. 
In potten bloeien ze niet altijd het eerste jaar. In de tuinen van de Boschhoeve staan ze al jaren vast in 
de border, onder andere tussen dahlia’s en Crocosmia ‘Lucifer’. per 1/ 7,00  3/ 20,00

156)  - vandermerwei (15 cm) Van de Zuid-Afrikaanse graslanden. Deze bol is al leuk als hij opkomt, het lichtgroe-
ne blad heeft bruine sproetjes, nog mooier dan bij Orchis. De bloemtoorts is heel donker (maroon), de talrijke 
bloempjes hebben groenbleke helmdraadjes. Voor lage border, rotstuin of op pot.  per 1/ 4,00  3/  11,00                          

 FREESIA
 Wie verlangt er niet naar de ouderwetse geur van Freesia’s? Het beste is om vanaf april te planten op 

een zonnige maar vochtige plaats. De verrassend lange bloei is van augustus tot oktober. Als u de geur 
dichter bij het terras of tuintafel wilt kunt u ze in een diepe pot planten. Geef de pot regelmatig water.  
Cultivar namen vinden we niet meer in de teelt dus bieden ze aan op kleur.

157) - 3 kleuren gemengd, Rood, roze en wit    per 50/ 6,50  100/ 12,50
158) - 5 kleuren gemengd          per 50/ 6,50  100/ 12,50
159) - Blauw     per 20/ 3,00  50/ 6,50
160) - Geel     per 20/ 3,00  50/ 6,50
161) - Rood   per 20/ 3,00  50/ 6,50
162) - Roze   per 20/ 3,00  50/ 6,50
163) - Wit   per 20/ 3,00  50/ 6,50

 GALANTHUS
 ‘In the Green”, het ‘gewone’ sneeuwklokje. We verzenden dit jaar weer sneeuwklokjes-in-het-groen, bloei-

end ofnet uitgebloeid. U dient de post wel in de gaten te houden daar ze direct geplant moeten worden. 
Zet de sneeuwklokjes tamelijk diep in lichte schaduw en geef na het planten één keer flink water.

164) - nivalis  per 20/ 12,50  50/ 27,50
165) - nivalis ‘Flore Pleno’  per 10/ 7,50 25/ 15,00
166) - nivalis ‘Viridapice’        per 10/ 12,50  25/ 25,00                                                                                                           

 GALTONIA
167) - candicans (90 cm) ‘Kaapse Hyacint’. Wat hebben wij dit jaar genoten van de Kaapse Hyacint. Hij bloeide 

langdurig en rijk met witte hangende klokjes tussen juli en september op een zonnige plaats in de nieuwe 
bollentuin tussen het huis en de schuur. We hebben de bollen weer gerooid omdat we weer voorjaars-
bloeiers wilden planten maar Galtonia blijft het liefst ongestoord in de tuin staan. Dan wel bij strenge vorst 
goed afdekken. Ik zag een mooie combinatie met Echinacea ‘Green Jewel’. per 5/ 4,00  10/ 7,50

 GLADIOLUS overig 
168) - ‘Lucky Star’ (80 cm) Een geurende grootbloemige gladiool! Dit is het resultaat van een bijzondere 

en vooral moeilijke dubbele kruising met de Abessijnse gladiool (syn. gladiolus callianthus murielae of 
Acidanthera), al uit 1960, waarbij de bekende geur van de Acidanthera is te ruiken in deze hybride. De 
hangende bloemen zijn verdwenen maar de kleur en het wilde van de Acidanthera is gebleven. 

 per 5/ 8,50  10/ 14,50
169) - callianthus Murielae (Abessijnse gladiool, Acidanthera) (80 cm) Sierlijke witte bloemen met purperen 

hart en een heerlijke geur, bloeitijd vanaf half augustus tot aan de vorst. Zonnige standplaats. Ook mooi 
in flinke potten op het terras of balkon. Combineer met de donkerbladige Amaranthus ‘Oeschberg’, 
Dahlia ‘Evening Breeze’ of zet ze tussen de rode Persicaria amplexicaulis. Plant de knollen vanaf half 
april als de grond wat is opgewarmd. per 10/ 2,50  30/ 6,50  100/ 19,50

 GLADIOLUS kleinbloemig
 Gladiolen kent men vaak alleen van de bloemenwinkel waar de lange stelen gewild zijn door hun lange 

bloeitijd in een vaas en van de Nijmeegse vierdaagse, waar de deelnemers worden beloond met de 
bloemen op de St. Annastraat – de straat die op de slotdag gedoopt is tot ‘Via Gladiolia’. Wij bieden een 
uniek en uitgebreid assortiment veel kleinere tuingladiolen aan van Kwekerij van Winsen uit Warmond. 
Probeer ze eens op een zonnige doorlatende plaats en plant ze niet te dicht op elkaar. Zomerbloeiend. 
Gladiolen bloeien ongeveer 100 dagen na het planten. De planttijd is tussen maart en juli. Ongeveer 
8-10 cm diep planten op een niet te droge plaats.

19



Gladiolus ramosus  'Vulcano' 

Hymenocallis festalis

Gladiolus Primulinus 'Fenna'

Gladiolus primulinus 'Las Vegas' 

Gladiolus nanus 'Prins Claus'

Gladiolus primulinus 'Atom' 

Gloriosa superba 'Lutea'

Gladiolus nanus 'Carine'

Gladiolus nanus 'White Eyed Miss'

Gladiolus nanus 'Impressive' 

Gladiolus papilio 'Ruby Red'

Gladiolus tubergenii 'Bibi' 

Haemanthus albiflosGloriosa 'Rotschildiana' Hedychium gardnerianum

Hymenocallis 'Sulphur Queen' Incarvillea delavayi

20



170) - colvillei ‘Albus’ (50 cm) Witbloeiend in de zomer. De colvillei-groep zit nog erg dicht bij de echte spe-
cies en zijn kinderen van kruisingen van G. tristis var concolor en G. cardinalis.  per 10/ 2,50  30/ 6,50

171) - colvillei ‘Claudia’ (80 cm) Dit is een nieuwe hybride van een grote gladiool en Gladiolus tristis, vandaar 
de orchidee-achtige vorm. Op de mooie bordeauxrode bloemen zitten drie fijne streepjes.

 per 10/ 3,50  30/ 9,50
172)  - colvillei ‘Galaxian’ (70 cm) Een gladiool met wat grotere donkerroze met witte bloemen uit de tachti-

ger jaren van de vorige eeuw. Goed voor de tuin of in een vaas.    per 10/ 4,00  30/ 11,00
173) - colvillei ‘Carine’ (80 cm) Roomwitte bloemen met een donker purperroze markering in het onderste 

blad aan slanke rechtopstaande aren. per 10/ 3,00  30/ 8,00
174) - nanus ‘Elvira’ (60 cm) De naam nanus wordt in de tuinbouw gebruikt voor groepen klein blijvende 

planten die vroeg bloeien. ‘Elvira’ heeft heel lichtroze bloemen met op de onderste dekbladen een 
donker rozerode markering.  per 10/ 3,00  30/ 8,00

175) - nanus ‘Impressive’ (70 cm) De bloemen van Gladiolus nanus ‘Impressive’ zijn lichtroze met donkerder 
roze oogjes op de onderste blaadjes. Door de alle kanten op draaiende bloemblaadjes heeft hij een 
lekker losse uitstraling.  per 10/ 3,00  30/ 8,00

176) - nanus ‘Prins Claus’ (75 cm) Wit met rode lippen, dus rode vlekjes op de bloemblaadjes.
  per 10/ 3,00  30/ 8,00
177) - nanus ‘White Eyed Miss’ (80 cm) Dit is een doorbraak in de veredeling! De enige echt meerbloemige 

gladiool heeft zeer opvallende afgetekende witte vlekken op de onderste zalmoranje bloembladen. 
Door bloei uit vertakte stelen geniet u extra lang van deze bloemen.  per 10/ 4,00  30/ 11,00

178) - papilio ‘Ruby Red’ (100 cm) Deze hybride van de Zuid-Afrikaanse G. Papilio is veel terug te vinden in 
Engelse tuinen. Deze groeit als een wilde plant met stolonen en bloeit tegen het eind van de zomer 
donkerrood met ronde bloemen. Plant ze op een humusrijke, doorlatende zonnige plek die niet te droog 
wordt.  per 5/ 7,00  10/ 12,50   

179) - primulinus ‘Atom’ (80 cm) Warmrood met een fijn wit lijntje rond de bloem. De primulinus gladiolen 
vallen op door hun vlinderachtige bloemvorm met het naar beneden hangende bovenste bloemblad 
om zelfbestuiving tegen te gaan. Plant de bollen in het voorjaar en dek ze na de bloei in het najaar af 
met wat bladeren, dan komen ze lang terug. per 10/ 2,50  30/ 6,50

180) - primulinus ‘Fenna’ (70 cm) Nieuwe kleinbloemige witte gladiool met een robijnrood hart.
 per 10/ 3,50  30/ 10,00
181) - primulinus ‘Las Vegas’ (75 cm) Een zeer stevige gladiool, ook op winderige plekken, met een opval-

lend vlammende kleurencombinatie. per 10/ 3,00  30/ 8,00
182) - primulinus ‘Laura Jay’ (80 cm) Deze kleinbloemige nieuwe “butterfly” gladiool heeft langbloeiende 

donkerrode bloemen met een contrasterende witte vlek. ‘Laura Jay’ kan goed in de tuin en met slanke 
maar stevige stelen kan hij ook goed gesneden voor de vaas.  per 10/ 3,00  30/ 7,50

183) - Gladiolus primulinus ‘Verax’ (70cm) Nieuw. Deze licht violette “butterfly” bloem heeft een crème 
binnenkant en een paarse vlek.  per 10/ 3,50  30/ 10,00

184) - ramosus ‘Vulcano’ (70 cm) Een relatief nieuwe gladiool met cyclaamkleurige bloemen en een blauwe vlek 
op de onderste bloembladen. Een groeier voor in de border, die volledig open komt. per 10/ 3,00  30/ 8,00

185) - tubergenii ‘Bibi’ (80 cm) Retro. Al in 1954 geregistreerde gladiool met gevlekte roze-paarse bloemen. 
Deze houdt zich goed bij zowel lagere als hogere temperaturen. Na de tachtiger jaren is deze gladiool 
bijna verdwenen tot er in 2013 een gezonde, wat meer gevlekte selectie weer in cultuur is genomen.

 per 10/ 3,50  30/ 10,00
186) - tubergenii ‘Charm’ (70 cm) Een hybride uit 1920. Licht lila-paars met witte vlek in de keel. Bloeit vroeg 

in de zomer. De naam tubergenii is ontstaan als verzamelnaam van diverse kleinere vroegbloeiende 
gladiolen met slank blad, en in kleur variërend van licht roze tot donker purper, die vanaf 1900 uitge-
bracht zijn door Kwekerij C.G. Van Tubergen uit Haarlem. Ze geven veel zijscheuten en hebben een iets 
grotere bloem dan G. colvillei types. per 10/ 2,50  30/ 6,50

187)  - tubergenii ‘Charming Henri’ (70 cm) Deze nieuwe gladiool is de nieuwste mutant van Gladiolus 
‘Charm’ en bloeit heel lichtroze met een wit hart.  per 10/ 3,00  30/ 8,00 

 GLORIOSA superba
 Klimplant uit tropisch Afrika en Azië, voor kas of serre. ‘s Winters droog overhouden in de pot. Een mini-

mumtemperatuur aanhouden van 16 graden Celsius.
188) - lutea (150 cm) Geelbloeiend met iets kleinere bloemen dan de bekende ‘Rothschildiana’. Ook hier de 

langwerpige knol horizontaal in de pot planten en d.m.v. een wigwam van 3 bijeengebonden tonkin-
stokken de plant laten klimmen.  per 1/5,50  3/ 15,50
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189) - Rothschildiana (150cm) De grillig gevormde rode bloemen met gele randjes zijn heel decoratief. Deze 
Gloriosa bloeit de hele zomer.  per 1/ 5,00  3/ 13,50

190) HAEMANTHUS albiflos (25 cm) Witte ‘Poederkwast’ voor op de vensterbank of in de serre. Hij kan even-
tueel van mei tot oktober naar buiten op een beschutte plaats. In de winter droog op de vensterbank, 
net als een clivia.   per 1/ 12,50  3/ 34,50

 HEDYCHIUM, Tuingember.
 Kuipplant voor zeer warme standplaats. De toortsen met kamperfoelieachtige bloemen verschijnen in de 

nazomer. Kweekwijze als canna, dus tijdig oppotten en tegen vorst beschermen. In een koud voorjaar 
duurt het soms lang voor de knollen uitlopen. Eventueel voortrekken (potten in het ketelhuis) en pas 
eind juni buiten zetten. Laat de knol in tuin of pot niet uitdrogen

191) - densiflorum (90 cm)  Winterharde siergember uit de Himalaya, India en Nepal. Een in de winter bladver-
liezende plant met oranje bloemen en banaanachtig blad. Plant de wortelstok ondiep op een pot of in de 
beschutte border en dek hem in de winter af met wat blad tegen strenge vorst.  per 1/ 4,50  3/ 12,50

192) - gardnerianum (125 cm) Crème-geel met rode meeldraden, heerlijk geurend.  per 1/ 4,50  3/ 12,50   

 HYMENOCALLIS
193) - festalis (50 cm) Synoniem Ismene of Peruviaanse narcis. De witte geurende bloemen zijn klokvormig 

met zes smalle teruggeslagen kroonbladeren eromheen. Heel sierlijk. Plant ze vanaf eind april op een 
beslist zonnige plaats, bijvoorbeeld tussen rozen en lavendel. Bloeitijd eind juni.   per 5/ 5,50  10/ 10,00

194)  - harrisiana (30 cm) Wit. Bloem als H. festalis maar met veel langere en dunnere punten aan de bloem-
bladeren, spinachtig. Sierlijk door de lange oranje meeldraden. per 5/ 6,50  10/ 12,00 

195) - ‘Sulphur Queen’ (40 cm) Crème-geel met een groene ster in het hart en een heerlijke citrusgeur. Al 
bekend sinds 1830.  per 5/ 7,50  10/ 14,00 

 INCARVILLEA 
 De bloemen verschijnen vanaf half juni boven het mooie varenachtige blad. Plant de knollen 5-7 cm 

diep in voedzame, niet te droge, goed gedraineerde grond of in schalen. ‘s Winters goed afdekken om 
ze tegen vorst te beschermen of binnen halen en bewaren als dahlia’s.

196) - delavayi (25 cm) De bekende roze tuingloxinia. per 3/ 5,00  6/ 9,00
197) - delavayi ‘Snowtop’ (25 cm) Wit. per 3/ 5,50  6/ 10,00

 IRIS Hollandica
198) - ‘Coco Beach’ (50 cm hoog) De witte kroonbladen staan boven gele lippen met een oranje vlek. Plant 

de irissen vroeg in het voorjaar op een zonnige plek op goed doorlatende grond. Je kan een beetje 
spelen met de bloeitijd, later planten geeft ook later bloei. per 20 /3,00  50/ 7,00

199) - ‘Mystic Beauty’ (50 cm) Deze prachtige variëteit heeft lichte paarsblauwe kroonblaadjes en bleke 
lavendelkleurige lippen met goudgele vlekken. Strooi Irissen luchtig in de border op een zonnige plek 
en plant ze waar ze vallen. per 20/ 3,50  50/ 8,00

200) - ‘Panther (50 cm) Een wat nieuwe Iris met een aparte kleur. Volgens onze klant in Amerika is deze 
lavendelroze met een vleugje goudgeel. Mooi bij bijvoorbeeld Dahlia ‘Eveline’. per 20/ 4,50  50/ 9,50

201) - ‘Red Ember’ (50 cm) Een kleurenmengeling van Rozerood, purper en bruin. Een apart gekleurde bloem 
voor tussen de seizoenen. Plant op goed doorlatende grond op een zonnige plek. per20/ 4,50  50/ 9,50

202) - ‘Sapphir Beauty’ (50 cm) De purperblauwe bloem met geaderde grijs-purperen lip kan goed in half-
schaduw worden geplant.  per 20//3,00  50/ 7,00

 LEUCOJUM 
 Net als sneeuwklokjes kunnen leucojums en andere narcisachtigen goed net na de bloei worden ver-

plant. Voor de tweede keer kunnen wij dit jaar lenteklokjes “groen” aanbieden. Plant ze snel en geef 
goed water zodat ze goed aanslaan.  

203) - vernum “in the Green” (40 cm) Lenteklokje, stinzenplant. Ze bloeien net na de sneeuwklokjes op een 
vochtige humusrijke plaats met grote klokken die groene puntjes hebben, vast laten staan.

 per 10/ 12,50  30/ 35,00
  LIATRIS
 Ouderwets knolgewas dat meestal bij de vaste planten wordt ingedeeld. Inheems in Oost- en 

Noord-Amerika. Groeit in vochtige weiden en bij moerassen in juli-september. Heel geschikt voor voed-
selrijke vochtige grond, vast laten staan.
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204) - floristan ‘Alba’ (70 cm) De wollig witte toortsen (de kleur van fluitenkruid) zijn heel verrassend bruik-
baar bij luchtig bloeiende planten zoals Verbena hastata en Centranthus ruber ‘Albus’. 

 per 10/ 4,00  30/ 11,00
205) - spicata (80 cm) De wollige paarse toortsen zijn helemaal actueel te combineren met vaste planten als 

malva, heuchera en Echinacea purpurea. Combineert ook met Allium sphaerocephalon en zelfs herfst-
tijlozen. Mooi tussen grassen, want de zaadtoortsen blijven lang interessant.  per 10/ 3,50  30/ 10,00 

 LILIUM
 Lelies houden van een koele voet. Ze staan het liefst tussen lage struiken en vaste planten. Plant diep 

vanwege de vorming van stengelwortels, dus 15 cm grond op de bol. Lelies zijn volkomen winterhard.
206) - henryi (150 cm) Tijgerlelie. Grote oranje lelie die in China op kalkrijke, humushoudende grond groeit. 

Per bol kunnen aan lange stelen wel twintig iets hangende bloemen groeien.  per 5/ 8,50  10/ 15,50
207) - leightlinii (100 cm) Tijgerlelie, geel met bruine stippen. De afhangende bloemen groeien los aan de 

stengel. De bloeitijd is in de zomer, gelijk met Crocosmia ‘Lucifer’. per 5/ 8,50  10/ 15,50
208) - speciosum rubrum variety ‘Uchida’ (100 cm) Deze in augustus-september bloeiende, geurende lelie 

is karmijnrood met een lichtere, bijna witte rand langs de bloemblaadjes. De bloemen van het tul-
band-type kunnen wel 12 centimeter groot worden. Plant ongeveer 15 centimeter diep, het liefst in 
vochthoudende, iets zure grond in halfschaduw. ‘Uchida’ is een uitgelezen kloon uit Japan die bekend 
staat om zijn schoonheid en ziekteresistentie. per 5/ 8,50  10/ 15,50

209) - Trompet. ‘African Queen’ (120 cm) Abrikooskleurig en geurend. Combineer eens met siergrassen en 
Dahlia ‘David Howard’ en of ‘Happy Butterfly’. per 5/ 8,50  10/ 15,50

210) - Trompet ‘Golden Splendour’ (120 cm) Zachtgeel met donkere buitenkant. Deze lelie is ijzersterk en 
komt vele jaren terug.  per 5/ 8,50  10/ 15,50

211) - Trompet ‘Regale’ (120 cm) Koningslelie. Wit-purper. Geurend, glanzend wit met aan de buitenzijde een 
purperen gloed. Deze lelies houden van een koele voet, plant ze dus vijftien cm diep, bijvoorbeeld tussen 
hosta’s. Deze lelie stond jaren lang voor onze schuur bij de parkeerplaats.  per 5/ 8,50  10/ 15,50

212) - Trompet ’Regale Album’ (120 cm) Koningslelie met grote witte trompetvormige bloemen met een 
groengeel hart. Heerlijk geurende vorm van Lilium regale maar dan zonder de purperen kleur aan de 
buitenkant van de knoppen.  per 5/ 8,50  10/ 15,50

 MERTENSIA 
213) Virginica (40 cm) ‘Virginian Bluebells’. Knolvormende vaste bosplant met trosjes kinderoogjes-blauwe 

klokvormige bloemen. Bloeitijd in april-mei op niet te droge plaats onder struiken.   per 1/ 4,50  3/ 12,50

 MIRABILIS
214) - jalapa (60 cm) Synoniem: Nachtschone. De struiken zijn niet zo bijzonder maar dat verandert als in de 

namiddag honderden heerlijk geurende trompetvormige bloemen zich openen. Mijn oma had ze rond 
het kippenhok en deelde aan iedereen zaad en knollen uit. Een echte boerenerfplant, ze worden in 
gemengde kleuren aangeboden, vanille, wit en cyclaamkleur.  per 5/ 3,00  15/ 7,50

 NERINE
 De Zuid-Afrikaanse ‘Kliplelie’ bloeit met trossen wasachtige bloemen met sierlijke punten, van augustus 

tot in november. Voor zeer zonnige, zanderige plaats in de tuin en daar vast laten staan. Ondiep planten 
zodat de neus van de bol goed gezien wordt. Dit kan goed op een pot. In het late najaar verschijnen 
de bloemen na de zomerrust. Overjarige pollen bloeien het rijkst. In de winter goed afdekken. Nerine 
houdt van warmte en wordt dikwijls aangeplant tegen zuidmuren met andere warmte minnende bollen 
of planten als Erysium ‘Bowles Mauve’, asphodeline (‘Jonkerlelie’) en Iris unguicularis. Een geliefde be-
geleidende plant is de blauwbloeiende ceratostigma, die ook in de nazomer bloeit. Nerines kunt u ook 
in schalen kweken, maar haal ze dan voor de winter liever binnen.

215) - bowdenii ‘Favourite’ (50 cm) Dieproze bloemen. per 5/ 5,50  10/ 9,50
216) - bowdenii ‘Lipstick’ (50 cm) De eerste Nerine in de markt met een tweekleurige bloem. Wit met roze. 

We kregen zeer beperkt aanbod van deze nieuwigheid.   per 5/ 9,50  10/ 17,50
217) - bowdenii ‘Mr Nick’ (50 cm) Genieten is vooruitzien. Toen ik een paar jaar geleden bij Kitty van Agifleur 

Select ging kijken heb ik verschillende nieuwe soorten gefotografeerd. Dit jaar hebben we beperkt 
aanbod van de eerste nieuwigheden. ‘Mr Nick’ is ceriserood en zal zeker opvallen in de tuin in oktober, 
november als de meeste planten al in winterrust gaan.  per 5/ 9,50  10, 17,50

25



218) - bowdenii ‘Vesta’ (50 cm) Deze nerine met zeer lichtroze bloemen plant u ook met de neus in de lucht, 
dus half in de grond op een zonnige drogere plek in de border of op pot.  per 5/ 5,50 10/ 9,50

219) - sarniensis (40cm)  “The Guernsey Lily”. Oorspronkelijk uit de kaapprovincie in Zuid Afrika maar de 
eerste bollen in Europa wortelden in het Duinzand op Guernsey. Sindsdien worden ze daar geteeld. De 
variëteit ‘Corusco Major’ heeft een scherm van tot 10-12 fel oranjerode bloemen. Plant de bollen ondiep 
in de grond met de neus erboven op een zonnige plek. De bloeitijd is laat in het najaar.

  per 5/ 11,00  10/ 19,50
220) - undulata (40 cm) Een niet geheel winterhard gewas uit Zuid Afrika met roze schermen met talloze fijne 

gekrulde bloemen. Het blad is fijn en de plant blijft op potten zo goed als wintergroen.
 per 5/  5,50  10/ 10,00 
 ORNITHOGALUM
221) - saundersiae (100 cm) Bloemschermen met wasachtig witte bloemen en decoratieve zwarte bes in 

elke bloem. Het best op een zonnige zanderige plaats. Hier in de bollenstreek worden er meerdere 
hectares voor de bloem gekweekt (buiten!). Altijd een mooi gezicht in september-oktober. Tegen vorst 
beschermen.   per 3/ 5,50   6/ 10,00                                                                                             

 OXALIS
222) - deppei (15 cm) Echte geluksklaver, groen klavertje vier met steenrode bloemen voor op pot of in de 

border. In de volle grond zijn deze bolletjes redelijk winterhard.  per 25/ 2,50  100/ 8,50 
223) - deppei ‘Iron Cross’ (15 cm) Steenrood bloeiende geluksklaver met grote chocoladebruine vlek in het 

hart van de bladeren. Decoratief in de rode border. Snel resultaat dus ook leuk voor de kleine tuinier. In 
de volle grond winterhard.  per 25/ 2,50  100/ 8,50

224)  - lasiandra (25 cm) Helder violet-roze bloemtrosjes met groot vingervormig blad, dus heel anders dan 
de geluksklavers. Bloeit de hele zomer. De ‘losse’ uitstraling van deze klaver nodigt uit tot combineren 
met allerlei éénjarigen. per 10/ 4,50  30/ 12,50

225) - regnellii (25 cm) Synoniem: ‘St. Patrick’s Day Clover’. Het recht afgeknipt lijkend lichtgroene blad is 
uniek, de bloempjes zijn spierwit. Vooral mooi voor bloembakken. Redelijk droog houden. 

 per  10/ 2,00  50/ 8,50   
226)  - triangularis (15 cm) Dit bekende klavertje met paars-bruin haast recht afgeknipt lijkend blad komt 

al jaren goed terug op half beschaduwde en wat drogere plaatsen. Ook goed als onderbegroeiing en 
geheid een succes in kuipen en hanging baskets.  per 10/ 2,50  50/ 11,00 

 PINELLIA 
227) - pedatisecta (35 cm) Winterharde, overblijvende knol uit Noord en West China en Japan met vingerach-

tige bladeren, verdeeld in 7 tot 11 delen. De geelgroene bloem verschijnt net boven de bladeren in de 
zomer. Al eeuwenlang gebruiken de Chinezen diverse pinellia’s als grondstof voor medicijnen. Plant de 
knollen in de schaduw of halfschaduw, niet in de volle zon. per 1/ 3,50  / 10,00 

 PLEIONE
228)  - formosana (10 cm) Aardorchidee. Is afkomstig uit China, India en Taiwan. Niet alle soorten zijn even 

betrouwbaar winterhard. P. formosana is de bekendste en heeft rozerode bloemen met een roomkleu-
rige lip die uit een schijnknol groeien. Het geplooide blad komt na de bloei. Kweken op een bak is het 
veiligst. Neem een mengsel van turf, bladgrond, steengruis en veenmos (sphagnum). ‘s Winters droog 
houden maar in het voorjaar ruim water geven. Zo’n pot pleione kan verrassend rijk bloeien.

 per 1/ 4,50   3/ 12,50
229) - formosana grandiflora ‘Alba’ (10 cm) Witte kort-blijvende aardorchidee. Plant de knol het best bo-

venop in de pot, op een mengsel van verteerde bladeren en doorlatende potgrond en plaats deze in 
halfschaduw. Laat niet uitdrogen en bescherm ’s winters tegen vorst.  per 1/ 9,50  3/ 25,50

230) - ‘Tongariro’ (15 cm) Het Nationaal Park Tongariro ligt op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland en heeft 
een grote natuurlijke waarde. Tongariro is dus een gepaste naam voor deze lichtpaarse pleione met in 
de “trompet” een massa oranje spikkels. Plant het best op een pot en plaats deze in halfschaduw. Laat 
niet uitdrogen en bescherm ‘s winters tegen vorst.  per 1/ 4,50  3/ 12,50 
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 POLIANTHES  
231) - ‘The Pearl’ (80 cm) Dit is de bekende tuberoos, waarvan heerlijke oliën worden gemaakt. De Inca’s 

zoetten er hun chocolade mee. De halfgevulde bijna roomwitte bloemen vormen een toorts. Ze lijken 
wel op zomerviolier en worden gemakkelijk gekweekt in tuin en pot. Bloeitijd vanaf augustus tot aan 
de nachtvorst. Geef een zonnige plaats en bescherm ’s winters tegen vorst.    per 5/ 4,50  15/ 12.50 

 RHODOHYPOXIS, Hypoxis en X RHODOXIS
 Het Zuid-Afrikaanse zogenaamde ‘Rooisterretje’ (10 cm) bloeit onafgebroken van mei tot oktober met 

wasachtige dikke bloempjes en smal grijs behaard blad. Het best te kweken in een ondiep bakje en 
dat ingraven in de zonnige border of op de tuintafel houden. Houd de rooisterretjes vochtig tijdens de 
groei en laat ze in de pot droog en vorstvrij overwinteren. Verpot om de paar jaar in het voorjaar met 
turfhoudende grond. De kluiten met knolletjes kunnen makkelijk gesplitst worden. Uit een natuurlijke 
kruising tussen Hypoxis en Rhodohypoxis ontstond x Rhodoxis.

232) - Rhodohypoxis  deflexa (8 cm) maakt polletjes  met kleine maar talrijke, dieproze bloemen die licht  
geurend zijn.   per 5/ 5,50  10/ 10,00

233) - Rhodohypoxis  ‘Douglas’ (10cm) Middelgrote, donkerrode en stervormige bloemetjes.  
 per 5/ 5,50  10/ 10,00

234) - Rhodohypoxis ‘Lily Jean’ (8 cm) Een bescheiden plant met kleine dubbele bloemen die willekeurig 
zijn bezaaid met stukjes rood, roze en wit. Snel groeiend om dichte kleine pollen te vormen met talloze 
bloemen.  per 5/ 5,50  10/ 10,00

235) - Hypoxis  parvula (10 cm) Kleine witte bloemetjes met een open hartje zodat de gele meeldraden te 
zien zijn.  per 5/ 5,50  10/ 10,00

 
236) - x Rhodoxis ‘Hebron Farm Cerise’ (10 cm) Grootbloemig donkerroze, de langst bloeiende.
   per 5/ 5,50  10/ 10,00 

ROSCOEA 
 Gemberorchidee, meestal tropisch of subtropisch maar sommige soorten zijn met enig kunst- en vlieg-

werk in de volle grond winterhard. Zet er bijvoorbeeld een bloempot overheen, of plant ze wat dieper. 
De wortelstokken zien er veelbelovend uit. Ze zijn geschikt voor zon en schaduw – in de schaduw duurt 
de bloei langer. Prachtig in een schaal samen met andere bijzondere plantjes. Meng turfmolm door de 
grond voor het beste resultaat. 

237) - auriculata (35 cm) Grootbloemig warm purper. Zomer- en nazomerbloeiend. Deze Roscoea’s worden 
in Nepal en Tibet aangetroffen tussen licht geboomte en in weilanden. per 3 / 6,50  6/ 12,50

238) - auriculata ‘Beesiana’ (40 cm) Wordt in Engeland het meest voor verwildering aangeplant. De kleur 
van de afhangende irisachtige bloemen is crème-geel met wat paarse streepjes. Zij bloeien tot aan de 
nachtvorst.   per 3/ 5,50  6/ 10,00

239) - ‘Brown Peacock’ (35cm) Laagblijvende gemberorchidee met roodbruine stengels en een rode rand 
aan de bruine blad. De bloemen zijn paars, verkleurend naar roze.  per 3/ 14,50  6/  27,50

240) - ‘Vincent’ (40 cm) Lichtblauw. Met enig kunst- en vliegwerk winterhard. Zet er bijvoorbeeld een bloem-
pot overheen, of plant ze wat dieper. De wortelstokken zien er veelbelovend uit. Ze zijn geschikt voor 
zon en schaduw: in de schaduw duurt de bloei langer. Prachtig in een schaal samen met andere bij-
zondere plantjes, meng turfmolm door de grond voor goed resultaat. per 3/ 8,00  6/ 14,00

 SAURONATUM
241) Venosum (45 cm) Synoniem: Arum cornutum. Onze grootouders trokken deze knol op de vensterbank 

in bloei. Al snel verdween de mooie maar stinkende bloem in de tuin waar hij zich als decoratieve 
getijgerde bladplant ontpopte. Spannend bij zwartbladige Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ en in 
de zogenaamde “heksentuin”.  per 1/ 3,50 3/ 10,00

 SCADOXUS
242) - multiflorus (25 cm) Voorheen Haemanthus ‘Poederkwast’. Bolvormige bloem, bestaande uit wel 200 

oranjerode bloempjes. Het makkelijkst in een pot in huis of kas. Vergeet hem na de bloei en als hij 
in april gaat uitlopen legt u een voedzaam laagje nieuwe grond rond de bol. De bloeiende pot kan ’s 
zomers buiten. per 1/ 3,50  3/ 10,00 
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 SMILACINA
 Dit jaar hebben we weer wat aanbod van de ‘valse salomonszegel’, een decoratieve groene bladplant, 

met koraalrode bessen in het najaar. Bloeit met witte lekker geurende pluimen in mei en juni. Plant de 
dikke wortelstokken op een halfbeschaduwde plek.

243) - racemosa (50 cm)    per 1/ 4,00  3/ 11,00     

 SPARAXIS
 Dit is het ouderwetse ‘Zigeunerbloempje’ of ‘Harlekijnbloempje’ in bonte kleurtjes met een zwart hart 

en fijn zwaardvormig blad. Dit zomerbloeiertje komt uit Zuid-Afrika maar er zijn tussen Heerhugowaard 
en Alkmaar grote velden van te zien. Elke niet te natte grond volstaat. Geef een zonnige plaats in tuin 
of perk of in een ronde schaal op de tuintafel.

244) - gemengd (10 cm)  per 25/ 3,00  100/ 11,00 

 SPREKELIA
245) formosissima (30 cm) Mooi donkerrode bloem die doet denken aan Hymenocallis, Spinlelie. Voor een 

zeer zonnige plaats in tuin of pot, vorstvrij overhouden in de pot. De bloeitijd is juni. Maak een mooie 
bak voor op de tuintafel en strooi er grind of houtsnippers tussen. Voor de liefhebbers van bloembol-
lenglazen: ze zijn redelijk snel en makkelijk in bloei te krijgen op water, zoals de hyacint in de winter is.

 per 3/ 7,50 5/ 11,00 10/ 19,50
 TIGRIDIA
 Synoniem: Ferraria pavonia. Al sinds 1785 bekend uit Mexico en Guatamala. De bloemen - in de kleuren 

roze, rood, oranje, geel of wit, vaak met donkerdere vlekken - hebben een diameter van tien tot vijftien 
centimeter. Een bol geeft meerdere bloemen, die ongeveer een dag bloeien. Ik plant ze losjes gestrooid 
in de border, ongeveer acht tot tien centimeter diep, in zon of halfschaduw.

246) - pavonia (50 cm)    per 10/ 2,50  30/ 7,00

 TRILLIUM
 Afkomstig uit de Canadese en Noord Amerikaanse bossen verlangen ze vochtige, iets losse bosgrond en 

een plek in de schaduw. Na het planten laat u ze een ze een paar jaar met rust. De bloeitijd is april-mei. 
In de zomer sterft het blad af.

247) - cuneatum (40cm) Afkomstig uit het zuidoosten van de VS. Een robuuste plant die kalk verdraagt. De 
middelgrote bloemen zijn purperbruin en steken boven het blad uit.  per 1/ 5,00  3/ 14,00

248) - erectum (45 cm) Bruinrode bloemen met purperen vlek op kleine steeltjes zboven het blad. Het diep-
groene blad is ingesneden.  per 1/ 5,50  3/ 15,00

249) - flexipes (30cm)  In het voorjaar bloeien de grote witte bloemen op gebogen steeltjes boven de drie 
bladeren. Groeit in de schaduw van loofbomen, ook op kalkrijke plekken. De plant wordt gevonden in 
de oostelijke staten van Noord Amerika.  per 1/ 6,50  3/ 17,50

250) - grandiflorum (30 cm)   Lichtgroen blad met grote zuiver witte bloemen. Deze bekende Trillium is vaak 
de eerste van een collectie. per 1/ 5,00  3/ 14,00

251) - luteum (35 cm) Deze aparte species heeft een kleine maar helder gekleurde bloem en komt wijd ver-
spreid voor, van de Himalaya’s tot in hete droge plaatsen in het Midden Oosten.  per 1/ 6,00  3/ 16,50

 TULBAGHIA 
 Allemans-ui of wilde knoflook. Vernoemd ter ere van de gouverneur van de Kaapprovincie, halverwege de 

18e eeuw, Ryk Tulbagh. Voor een zonnige plaats in iedere grondsoort. Onder bladerdek overwinteren. In 
Zuid-Afrika bekend als oeverplant. Dankbare kuipplant of plant ze in de border op een vochtige zonnige 
plek. In de winter moeten ze worden afgedekt of haal ze naar binnen. De bloemen en het blad zijn 
eetbaar. De hele plant ruikt bij beschadiging naar knoflook. In East Londen en Natal in Zuid-Afrika maken 
de mensen thee van de wortels en bladeren en wrijven ze het blad op het voorhoofd bij verkoudheid.

252) - fragrans (50 cm) Met trosjes roze zoetgeurende bloemen. Het best als kuipplant die vanaf eind april 
bloeit tot aan de vorst. De bol vast laten staan in de kuip. Na enige jaren kunt u klisters afbreken. In de 
winter vorstvrij bewaren.  per 3/ 7,50  6/ 14,00 

253) - violacea (35 cm) De vaag op Nerine lijkende roze bloemen bloeien langdurig vanaf juli. Er kunnen wel 
20 bloemen verschijnen. per 5/ 4,50  10/ 8,00

254) - violacea ‘Alba’ (40 cm) Witte geurende bloemtrosjes. Dankbare kuipplant of plant ze in de border op 
een vochtige zonnige plek. In de winter moeten ze worden afgedekt of haal ze naar binnen.

 per 5/ 6,50  10/ 12,50  
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 TYPHONIUM
 Vernoemd naar Typhon, uit verhalen van 500 voor Christus. Een monster met wel 100 slangenkoppen 

of is hij god van de wind in de Griekse mythologie die opvalt door zijn rechte puntige oren? Voor de 
heksenhoek in de tuin.  Mag in de schaduw dus.

255) - giganteum (40 cm) Roodachtig paars tot bruine bloemen, iets kleiner dan Sauronatum die later onder 
het grote paraplu-achtige blad verdwijnen. per 1/ 5,50  3/ 15,00

 UVULARIA
 Uvularia (huigkruid) bloeit in april-mei met hangende klokvormige gele bloemen. Plant de wortelstokken 

in schaduw of halfschaduw onder bomen of heesters in vochthoudende humusrijke grond. Planten 
komen voor in oostelijk Noord-Amerika en zijn volledig winterhard.  

256) - grandiflora (45 cm)  Donkergeel. per 3/ 7,50  6/ 14,00
257) - grandiflora ‘Pallida’ (45 cm) Zwavelgeel.   per 1/ 8,50  6/ 16,00

 ZANTEDESCHIA
 Wat zouden we nog graag de makkelijke oude naam calla gebruiken! Toch is zantedeschia al 190 jaar 

de officiële geslachtsnaam. Dat de naam calla nog veel wordt gebruikt is misschien te wijten aan onze 
onderlinge “tuintaal” die wordt geïnspireerd door de Engelse tuinwereld. Zantedeschia is bekend als 
pot- of kuipplant, maar de nieuwe tuinvormen zijn uitstekend geschikt voor de volle grond. Ze hebben 
ook een verrassend lange bloeitijd, juni tot september, bijna net zo lang als dahlia’s. Regelmatig mesten 
in het seizoen. Geschikt voor potten, maar dan moeten ze bij vorst naar binnen.

258) - Chrystal Blush (40 cm) De randen van de witte pijlvormige bloemen kleuren lichtroze naarmate ze 
rijper wordt. Combineer deze “calla” eens met Dahlia ‘Dahlegria white’  per 3/ 4,50 6/ 8,50

259) - ‘Claudia’ (40 cm) Donkerroze, lang en rijkbloeiend op pot en in de border.  per 3/ 4,50  6/ 8,50
260) - ‘Florex Gold’ (40 cm) De wat oudere gele “calla” met een zwart hart. ‘Florex Gold’ past mooi in de 

border, geplant met Dahlia ‘Double Jill’.  per 3/ 4,50  6/ 8,50 
261) - ‘Hot Shot’ (45 cm) Grote oranje bloemen met wat donkerder randen, zeer langdurig en rijk bloeiend. 
 per 3/ 4,50  6/ 8,50
262) - ‘Picasso’ (50 cm) De bijzonder gekleurde bloem is wit met een pruimpurper hart. De bladeren zijn 

wit gestippeld. Daar past Geranium pratense ‘Kashmir White’ bij, net als Ornithogalum saundersiae en 
Dahlia ‘Bishop of Dover’.      per 3/ 4,50  6/ 8,50

263) - ‘Pink Design’ (50 cm) Roze, lang en rijkbloeiend op pot of zonnige plek in de border. 
  per 3/ 4,50  6/ 8,50 
 ZEPHYRANTHES
 ‘Westenwindbloem’, ‘Rain Lily’ of ‘Fairy lily’. Er zijn zo’n 60 species gevonden, die voorkomen in het 

zuiden van de Verenigde Staten, in Mexico en zuidelijker tot in Zuid-Amerika. Een plantje met smal blad 
en losse krokusachtige bloempjes dat bloeit in de nazomer en herfst. U kunt ze vast laten staan op 
een zonnige plek. Vaak bloeien ze ineens na een goede regenbui. Plant ze tussen voorjaarsbloeiers als 
krokussen, blauwe druifjes en ipheion. Maak gebruik van deze herfstbloeiende eigenschap en verstop 
de bolletjes tussen beplanting (als winterdek) langs een pad. Ook spraakmakend in een (hang)pot op 
een zonnige plaats. 

264) - candida (15 cm) Wit met een groenachtig hart.  per 10/ 2,50  30/ 7,00
265) - rosea (15 cm) Roze.  per 10/ 3,50  30/ 9,50  

BOEKEN
266) - Basisgids Stinzenplanten In deze gids van Heilien Tonckens, Wil Leurs en Rick Hoeksema zijn alle in 

Nederland bekende stinzenplanten bij elkaar gebracht. Met duidelijke omschrijvingen en volop achter-
grondinformatie over de verwilderde knol-, bol- en wortelgewassen.   per 1/ 24,95

267) - Bloembol en Co door Jacqueline van der Kloet en met fotografie van Maayke de Ridder. Vol met 
inspirerende ideeën en praktische tips van Jacqueline.   per 1/ 13,50

268) - Handboek kweken van bollen in kamer en kas Een praktisch naslagwerk over het kweken van 
bijzondere bloembolgewassen in een kas of op de vensterbank in Noordwest-Europa. Door Peter Knip-
pels, uitgegeven in september 2018. per 1/ 24,95

269) - Stinzenbollen in Fryslân De auteurs Aad van der Burg, Heilien Tonckens, Henk Buith en Stefien Sme-
ding beschrijven de meest karakteristieke en veelal eeuwenoude stinzenplanten van Friesland. 

 per 1/ 22,50
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ALS U BOLLEN BESTELT

Alle bollen kunt u vanaf heden bestellen tot en met 15 mei 2023. 
De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,50. Wij willen u vriendelijk vragen enige reserve-
nummers op te geven zodat voor u en voor ons de verzendkosten in verhouding zijn. 

Voor orders tot � 25 zijn we genoodzaakt bij de � 6,50 verzendkosten � 5,00 extra te berekenen 
voor verpakkings- en handelingskosten.

• Wij versturen o.a. 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. Of bestel via de webshop en betaal met Paypal.  

 www.meeuwissenvoorhout.nl
• 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 uw bestelling op de kwekerij af wil halen, bel dan even voor een afspraak. 
• Kwekerij Meeuwissen ligt tussen de Keukenhof en het dorp Voorhout. Neem op de A44 afslag 3 Noord- 

wijkerhout. 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.

Ook in de webshop www.meeuwissenvoorhout.nl 

In samenwerking met tulpenbloemenkweker Henk van der Slot uit Lisse versturen wij ook dit jaar 
weer verse tulpenbloemen. Dit betekent: vandaag geplukt, morgen bij u in de vaas. Verser kan niet! 
Een eventuele voorkeurs-dag vult u in bij opmerkingen. Het assortiment wisselt wekelijks. De zware 
bossen tulpen van Van der Slot eindigen hoog in houdbaarheidsproeven bij de bloemenveiling. Dit is 
de kwaliteit die ik als kweker in huis wil hebben.

Daarnaast sturen wij vanaf het moment dat u de catalogus in handen heeft narcissenbloemen met de 
post. We beginnen met narcissen uit de kassen van M.H. van der Zon. Zodra de narcissen buiten bloeien, 
gaan wij over op bloeiende soorten van het land. Groot en kleiner, maar altijd leuk in een vaas(je). Ook 
hier geldt: vandaag geplukt is morgen bij u in huis. 4 bosjes x 15 bloemen, of 8 x 10 bloemen. Voor een 
optimaal bloeiresultaat worden de narcissen geplukt met een goed gesprongen knop.

Van Fa. de Wit uit Lisse sturen we tot april verse bloemen van lekker geurende hyacinten en als de 
bolbloemen klaar zijn komen de pioenen van onze vaste plantenteler Franck van der Valk. 
Houd de website in de gaten of bestel een abonnement en krijg iedere week verse bloemen in huis.

 Onderstaande gewassen doen het goed op een écht warme plek in de tuin. 
 Twijfels over het Nederlandse klimaat? Deze soorten zijn uitermate geschikt voor 
 huis-, serre-, pot- en kasteelt en kunt u dus zeker binnen telen.

 Caladium Gloriosa Haemanthus Polianthus
 Chlidanthus  Gloxinia Oxalis Scadoxus
 Eucharis Griffinia Pleione Zantedeschia
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Hein Meeuwissen
kwekerij 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

Open dagen
15 en 29 april 2023

Loosterweg 10  - Voorhout


