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leverbaar september t/m november
Wie zich een beetje verdiept in bloembollen zal erkennen, dat ons aanbod
lekker veelzijdig is: bekende, maar ook zeldzame soortjes. Met veel plezier
loop ik jaarlijks te struinen voor de “krenten uit de pap”. Geniet met mij
en... bestel op tijd, want sommige soorten zijn schaars! Plant ze meteen na
ontvangst, wij hebben ze speciaal koel bewaard, ze kunnen in de herfst nog
even goed in de tuin settelen! LEVERING VAN SEPTEMBER TOT EIND
NOVEMBER (behalve de Cyclamen, deze zijn jaarrond op voorraad).

571 artikelen



Bollenpakket De Vroege Rooi

VAKANTIE-BLOEMBOLLEN-
PAKKET 

Leveringsmaanden: augustus t/m
september
Het oogstseizoen voor bloembollen begint in
juni-juli. Zo snel mogelijk halen we een sortiment bollen in huis om de
vakantieganger de gelegenheid te bieden bollen mee te nemen naar
vakantievrienden. Overigens alleen binnen de EU, daarbuiten heeft u
certificaten nodig. In onze winkel vinden deze bollen natuurlijk gretig
aftrek bij toeristen! We kiezen een goede mix van verschillende
verpakkingen tot de aangegeven waarde (afhankelijk van het aantal
pakketten). Laatste tip: hoewel we binnen enkele dagen leveren is het
handig om de uiterste leverdatum te vermelden om te voorkomen dat u al
(onder)weg bent… 
Het pakket bevat een door uitgezochte selectie van ongeveer 6 zakjes
tulpen t.w.v. € 15,00

730010.1       € 15,00 

Bollenpakket 'Blije Bijen'

HELP DE NATUUR 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vroege bijen zijn extra blij met onze
bolbloemen omdat nectar in het voorjaar nog
schaars is. In samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging
is een slim en nuttig sortiment samengesteld van in totaal 80 bolletjes. De
inhoud is een mix van 80 bollen met de volgende 6 soorten: 
Anemone blanda Blue Shades 
Chionodoxa lucilae 
Crocus Tommasinianus Ruby Giant 
Muscari armeniacum 
Nectaroscordum siculum 
Tulipa linifolia

730015.1  80 bolletjes    € 8,95 

Bollenpakket 'Vrolijke Vlinders'

HELP DE NATUUR 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vlinders hebben nog niet veel keus in onze
tuinen. Bolbloemen zijn dan een mooie
aanvulling op de al aanwezige bloeiende planten. In samenwerking met de
Vlinderstichting is een slim en nuttig sortiment samengesteld van in totaal
40 bollen. De inhoud is een mix van 40 bollen met de volgende 4 soorten: 
Allium nigrum  
Allium Purple Sensation  
Allium sphaerocephalon 
Nectaroscordum siculum

730016.1  40 bollen    € 8,95 

Bollenpakket 'Bio Flower Bulbs'

HELP DE NATUUR 

Leveringsmaanden: september t/m
november
BIOLOGISCH GETEELD  
Symfonie in blauwe en lila tinten. Deze
biologisch geteelde bloembollen zijn een welkome voedselbron voor vroeg
vliegende bijen en vlinders! 
Inhoud: Allium Purple Sensation (Sieruien), Muscari armeniacum (Blauwe
Druifjes), Tulipa Lilac Wonder (Wilde Tulpjes) en Crocus Ruby Giant
(Botanische Krokussen).

730018.1  40 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Beheers de
Eikenprocessierups'

HELP DE NATUUR 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Help je mee de Eikenprocessierups terug te
dringen? 
 
De overlast van de eikenprocessierups is een jaarlijks probleem. Onze
bollenkwekers begon in 2015 al (samen met
eikenprocessierupsdeskundige Silvia Hellingman) met onderzoek naar de
bestrijding van de eikenprocessierups. Het geheim is: lokken van de
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups d.m.v. het planten van
aantrekkende soorten rond de eikenbomen. 
 
De kweker heeft speciaal hiervoor een bollenmengsel van narcissen,
krokussen, blauwe druifjes, anemonen, botanische tulpen en sneeuwroem
op de markt gebracht. Door deze te planten rondom eikenbomen worden
de gaasvlieg, sluipwesp, sluipvlieger en de koolmees gelokt, waarna deze
vijanden de rups kunnen bestrijden. 
 
De bloembollen uit de pakketten bloeien vroeg in het jaar, zodat de
natuurlijke vijanden ook al vroeg in het seizoen geactiveerd worden. Het is
belangrijk om de rupsen al vroeg in het jaar te bestrijden, voordat ze hun
irriterende haartjes (pas later in het jaar) ontwikkelen.

730019.1  80 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Rob'

FOLKLORE BOLLENVELD 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Pittige en rustige tinten in vrolijke harmonie!  
Dit pakket bevat 35 bollen:  
Tulipa White Dream (wit) 
Tulipa La Courtine (geel met rood streepje) 
Tulipa Carnaval de Rio (wit met rood streepje) 
Tulipa Pieter de Leur (dieprood) 
Tulipa Merlot (donkerpurper) 
Tulipa White Triumphator (wit) 
Narcissus triandus Thalia (wit) 
Of rassen, die dezelfde kleur hebben.

730020.1       € 9,95 

Bollenpakket 'John'

FOLKLORE BOLLENVELD 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Feestelijk, helder en sfeervol! Dit pakket bevat
60 bollen:  
* Tulp Carnaval de Rio (wit met rood streepje) 
* Tulp Spring Green (wit met groene streep) 
* Tulp Daydream (zachtoranje) 
* Tulp Mount Tacoma (dubbelbloemig wit) 
* Narcis Triandrus Thalia (wit) 
* Narcis Geranium (wit met oranje cupje) 
Of soorten met dezelfde kleur.

730023.1       € 9,95 

Bollenpakket 'Tim'

FOLKLORE BOLLENVELD 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Divers en lieflijk! Dit pakket bevat 40 bollen:  
* Tulipa bakeri Lilac Wonder (licht lilaroze) 
* Tulp Foxy Foxtrot (zalm dubbelbloemig) 
* Tulp Golden Apeldoorn (geel) 
* Tulp Exotic Emperor (wit met groen, dubbelbloemig) 
* Tulp Hakuun (helderwit) 
* Hyacint City of Harlem (zachtgeel) 
Of soorten met dezelfde kleur.

730032.1       € 9,95 

Bollenpakket 'Mike'

FOLKLORE BOLLENVELD 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zacht, helder en subtiel! Dit pakket bevat 40
bollen:  
Narcissus Mount Hood (wit) 
Narcissus Pueblo (wit met crème) 
Narcissus Minnow (crème)  
Tulipa Pink Impression (zilverroze) 
Tulipa Hakuun (wit) 
Tulipa White Triumphator (wit) 
(Of soorten met dezelfde kleur)

730033.1       € 9,95 

Bollenpakket 'Bright Side'

VOORJAARS-LANDSCHAP 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Hier wordt je echt vrolijk van: heldere witte,
oranje en gele tinten... het voorjaar in optima
forma! Het mengsel bevat oranje en witte Tulpen, kleine gele Narcisjes
met een oranje cupje en helderwitte Narcissen met een klein geel-oranje
cupje. Hoogte 35-40 cm, bloeitijd maart-april, 100 bollen is voldoende
voor 1-2 m².

730035.1  100 bollen    € 30,00 

Bollenpakket 'Have Pleasant
Dreams'

VOORJAARS-LANDSCHAP 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit mengsel is misschien wel het meest
gefotografeerd in de Keukenhof! Fraai gevormde, zachtroze tulpen in
combinatie met donkerpaarse en lichtroze Hyacinten met als contrast een
diep-donkerblauwe Muscari met lichtblauw kuifje... Hoogte 35-40 cm,
bloeitijd maart-april, 100 bollen is voldoende voor 1-2 m².

730038.1  100 bollen    € 30,00 

Bollenpakket 'Queens'

VOORJAARS-LANDSCHAP 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het feest van de overgangskleuren: dit
mengsel van 3 kleuren tulpen voert je van wit
met lilaroze, via helder violet naar donker kastanjebruin. Niemand loopt dit
mengsel met droge ogen voorbij...! Hoogte 45-50 cm, bloeitijd april-mei,
100 bollen is voldoende voor 1-2 m².

730042.1  100 bollen    € 30,00 

Bollenpakket 'Royal Princes'

VOORJAARS-LANDSCHAP 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De 3 verschillende kleuren van dit
tulpenmengsel bloeien tegelijk en versterken
elkaar op een boeiende manier: zilver-lilaroze, donker-violetroze en
citroengeel. Je blijft er naar kijken! Hoogte 30-35 cm, bloeitijd maart-april,
100 bollen is voldoende voor 1-2 m².

730045.1  100 bollen    € 30,00 

Bollenpakket 'Tynaarlo'

VOORJAARS-LANDSCHAP 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit mengsel bevat een ruim mengsel van
bolletjes, die voor een lange bloeiperiode
zorgen (van februari tot april) met een afwisselende kleurencombinatie. De
hoogte varieert van 10-25 cm en het mengsel bevat ongeveer 300
bolletjes, voor 1-2 m².  
Inhoud: Crocus, Chionodoxa, Botanische Narcisjes en Wilde Tulpjes.

730047.1  voor 1-2 m2    € 50,00 
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Bollenpakket 'Full Colour'

VOORDEELPAKKET 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Leuk pakket met 125 bollen om weg te geven,
maar ook voordelig om in eigen tuin of bakken
te planten. 
We verpakken 6 soorten in een vrolijke kleurmenging: 
* Narcis Ice Follies 
* Muscaria armeniacum 
* Anemone blanda Mix 
* Crocus fuscotinctus 
* Tulpen Triumph Purper 
* Allium oreophilum

730050.1  125 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Blue & White'

VOORDEELPAKKET 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Leuk pakket met 125 bollen om weg te geven,
maar ook voordelig om in eigen tuin of bakken
te planten. 
We verpakken 6 soorten in witte en blauwe tinten: 
* Scilla siberica 
* Muscari armeniacum 
* Anemone blanda Blue Shades 
* Allium neapolitanum 
* Narcis Triandius Thalia 
* Tulp Triumph Wit

730055.1  125 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Pink & White'

VOORDEELPAKKET 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Leuk pakket met 125 bollen om weg te geven,
maar ook voordelig om in eigen tuin of bakken
te planten. 
We verpakken 6 soorten in witte en lilaroze tinten: 
* Allium neapolitanum 
* Crocus Ard Schenk 
* Narcis Pueblo 
* Tulp Mistress 
* Anemone coronaria Sylphide 
* Chionodoxa forbesii Pink Giant

730060.1  125 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Dutch Flag'

TOERISTENPAKKET 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Leuk pakket met 125 bollen om weg te geven,
maar ook voordelig om in eigen tuin of bakken
te planten. 
We verpakken 6 soorten in de traditionele kleuren rood, wit en blauw: 
* Tulpen Triumph Rood 
* Tulipa linifolia (rood) 
* Allium neapolitanum (wit) 
* Narcissus Ice Follies (wit) 
* Muscari armeniacum (blauw) 
* Scilla siberica (blauw)

730065.1  125 bollen    € 9,95 

Bollenpakket 'Best & Biggest'

TOP-TULPEN 

Leveringsmaanden: oktober t/m
november
De sterkste snijtulpen in de grootste bolmaat
(12/+) verzamelden we voor je om enkele
jaren achter elkaar de mooiste en dikste stengels en bloemen te kunnen
bewonderen. 
 
We selecteren minstens 4 van deze 6 toprassen: 

Als je ze snijdt voor de vaas: laat dan wat blad aan de plant zodat de bol
zich kan vermeerderen, het blad is de “fabriek” van de bol…

730066.1  25 reuzenbollen    € 9,95 

Hyacinthus 'Blue Jacket'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730070.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Carnegie'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730090.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Yellowstone'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730110.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Fondant' / 'Pink
Surprise'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Subtiel roze met volle bloei

Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar, eventueel met een laag
bolletje er tussendoor (Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730120.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Gipsy Queen'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730140.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Ibis' / 'Pink Pearl'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer volle bloemtrossen

Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor (Anemone blanda,
Chionodoxa o.i.d.)
730150.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Jan Bos'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730160.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Pacific Ocean' / 'Blue
Trophy'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De meest donkerblauwe hyacint uit ons
assortiment!

Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar, eventueel met een laag
bolletje er tussendoor (Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730175.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Purple Sensation' /
'Splendid Cornelia'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor (Anemone blanda,
Chionodoxa o.i.d.)
730180.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Sky Jacket' / 'Aqua'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtblauw, zoals de blauwe lucht weerspiegelt
in het water!

Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar, eventueel met een laag
bolletje er tussendoor (Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730190.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Woodstock'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730210.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Mixed'

TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heerlijk geurend. Zet ze in groepen bij elkaar,
eventueel met een laag bolletje er tussendoor
(Anemone blanda, Chionodoxa o.i.d.)
730220.1  5 bollen    € 3,95 

Hyacinthus 'Prince of Love' /
'Annabelle'

DUBBELE TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer bijzondere dubbelbloemige hyacint! Zelfs
in de knop zijn ze al opvallend sierlijk. Zoals de gewone hyacinten: heerlijk
geurend. Zet ze op een opvallend plekje in de tuin, de volle trossen
trekken de aandacht!
730225.1  2 bollen    € 2,50 

Hyacinthus 'Royal Navy'

DUBBELE TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer bijzondere dubbelbloemige hyacint! Zelfs
in de knop zijn ze al opvallend sierlijk. Zoals de
gewone hyacinten: heerlijk geurend. Zet ze op
een opvallend plekje in de tuin, de volle trossen trekken de aandacht!
730230.1  2 bollen    € 2,50 

Golden Oxford, een heldergele Darwinhybride •
Ad Rem, rood met een oranje rand, Darwinhybride •
Queensday, dubbelbloemig rood met oranje en groene streep, Dubbele
Late  

•

Strong Love, rood met lila gloed, Triumph Tulp •
Escape, kardinaalsrood, Triumph Tulp •
Queen of Night, bruinzwart, Enkele Late •
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Hyacinthus 'Snow Crystal'

DUBBELE TUINHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer bijzondere dubbelbloemige hyacint! Zelfs
in de knop zijn ze al opvallend sierlijk. Zoals de
gewone hyacinten: heerlijk geurend. Zet ze op
een opvallend plekje in de tuin, de volle trossen trekken de aandacht!
730240.1  2 bollen    € 2,50 

Tulipa 'Apricot Beauty' / 'Salmon
Prince'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond
van bloemvorm. Vroegbloeiend.
730300.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Calgary' / 'White Prince'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ivoorwit, ideaal voor de pot.

Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond
van bloemvorm. Vroegbloeiend.
730320.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Candy Prince'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het zachtste lila vind je zelden bij een vroege
tulp: een unieke nieuwkomer!

Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond van bloemvorm.
Vroegbloeiend.
730324.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Couleur Cardinal' / 'Ruby
Prince'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond
van bloemvorm. Vroegbloeiend.
730350.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Flair'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond
van bloemvorm. Vroegbloeiend.
730400.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Prinses Margriet'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Na de Prinses Irene kon deze beauty niet
uitblijven: geel met paarse vlammen, de stelen
zijn dieppaars gekleurd!

Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond van bloemvorm.
Vroegbloeiend.
730465.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Prinses Irene' / 'Hermitage'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Spannende kleurencombinatie van oranje met
paarse vlammen.

Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond van bloemvorm.
Vroegbloeiend.
730470.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Sunny Prince'

ENKELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige tulpen, enkelbloemig, meestal rond
van bloemvorm. Vroegbloeiend.
730480.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Abba'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere
rijen bloembladen). Lange bloei!
730550.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Brownie'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Een spannende kleur
tussen koperbruin en mat oranje.

Middenhoge tulp met dubbele bloemen (meerdere rijen bloembladen).
Lange bloei!
730551.1  5 bollen    € 4,95 

Tulipa 'Flaming Evita'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een soort advocaat met room binnen dit
vroegbloeiende type: uniek!

Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere rijen bloembladen). Lange
bloei!
730554.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Foxtrot' / 'Peach Blossom'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere
rijen bloembladen). Lange bloei!
730555.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Mondial'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere
rijen bloembladen). Lange bloei!
730560.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Monte Carlo'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere
rijen bloembladen). Lange bloei!
730620.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Showcase'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dieppaarse, dubbele bloemen. In de zon
oplichtend…

Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere rijen bloembladen). Lange
bloei!
730650.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Willem van Oranje' /
'Monte Orange'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer dubbelbloemig met mooie afwisseling van
helder- en dieporanje.

Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere rijen bloembladen). Lange
bloei!
730665.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Mix'

DUBBELE VROEGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een vrolijk, bont mengsel, dat goed tegelijk
bloeit.

Kort tulpje met dubbele bloemen (meerdere rijen bloembladen). Lange
bloei!
730670.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Alibi' / 'Don Quichotte'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevig lilaroze, de kleur combineert geweldg
met zeer donkere tulpen. Een sterke
snijbloem!

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730705.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Apricot Favourite'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtoranje gaat geleidelijk (in het centrum)
over in lichtrose, waardoor een mooie, zachte
abrikooskleur ontstaat.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730710.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Bastogne' / 'Escape'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en
natuurlijk ook als snijbloem.
730720.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Carnaval de Rio'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Bijzondere kleuren: wit met van onderen af
scherpe, slanke, rode aders.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730730.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Creme Fraiche'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Citroengeel of zachtgeel, een subtiele,
prachtige kleur! Staat op vrij korte,stevige
stengels.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730732.1  7 bollen    € 3,50 

Bloembollen en Knollen - Voorjaarsbloeiend 3/35

https://www.vreekenszaden.nl/730240-hyacinthus-snow-crystal
https://www.vreekenszaden.nl/730240-hyacinthus-snow-crystal
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730300-tulipa-apricot-beauty-salmon-prince
https://www.vreekenszaden.nl/730300-tulipa-apricot-beauty-salmon-prince
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730320-tulipa-calgary-white-prince
https://www.vreekenszaden.nl/730320-tulipa-calgary-white-prince
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730324-tulipa-candy-prince
https://www.vreekenszaden.nl/730324-tulipa-candy-prince
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730350-tulipa-couleur-cardinal-ruby-prince
https://www.vreekenszaden.nl/730350-tulipa-couleur-cardinal-ruby-prince
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730400-tulipa-flair
https://www.vreekenszaden.nl/730400-tulipa-flair
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730465-tulipa-prinses-margriet
https://www.vreekenszaden.nl/730465-tulipa-prinses-margriet
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730470-tulipa-prinses-irene-hermitage
https://www.vreekenszaden.nl/730470-tulipa-prinses-irene-hermitage
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730480-tulipa-sunny-prince
https://www.vreekenszaden.nl/730480-tulipa-sunny-prince
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730550-tulipa-abba
https://www.vreekenszaden.nl/730550-tulipa-abba
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730551-tulipa-brownie
https://www.vreekenszaden.nl/730551-tulipa-brownie
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730554-tulipa-flaming-evita
https://www.vreekenszaden.nl/730554-tulipa-flaming-evita
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730555-tulipa-foxtrot-peach-blossom
https://www.vreekenszaden.nl/730555-tulipa-foxtrot-peach-blossom
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730560-tulipa-mondial
https://www.vreekenszaden.nl/730560-tulipa-mondial
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730620-tulipa-monte-carlo
https://www.vreekenszaden.nl/730620-tulipa-monte-carlo
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730650-tulipa-showcase
https://www.vreekenszaden.nl/730650-tulipa-showcase
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730665-tulipa-willem-van-oranje-monte-orange
https://www.vreekenszaden.nl/730665-tulipa-willem-van-oranje-monte-orange
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730670-tulipa-mix
https://www.vreekenszaden.nl/730670-tulipa-mix
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730705-tulipa-alibi-don-quichotte
https://www.vreekenszaden.nl/730705-tulipa-alibi-don-quichotte
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730710-tulipa-apricot-favourite
https://www.vreekenszaden.nl/730710-tulipa-apricot-favourite
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730720-tulipa-bastogne-escape
https://www.vreekenszaden.nl/730720-tulipa-bastogne-escape
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730730-tulipa-carnaval-rio
https://www.vreekenszaden.nl/730730-tulipa-carnaval-rio
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/730732-tulipa-creme-fraiche
https://www.vreekenszaden.nl/730732-tulipa-creme-fraiche
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend


Tulipa 'Flaming Flag'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ivoorwit met purperen geveerde vlammen.
Elke tulp weer met een unieke "print"!

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730740.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Gavota'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Bruinrood met creme rand, zeer bijzondere
kleur.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730750.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Green Power'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
In 2018 introduceerde Ruigrok Flowerbulbs
deze bijzondere groen met citroengele tulp. Ze
bloeien extreem lang en staan op stevige, 40 cm lange stengels. Het heeft
jaren van intensief kwekerswerk gekost om deze prachtige, gemakkelijk te
combineren tulp te kweken, sinds de introductie is er een run op deze
zeldzaamheid!

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730751.1  20 bollen    € 9,95 

Tulipa 'Golden Dynasty'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Fraaie warmgele kleur met witte basis en een
roze blosje…

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730752.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Helmar'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Keivrolijk, die kleuren: geel met diep wijnrode
aders.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730753.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Hemisphere'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit met rode strepen… maar niet zomaar
gestreept! Elke bloem is weer anders door een
intensieve en minder intensieve streepstructuur. Een speels en boeiend
effect, de verrassing van Keukenhof 2007! Tip: plant minstens 20 bollen bij
elkaar…

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730755.1  20 bollen    € 7,95 

Tulipa 'Holland Beauty'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtlila met zachtgeel. Mij viel op het veld op,
dat het blad decoratief gekruld is, misschien
toevallig?

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730760.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Innuendo' / 'Dynasty'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Op stevige stengels pronken deze prachtige
tulpen: wit met brede zachtlilaroze buitenrand.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730770.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Jacuzzi'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Subtiel lichtlila bloemen op donkere stengels.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730780.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Kansas Proud'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Donkerpaars op witte basis.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730790.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Leen van der Mark'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevig ras dat al decennialang een topper is!

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730800.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Librije'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Fraaie, zachte tint: de lichtlila basis gaat naar
de randen over in hekderwit. Hoogte 45 cm.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730810.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'National Velvet' / 'Mascara'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Diep rood tot kastanjebruin.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730820.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Passionale'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer donkerpaars

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730880.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Paul Scherer' / 'Havran'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Op zoek naar de zwartste der zwarten stuitten
we op deze prachttulp. De donkerste in de
handel! Deze bollen zijn duurzaam geteeld volgens MPS-keurmerk.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730882.1  10 bollen    € 4,95 

Tulipa 'Rembrandt Mix'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Mengsel van veelkleurige, scherp gestreepte,
tulpen. Een unieke klassieke uitstraling!

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730890.1  20 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Request'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
zacht oranje met lila centrum

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730894.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Spryng Break'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Prachtig gevlamde,
rozerode tulp op witte tot cremegele basis.

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk stevig, ideaal als hogere
borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730899.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Synaeda Amor'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en
natuurlijk ook als snijbloem.
730900.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Veronique Sanson' / 'Annie
Schilder'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730910.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Wildhof' / 'Pim Fortuyn'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en
natuurlijk ook als snijbloem.
730920.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Mix'

TRIUMPH TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
AANBIEDING! Mengsel van vele kleuren

Een type tussen laag en hoog in. Behoorlijk
stevig, ideaal als hogere borderbloem en natuurlijk ook als snijbloem.
730990.1  80 bollen    € 15,00 
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Tulipa 'Ad Rem'

DARWIN HYBRIDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
BLOEIT ZEER LANG!  
Dit is echt een topper in het
tulpenassortiment, dat als sinds 1960 veel liefhebbers bekoort! Als je ze bij
een bloemist tegenkomt in het voorjaar: altijd kopen. Wij zijn persoonlijk
ook dol op de “adremmetjes” omdat ze zolang op de vaas staan en stevig
rechtop blijven. De kleur (laten we dat niet vergeten) is fantastisch: roze
met oranjegele gloed, waardoor een stevige zalmkleur ontstaat.

Hoge tulpen zijn weer helemaal terug! De beroemde tulpenkweker Lefeber
uit Lisse ontwikkelde deze zeer grootbloemige tulpen, die nog steeds
menigeen verbaast!
731005.1  10 bollen    € 4,95 
731005.2  5x10 bollen    € 19,95 

Tulipa 'Jaap Groot'

DARWIN HYBRIDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Advocaat met room, maar dan wat zachter
geel... Hoogte 55 cm.

Hoge tulpen zijn weer helemaal terug! De beroemde tulpenkweker Lefeber
uit Lisse ontwikkelde deze zeer grootbloemige tulpen, die nog steeds
menigeen verbaast!
731020.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Parade'

DARWIN HYBRIDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
UNIEKE REUZEN! 
Als de zomer gunstig is, dan kunnen we extra
grote bollen aanbieden. Een grote bol betekent een extra dikke
bloeistengel en een reuzenbloem! Dit jaar bieden we dit ras aan in
bolmaat 14/+, dat zijn lekker dikke knoeperds! 
Op een hoogte van 60 cm bloeien deze scharlakenrode tulpen en stelen de
show in je tuin!

Hoge tulpen zijn weer helemaal terug! De beroemde tulpenkweker Lefeber
uit Lisse ontwikkelde deze zeer grootbloemige tulpen, die nog steeds
menigeen verbaast!
731025.1  25 bollen    € 9,95 
731025.2  4x25 bollen    € 35,00 

Tulipa 'Pink Impression'

DARWIN HYBRIDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtige, grote roze tulpen. Erg geliefd bij
bloemisten, ze worden als supertulpen
verkocht. Een geweldige combinatie met lichtblauwe Boshyacinyten!
Hoogte 60 cm.

Hoge tulpen zijn weer helemaal terug! De beroemde tulpenkweker Lefeber
uit Lisse ontwikkelde deze zeer grootbloemige tulpen, die nog steeds
menigeen verbaast!
731030.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Salmon van Eijk'

DARWIN HYBRIDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wij zijn helemaal verliefd op deze tulp
vanwege de mysterieuze kleur... Op stevige
stelen van 40-50 cm lengte ontstaan de zalm + roze + gele bloemen, alle
3 de tinten in zeer zachte tonen. Je ziet ze prachtig verkleuren en
verbleken naargelang de bloeitijd vordert.

Hoge tulpen zijn weer helemaal terug! De beroemde tulpenkweker Lefeber
uit Lisse ontwikkelde deze zeer grootbloemige tulpen, die nog steeds
menigeen verbaast!
731050.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Clearwater'

ENKELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Klassieke grote, hoge tulpen. De hekkensluiter:
neem afscheid van de tulpentijd met deze
soorten.
731110.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Menton'

ENKELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Klassieke grote, hoge tulpen. De hekkensluiter:
neem afscheid van de tulpentijd met deze
soorten.
731120.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Queen of Night'

ENKELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
WE KOPEN DE GROOTSTE BOLMAAT (12/+)
VAN DEZE PRACHTIGE TULP VOOR
SCHITTERENDE BLOEI!  
Dit is de laatst bloeiende (bijna) zwarte tulp, prachtig in een groep! Zwart
combineert met alle andere kleuren.

Klassieke grote, hoge tulpen. De hekkensluiter: neem afscheid van de
tulpentijd met deze soorten.
731140.1  10 bollen    € 3,95 
731140.2  25 bollen    € 8,95 

Tulipa 'Shirley (Dream)'

ENKELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Klassieke grote, hoge tulpen. De hekkensluiter:
neem afscheid van de tulpentijd met deze
soorten.
731160.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Sorbet'

ENKELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Klassieke grote, hoge tulpen. De hekkensluiter:
neem afscheid van de tulpentijd met deze
soorten.
731180.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Ballade' / 'Claudia'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op
de steel. Komen soms jaren lang terug.
731200.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Ballerina'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op
de steel. Komen soms jaren lang terug.
731210.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Budlight'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heldergeel in het midden met witte
omrandingen.

Sierlijke ranke bloemen met puntige bloembladen. Bloeien laat en staan
stevig op de steel. Komen soms jaren lang terug.
731215.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Burgundy' / 'Purple Dream'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Donker purper, een slanke topper!

Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op de steel. Komen soms jaren
lang terug.
731220.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Fire Wings'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lekker felle kleuren: helder geel met rode
vlammen

Sierlijke ranke bloemen met puntige bloembladen. Bloeien laat en staan
stevig op de steel. Komen soms jaren lang terug.
731250.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Green Dance'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtgeel tot creme met groene aders

Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op de steel. Komen soms jaren
lang terug.
731255.1  10 bollen    € 4,95 

Tulipa 'Holland Chic'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zuiver wit met iets creme middenbaan en
vanuit het midden een subtiele rozerode
adering.

Sierlijke ranke bloemen met puntige bloembladen. Bloeien laat en staan
stevig op de steel. Komen soms jaren lang terug.
731260.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Pieter de Leur'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Diep scharlakenrood op trotse lange stengels

Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op de steel. Komen soms jaren
lang terug.
731300.1  7 bollen    € 2,50 

Tulipa 'White Triumphator'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sierlijke ranke bloemen met puntige
bloembladen. Bloeien laat en staan stevig op
de steel. Komen soms jaren lang terug.
731350.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Yellow Spider'

LELIEBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Terug van weggeweest:
grillig, speels en inderdaad "spinvormig", zo
zou je deze unieke tulp kunnen typeren! De spits toelopende bloembladen
zijn gekruld en doorbreken de symetrische bloemvorm. De enige dubbele
leliebloemige tulp, die ik ken.

Sierlijke ranke bloemen met puntige bloembladen. Bloeien laat en staan
stevig op de steel. Komen soms jaren lang terug.
731360.1  5 bollen    € 3,50 
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Tulipa 'Auxerre'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels
effect: de bloemen zijn langs de randen
gekarteld en iets lichter getint.
731395.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Barbados'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De franjes van deze
fantastische tulp zetten zich als een soort
schubben over het hele oppervlakte voort!

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731400.1  5 bollen    € 5,50 

Tulipa 'Bastia'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Speelse vorm, oranjerood
met geel gevlamd.

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731405.1  5 bollen    € 4,50 

Tulipa 'Brest'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Zeer dubbelbloemig,
rozerood aan de basis en oplichtend wit langs
de gefranjerde bloemranden!

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731410.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Curly Sue'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels
effect: de bloemen zijn langs de randen
gekarteld en iets lichter getint.
731424.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Davenport'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Felrood met gele franjerand

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels effect: de bloemen zijn
langs de randen gekarteld en iets lichter getint.
731426.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Daytona' / 'Honeymoon'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels
effect: de bloemen zijn langs de randen
gekarteld en iets lichter getint.
731427.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Labrador'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De donkerste franjetulp:
donker kastanjebruin met purperen glans.

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731448.1  5 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Lambada'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels
effect: de bloemen zijn langs de randen
gekarteld en iets lichter getint.
731450.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Mascotte'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Dubbele bloemen in een
pittige wijnrode kleur en licht franjers.

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731460.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Queensland'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Wonderlijk zacht van kleur
en dubbelbloemig…

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731470.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Sensual Touch'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Dubbelbloemig en
gefranjerd, hoe kitsch wil je het hebben: een
heerlijke tulp in koperoranje tint. Ik vond dit een van de toppers op een
proefveld tulpen…

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731473.1  5 bollen    € 4,50 

Tulipa 'Snow Crystal'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Dubbelbloemig en zuiver
wit, net een sneeuwbal!

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer helemaal in en exclusief! Een
bijzonder speels effect: de bloemen zijn langs de randen gekarteld en iets
lichter getint.
731475.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Valery Gergiev' / 'Pacific
Pearl'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels effect: de bloemen zijn
langs de randen gekarteld en iets lichter getint.
731480.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Vincent van Gogh'

GEFRANJERDE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Donker kastanjebruin dus bijna zwart

Ouderwetse "bewerkte" tulpen zijn weer
helemaal in en exclusief! Een bijzonder speels effect: de bloemen zijn
langs de randen gekarteld en iets lichter getint.
731490.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'China Town'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit, zachtroze en groen sieren de frisse
bloem… de basis is al fraai: groen blad met
witte randen.

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-strepen midden op elk spits
bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731500.1  10 bollen    € 4,95 

Tulipa 'Esperanto'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rood met groen, zeer decoratief bont blad

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-
strepen midden op elk spits bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte
tulp!
731530.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Golden Artist'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Oranjerood, via koperkleur naar geel uitlopend
met de kenmerkende groene centrumstreep.

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-strepen midden op elk spits
bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731540.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Groenland'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-
strepen midden op elk spits bloemblad. Het
totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731550.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Omnyacc' / 'Eye Catcher'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rood-zwart gestreepte bloem met grote gele
stamper en meeldraden

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-strepen midden op elk spits
bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731560.1  15 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Purple Dance'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Pittig donkerlilaroze met fraai, spits bloemblad
en de kenmerkende groene streep door het
centrum van de bloem

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-strepen midden op elk spits
bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731570.1  7 bollen    € 3,50 
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Tulipa 'Purple Doll'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Slanke bloemvorm in dieppaarse kleur.

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-
strepen midden op elk spits bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte
tulp!
731572.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Spring Green'

VIRIDIFLORA TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sinds deze tulp in 2007 werd uitgeroepen tot
bol van het jaar hebben veel klanten de
schoonheid ontdekt van deze gemakkelijk te combineren variëteit.

Stevige tulpen met groene of zwarte lengte-strepen midden op elk spits
bloemblad. Het totaalbeeld is een zeer aparte tulp!
731580.1  7 bollen    € 3,50 
731580.2  3x7 bollen    € 8,95 

Tulipa 'Apricot Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Parkietbloemige- of Papegaaitulpen
vertegenwoordigen de meest exotische groep!
Onregelmatig gerafeld en gekreukeld
bloemblad, zo weggelopen uit oude schilderijen.
731600.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Black Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tulp ‘Black Parrot’ is verkozen tot de
Bloembol van het Jaar 2009. De jury
bestempelde de parkiettulp als een bijzondere ‘beauty’ met een prachtige,
donkere bloem. Ideaal om te planten in tuin of in potten. De tulp ‘Black
Parrot’ zal de vaandeldrager zijn voor de ‘plant nu bloembollen’-
promotiecampagne die in het najaar van 2009 zal worden gevoerd richting
de Nederlandse en Vlaamse consument.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731620.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Blue Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Parkietbloemige- of Papegaaitulpen
vertegenwoordigen de meest exotische groep!
Onregelmatig gerafeld en gekreukeld
bloemblad, zo weggelopen uit oude schilderijen.
731640.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Cabanna'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Subtiele schoonheid: zilverwit met lichtoze
langs de randen. Prachtig diep geveerd!

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731650.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Estella Rijnveld'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Pittig en vrolijk: wit met rode vlekken en
vlammen.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731670.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Green Wave'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Een luchtige vorm met een
luchtige kleur: appelbloesemroze met groene
strepen die wit omrand zijn.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731690.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Irene Parrot' / 'Amazing
Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De Enkele Vroege Tulp
'Prinses Irene' (730470) is al decennia lang de lieveling van tuinliefhebbers
en bloemisten. We zijn dan ook blij dat in dezelfde kleur (oranje met een
lichtpurperen streep) deze parkietbloemige tulp beschikbaar is!

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731695.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Orange Favorite' / 'Parrot
King'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtoranje, geurend (uit 1930)

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731700.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Parrot Negrita'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De diepppaarse, speels
bloemen laten zich bijna met elke kleur
combineren…

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731705.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Rasta Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Veelkleurigheid in optima
forma! Deze gevederde vriend is oranje, geel,
rood en paars in een vlammende combinatie!

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731710.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Rococo' / 'Garden Fire'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sterke snijbloem!

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen
vertegenwoordigen de meest exotische groep! Onregelmatig gerafeld en
gekreukeld bloemblad, zo weggelopen uit oude schilderijen.
731715.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Silver Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Vóór de bloei valt het
zilverwit gerande blad al op. De kroon op het
genot vormen de speels gevormde wit met roze bloemen.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731720.1  10 bollen    € 4,95 

Tulipa 'Texas Flame' / 'Flaming
Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Echte voorjaarskleuren: warmgeel met rode
vlammen.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731730.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'White Parrot' / 'Super
Parrot'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helder wit (bijzonder!)

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731740.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Mix'

PARKIETTULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Die vrolijke, dwarrelbloemen in een vrolijk en
bont mengsel.

Parkietbloemige- of Papegaaitulpen vertegenwoordigen de meest
exotische groep! Onregelmatig gerafeld en gekreukeld bloemblad, zo
weggelopen uit oude schilderijen.
731744.1  7 bollen    € 3,50 
731744.2  3x7 bollen    € 9,50 

Tulipa 'Angelique'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731750.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Black Hero'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731760.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Blue Diamond'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731770.1  7 bollen    € 2,95 
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Tulipa 'Carnaval de Nice'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731775.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Dreamer' / 'Finola'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De kleur van deze
opvallende, langbloeiende tulp is het best te
omschrijven als appelbloesemroze, wat betekent dat ze in verschillende
tinten roze tot wit gekleurd zijn. Geen twee zijn precies hetzelfde!

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731776.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Dance Line'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! De cremewitte, dubbele
blormrn heb bovenaan elk bloemblad 2
wijnrode streepjes.

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731777.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Drumline'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Scharlakenrood met witte bloemranden.

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek, ze bloeien lang.
731778.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Dream Touch'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Voor een gegarandeerde
‘wow’-factor in de tuin: dieppurperen basis
met helderwitte omranding.

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731779.1  5 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Foxtrot Mix' / 'Foxy
Foxtrot'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
2 zachte kleuren, die tegelijk bloeien en
prachtig narijpen.

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731785.1  15 bollen    € 6,95 

Tulipa 'Ice Cream'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Deze tulp moet je gewoon
elke dag volgen en het wonder ervaren… De
start is een bolle, dikke knop, die verkleurt van groen naar purperroze met
groene strepen. Vervolgens groeien vanuit het centrum een hele bundel
witte bloembladen uit. Voordat deze zich ontvouwen worden ze als het
ware ingeklemd door het purperroze omhulsel. In dat stadium is het net
een portie ijs! Uiteindelijk winnen de witte bloembladen het en komt het
grote witte centrum zichtbaar…

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731790.1  3 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Mount Tacoma'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731810.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Orange Icoon'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek,
ze bloeien lang.
731830.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Red Princess'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dieprood, een beauty!

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen),
die in mei bloeien. Geef ze een beschutte plek, ze bloeien lang.
731842.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Sundowner' / 'Copper
Image'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Deze tulp doet zijn naam
eer aan: de warme tinten van de ondergaande zon gloeien je tegemoet!

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731846.1  10 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Tropical Wave'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Hele dikke knoppen
barsten open in knalgele, zeer dubbele
bloemen!

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731848.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Violet Pranaa'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
EXCLUSIEVE TULP! Imposant in de knop en
overweldigend in volle bloei! Deze
superdubbele tulp toont zijn lichtlila bloemblad met bijna wit uiteinde.

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731849.1  5 bollen    € 4,50 

Tulipa 'Wow'

DUBBELE LATE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
ZEER EXCLUSIEVE TULP! Vanuit de groenwitte
basis barst de bloem open in een diep
donkerpurperen bloemenpracht!

Grote zeer dubbele bloemen (als pioenrozen), die in mei bloeien. Geef ze
een beschutte plek, ze bloeien lang.
731850.1  3 bollen    € 5,50 

Tulipa Kaufmanniana-hybriden
'Johan Strauss'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vroeg bloeiend, korte stelen en grijsgroene
bladeren, vaak decoratief gestreept.
732040.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa Kaufmanniana-hybriden
'Showwinner'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dieprood, vroege bloei, ronde bloemvorm.

Vroeg bloeiend, korte stelen en grijsgroene bladeren, vaak decoratief
gestreept.
732110.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa Kaufmanniana-hybriden
'Stresa'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rood-geel, breed blad.

Vroeg bloeiend, korte stelen en grijsgroene bladeren, vaak decoratief
gestreept.
732130.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa Fosteriana-hybriden
'Exotic Emperor' / 'White Valley'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De vroegst bloeiende dubbele tulp die we
kennen! De kleur is helderwit met een gele zweem en groene strepen.
Vanaf de knopvorming is de vorm van deze nieuwe tulp al spannend!

Een zeer vroeg bloeiende tulp met forse, statige bloemen (bij stand
"open"soms 20 cm doorsnee)
732170.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa Fosteriana-hybriden
'Flaming Purissima'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De helderwitte bloemen zijn fraai gemarmerd
met rozerode strepen, een subtiele schoonheid!

Een zeer vroeg bloeiende tulp met forse, statige bloemen (bij stand
"open"soms 20 cm doorsnee)
732175.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa Fosteriana-hybriden
'Madame Lefeber'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een van de eerste botanische tulpen, die een
variëteitsnaam kreeg! Rond 1900 vond de kwekers D.W. Lefeber dit een
opvaller binnen de wilde Tulipa fosteriana. De bloem is dan ook knalrood
en opvallend sterk en groot voor een korte tulp (25 cm hoog) en oogst
nog steeds bewondering! We kopen de grootste bolmaat om een prachtige
perk te creëren.

Een zeer vroeg bloeiende tulp met forse, statige bloemen (bij stand
"open"soms 20 cm doorsnee)
732180.1  25 bollen    € 8,95 

Tulipa Fosteriana-hybriden
'Orange Emperor'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een zeer vroeg bloeiende tulp met forse,
statige bloemen (bij stand "open"soms 20 cm doorsnee)
732200.1  10 bollen    € 2,95 
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Tulipa Fosteriana-hybriden
'Purissima'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een zeer vroeg bloeiende tulp met forse,
statige bloemen (bij stand "open"soms 20 cm doorsnee)
732240.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa Greigii-hybriden 'Albion
Star' / 'Vanilla Cream'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Cremewit met zachtroze zweem

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732350.1  8 bollen    € 3,50 

Tulipa Greigii-hybriden 'Calypso'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het prachtige, bruingestippelde blad tekent
fraai af tegen deze zachte veelkleurigheid:
zachtroze, oranje en langs de randen lichtgeel.

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732370.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa Greigii-hybriden 'Für Elise'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het zachtste zalm dat de natuur kan
voortbrengen...

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732420.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa Greigii-hybriden
'Pinocchio'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rood met witte rand, subtiele bladtekening.

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732450.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa Greigii-hybriden
'Roodkapje'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Scharlakenrood, pittig gestreept blad.

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732510.1  25 bollen    € 7,95 

Tulipa Greigii-hybriden
'Trauttmansdorff'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rozerode bloemen, mooie hoge vorm zolang
nog in de knop en prachtig groot als ze opengaan.

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732520.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa Greigii-hybriden 'Mix Top 5'

BOTANISCHE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Voordelige verpakking met een mengsel van
de 5 mooiste kleuren!

Een stevige, meestal gedrongen groei met vóór de bloei al een verrassing:
het blad heeft een mooie, bruingestreepte tekening.
732550.1  50 bollen    € 9,50 

Tulipa 'Antoinette'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geel met rode rand.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze
interessante tulp. Uit één bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732560.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Blue Heaven'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Violet met een blauwe zweem

Er komen steeds meer kweekvormen van deze
interessante tulp. Uit één bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732566.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Candy Club'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een speelse en subtiele rode adering sieren

Er komen steeds meer kweekvormen van deze
interessante tulp. Uit één bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732575.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Fiery Club'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zwierige bloemstelen met fluweel(donker)rode
bloemen.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732590.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Happy Family'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze meerbloemige tulp werd in 1985
geïntroduceerd en verbaast sindsdien alle
bezitters: op 40-50 cm lengte bloeien wel 5-10 bloemen per bol! De
dieproze kleur wordt fraai geaccentueerd met een lichtere rand.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732610.1  7 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Night Club'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Soms wel 6 bloemen uit 1 stengel!

Er komen steeds meer kweekvormen van deze
interessante tulp. Uit één bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732650.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa 'Praestans van Tubergen's
Variety'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit meerbloemige, oranjerode tulpje verraad
zijn wilde oorsprong door de stevige, donkerbruine bolhuid en de iets
kleinere bloemen. Je kan een rijke en lange bloei verwachten!

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732670.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Praestans Shogun'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit meerbloemige tulpje heeft het karakter van
een wild tulpje: zeer kort en zich prachtig
openend tot sterretjes. De lichtoranje kleur is helder en fraai!

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732680.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Quebec'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een softe schoonheid: crèmewitte ondergrond
met in het centrum brede banen zachtroze-
rood.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732720.1  7 bollen    € 2,50 

Tulipa 'Toronto'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rozerood.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze
interessante tulp. Uit één bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732760.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Wallflower'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een raak gekozen naam: de kleur van de
bekende bruinrode muurbloemen zie je terug
in deze fraaie tulp.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732770.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa 'Wonder Club'

MEERBLOEMIGE TULPEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vrolijke kleurencombinatie: geel met rode
vlammen.

Er komen steeds meer kweekvormen van deze interessante tulp. Uit één
bol komen meerdere bloeistengels, lange bloei!
732780.1  5 bollen    € 3,50 

Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lilaroze, ronde bloem met gele basis.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa
species genoemd), vaak blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732800.1  10 bollen    € 2,50 
732800.2  50 bollen    € 7,95 
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Tulipa batelinii 'Apricot Jewel' /
'Bright Gem'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Abrikooskleurige, ronde bloemen.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732810.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa batelinii 'Honky Tonk'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een klein, recent uit het wild gecultiveerd
tulpje met grijsgroen, langs de randen gegolfd
blad. De vrij kleine bloemen zijn zachtgeel met een zeer zachtroze blos op
de buitenkant van de bloemblaadjes. De binnenzijde is helder zachtgeel
met donkerbruine helmknoppen.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732820.1  10 bollen    € 2,50 

Tulipa clusiana

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit sierlijke, slanke, Afghaanse tulpje heeft
smalle grijsgroene bladeren en elegante
bloemen met dunne kroonbladeren, die in geopende toestand stervormig
zijn en 10 cm in doorsnee. Crèmekleurig met aan de buitenkant een brede
rode streep, houdt van een warm plekje.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732860.1  7 bollen    € 3,95 

Tulipa humilis 'Alba Coerulea
Oculata'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Waarlijk een van de mooiste wilde tulpjes, een
dwergje van slechts 4-6 cm hoogte, met opvallende stervormige,
zilverwitte bloemen en een staalblauw hart. Dit soort is door de jaren heen
verkocht onder verschillende namen, waaronder T. violacea pallida, T.
pulchella coerulea-oculata, T. pulchella albocoerulea oculata, T. pulchella
pallida, en nog andere variaties. Ze groeien zowel in de zon als in de
schaduw, hoe meer schaduw hoe langer het stengeltje. Een ideaal tulpje
voor ons klimaat, ze bloeien in maart en april.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732870.1  7 bollen    € 5,95 
732870.2  3 x 7 bollen    € 15,00 

Tulipa linifolia

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een fijngebouwd wild tulpje met rode bloemen
en pikzwart hart. Een bolrond tulpje dat
jarenlang terug komt in bloei, mits ze op een warm en ‘s zomers snel
drogend plekje staan. 
Het smalle blad lijkt op het blad van vlas. Ze zijn inheems in o.a.
Tadzjikistan (Centraal-Azië).

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732878.1  10 bollen    € 2,50 
732878.2  3x10 bollen    € 5,95 

Tulipa 'Little Beauty'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De puntige bloemblaadjes openen zich en
laten een prachtige kleurschakering zien:
purperblauw in het hart, een witte ring en tenslotte rozerode uiteinden.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732880.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa 'Little Princess'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Oranjerode kleine bloemen met donker hart,
meer bloemen per bolletje.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732890.1  10 bollen    € 3,50 

Tulipa orphanidea 'Flava'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een rank tulpje, geel van binnen en oranje met
groen aan de buitenkant. Een spontane
mutant uit de T. syvestris.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732910.1  15 bollen    € 3,95 
732910.2  2 x 15 bollen    € 5,95 

Tulipa polychroma

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helder wit met geel hartje, meerbloemig.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa
species genoemd), vaak blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732920.1  7 bollen    € 2,95 

Tulipa pulchella 'Persian Pearl'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De pittig (nagellak) roze bloemetjes worden
eerst aan het oog onttrokken door de
crèmewitte knopjes, deze vormen later een pittig contrast.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732950.1  10 bollen    € 2,95 

Tulipa sylvestris

BOSTULPJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Warmgeel met groene buitenstreep, kan goed
tegen schaduw. De zaaddozen zijn deco!

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732960.1  15 bollen    € 5,50 

Tulipa tarda

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Eerst groeien de smalle bladeren, die tijdens
de bloei haast wegvallen onder de gele
bloemen, waarvan er op elke stengel tot 5(!) zitten. Geopend zijn ze 5 cm
breed en hebben witgepunte kroonbladeren. De zaaddozen zijn decoratief!

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732970.1  10 bollen    € 1,95 

Tulipa turkestanica

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Meerbloemig, grijs blad met crème-witte
bloem. De zaaddozen zijn decoratief!

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
732980.1  10 bollen    € 1,95 

Tulipa 'Dwerg Mix'

WILDE TULPJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een ontdekkersmengsel van minimaal 5 wilde
tulpensoortjes. Alle gebruikte soorten voor dit
mengsel zijn extreem laag.

Oorspronkelijk "wilde" soorten (ook wel Tulipa species genoemd), vaak
blijvertjes in de tuin, kleinere bloemen.
733020.1  100 bollen    € 7,95 

Narcissus poeticus 'Actaea'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Witte bloem en rood kroontje.

poeticus soort: bijna platte trompetjes, ze
verspreiden een heerlijke geur. Eén bloem per stengel.
733100.1  5 bollen    € 3,95 

Narcissus 'Altruist'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Lichtgeel met (bijna) rood cupje

Kleinkronig: korte, kleine trompetjes.

733105.1  5 bollen  € 2,95 

Narcissus 'Avalon'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een kleurverdeling, die je niet verwacht van
een narcis: gele bloembladen met witte
trompet, verrassend!

Grootkronig: geeft grote, bekervormige trompet, 1 (grote) bloem per
stengel.
733110.1  5 bollen    € 3,50 

Narcissus 'Barrett Browning' /
'Professor Einstein'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit met dieporanje kroontje.

Kleinkronig: korte, kleine trompetjes.
733120.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Butterfly Mix'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Mengsel van alle beschikbare kleuren en
rassen

Spleetkronig (of splitkronig) type: exotisch gevormd, de trompet  
is als het ware opengespleten en dicht tegen de bloembladen aangedrukt.
733130.1  5 bollen    € 3,50 

Narcissus 'Carlton'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geel van kleur, de traditionele gele narcis.

Grootkronig: geeft grote, bekervormige
trompet, 1 (grote) bloem per stengel.
733155.1  5 bollen    € 2,50 
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Narcissus 'Carlton'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geel van kleur, de traditionele gele narcis.

Grootkronig: geeft grote, bekervormige
trompet, 1 (grote) bloem per stengel.
733160.1  100 bollen    € 15,95 

Narcissus 'Chanterelle'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit met gele trompet.

Spleetkronig (of splitkronig) type: exotisch
gevormd, de trompet  
is als het ware opengespleten en dicht tegen de bloembladen aangedrukt.
733165.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Delnashaugh'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Roze met wit, niet alledaags!

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde
harten, individuele schoonheden!
733170.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Dick Wilden' / 'Golden
Ducat'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zwavelgeel.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde harten, individuele
schoonheden!
733180.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Flower Drift'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit met oranje hart.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde
harten, individuele schoonheden!
733250.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus x poetaz 'Geranium'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Wit met oranje cupje.

x Poetaz soort: meer bloemen per stengel,
heerlijk geurend. Korte trompetjes.
733330.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Ice Follies'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helderwit met citroengele trompet

Grootkronig: geeft grote, bekervormige
trompet, 1 (grote) bloem per stengel.
733350.2  15 bollen    € 5,95 

Narcissus 'Ice King'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Crème geel.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde
harten, individuele schoonheden!
733360.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Irene Copeland' /
'Westward'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtige gelijkmatig gevormde dubbele
bloemen in de dubbelkeur wit met (citroe)geel.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde harten, individuele
schoonheden!
733365.1  5 bollen    € 3,50 

Narcissus 'Mount Hood'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helder wit.

Trompettype: lange trompet, middelgrote
bloem.
733380.1  5 bollen    € 3,50 

Narcissus 'My Story'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
We ontdekten op een proefveld dit
oogstrelende ras: wit met lichtzalm! De foto
spreekt voor zich.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde harten, individuele
schoonheden!
733390.1  10 bollen    € 7,95 

Narcissus 'Orangery'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Oranje met geel.

Spleetkronig (of splitkronig) type: exotisch
gevormd, de trompet  
is als het ware opengespleten en dicht tegen de bloembladen aangedrukt.
733400.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Pink Charm'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Witte kroonbladeren met een langwerpige roze
trompet, vooral de uiteinden zijn diep
gekleurd.

Grootkronig: geeft grote, bekervormige trompet, 1 (grote) bloem per
stengel.
733440.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus poeticus 'Recurvus'

FAZANTENOOGNARCIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
BIJZONDER! Dit ras houdt van halfschaduw en
veel humus. Het 2e jaar verschijnen de
spierwitte bloemen met kleine groengele trompetjes, die roodomrand zijn
(oogjes). De krachtige, nootmuskaatgeur bezorgde deze narcis de bijnaam
Nootmuskaatnarcis!

poeticus soort: bijna platte trompetjes, ze verspreiden een heerlijke geur.
Eén bloem per stengel.
733470.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Red Devon'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Warmgeel met pittig oranjerood trompetje.

Grootkronig: geeft grote, bekervormige
trompet, 1 (grote) bloem per stengel.
733475.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Sir Winston Churchill'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Tros met kleine dubbele bloemen in wit met
geel centrum. Heerlijk geurend.

Tazetta type: geurend, geef ze enige winterbescherming bij strenge vorst.
733490.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Sunny Girlfriend'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
wtt met lichtgele trompet, uitmondend in
lichtoranje.

Spleetkronig (of splitkronig) type: exotisch gevormd, de trompet  
is als het ware opengespleten en dicht tegen de bloembladen aangedrukt.
733500.1  5 bollen    € 3,50 

Narcissus 'Tahiti'

NARCIS (GROOT TYPE) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Oranje met geel.

Dubbelbloemig: grootbloemig met gevulde
harten, individuele schoonheden!
733510.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Baby Boomer'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ranke stengels dragen wel 5-10 heldergele
miniatuurbloemetjes per stengel! Heerlijk
geurend en ook sterk in potten.

Een Jonquilla-hybride: heeft kleine bloemen, korte stengels en een
heerlijke geur!
733565.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus bulbocodium
conspicuus 'Golden Bells'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Diepgeel

Hoepelroktype: kleine bloembladen met een in verhouding grote, open
trompet.
733570.1  15 bollen    € 3,95 

Narcissus 'Bellsong'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit rasje heeft een verrassende kleur:
zachtgeel met een zachtroze trompetje. Bloeit
april-mei.

Een Jonquilla-hybride: heeft kleine bloemen, korte stengels en een
heerlijke geur!
733580.1  10 bollen    € 3,50 

Narcissus 'February Gold'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit bekende rasje is heldergeel met smalle
trompetjes.

Cyclamineus-type: houden van vochtige grond, korte stengels, kleine
bloemen.
733600.1  20 bollen    € 7,50 
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Narcissus 'Golden Dawn'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geel met oranje kroontje, meerbloemig.

Tazetta type: geurend, winterbescherming
nodig, klein kroontje, de kleinbloemige hebben tot 20 bloemetjes per
steel!
733620.1  5 bollen    € 1,95 

Narcissus 'Jack Snipe' / 'Golden
Echo'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit rasje is wit met geel.

Cyclamineus-type: houden van vochtige grond, korte stengels, kleine
bloemen.
733650.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Jenny'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Cremekleurig kroontje met sterk teruggeslagen
witte bloemblaadjes (1943)

Cyclamineus-type: houden van vochtige grond, korte stengels, kleine
bloemen.
733660.1  10 bollen    € 4,95 

Narcissus 'Jetfire'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit rasje is geel met oranje.

Cyclamineus-type: houden van vochtige grond,
korte stengels, kleine bloemen.
733670.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Lieke'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helder wit met een kordaat, lichtgeel cupje.

Een Jonquilla-hybride: heeft kleine bloemen,
korte stengels en een heerlijke geur!
733680.1  5 bollen    € 2,50 

Narcissus 'Minnow'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het kleinstbloemige narcisje! Wit met een
citroengeel hartje.

Tazetta type: geurend, winterbescherming nodig, klein kroontje, de
kleinbloemige hebben tot 20 bloemetjes per steel!
733685.1  15 bollen    € 3,95 
733685.2  3x15 bollen    € 9,95 

Narcissus x odorus 'Plenus'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geel, middelgroot, geurend, dubbelbloemig
soortje.

CAMPERNELLEN
733700.1  10 bollen    € 5,95 

Narcissus 'Polar Ice Jub-strain'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
PRIMEUR! We troffen dit nieuwe ras in 2019
aan op de proefvelden van JUB-Holland. Wat
een fantastisch, helderwit en slank narcisje is dit! Sterk op de vaas en lang
bloeiend in de tuin. De bloei valt vaak in de 2e helft van april.

733710.1  10 bollen    € 9,95 
733710.2  5x10 bollen    € 45,00 

Narcissus minor pumilus plenus
'Rip van Winkle'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een dubbel mini-narcisje uit Ierland. Goudgeel.

733740.1  5 bollen    € 1,95 

Narcissus bulbocodium x
cantabricus 'Spoirot' / 'White
Petticoat'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtig ivoorwit tot citroengeel hoepelrokje, een doorbraak in
kruisingwerk van een Australische kweker.

Hoepelroktype: kleine bloembladen met een in verhouding grote, open
trompet.
733760.1  10 bollen    € 5,95 

Narcissus 'Tête-à-Tête'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Extra compact met gele bloemetjes.

Cyclamineus-type: houden van vochtige grond,
korte stengels, kleine bloemen.
733801.1  50 bollen    € 9,50 

Narcissus 'Thalia'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zuiver wit

Triandrus type: niet te vochtig, meerdere
kleine bloemen per (korte) stengel.
733820.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'White Marvel'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dubbelbloemig met een bijzondere
bloemvorm: de witte bloem is niet geheel
bolvormig, maar alleen het cupje is dubbel, heel grappig!

733860.1  5 bollen    € 2,95 

Narcissus 'Scented Species
Mixed'

BOTANISCHE NARCISJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ruime mix van (vaak geurende) kleine en zeer
vroeg bloeiende soorten.

733870.1  10 bollen    € 2,95 
733870.2  3x10 bollen    € 7,50 

Crocus 'Flower Record'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
733900.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Golden Yellow'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
733920.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Grand Maitre'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
733930.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Jeanne d'arc'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
733950.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Pickwick'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
733980.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Vanguard'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
734000.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus 'Mixed'

GROOTBLOEMIGE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De tijdloze voorjaarsherauten, wie kent ze
niet? Ook heel geschikt voor de pot.
734030.1  10 knollen    € 2,95 

Crocus angustifolius

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Fantastisch wild soortje!

Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734032.1  15 knollen    € 3,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Advance'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Crème met paarsblauwe middenstreep aan de
buitenzijde.

Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734035.1  20 knollen    € 3,95 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Ard Schenk'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734040.1  15 knollen    € 2,95 
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Crocus Chrysanthus-hybriden
'Blue Pearl'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734050.1  15 knollen    € 2,95 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Cream Beauty'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734070.1  15 knollen    € 2,95 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Fuscotinctus'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734080.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Prins Claus'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734100.1  20 knollen    € 3,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Romance'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtgeel met witte uiteinden.

Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734110.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Ruby Giant'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734120.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Spring Beauty'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Elke krokus heeft 6 bloemblaadjes, van deze
fraaie variëteit zijn de 3 binnenste bloemblaadjes lichtblauw en de
buitenste blaadjes zeer donkerpurper met een witte buitenrand.

Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734150.1  15 knollen    € 2,50 

Crocus Chrysanthus-hybriden
'Mixed'

BOTANISCHE KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een hoopvol, kleurig teken dat de lente op
komst is!

Iets kleiner bloemig, extra vroeg-bloeiend.
734180.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus 'Sieberi Firefly'

KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer winterhard en vroeg bloeiend. Als de
licht-lila-roze bloem zich opent zien we de 3
extra witte bloemblaadjes, een wonderschone, zachte combinatie!

734190.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus 'Sieberi Tricolor'

KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer winterhard en vroeg bloeiend. Als de
bloem zich opent zien we een geel hart, een
witte rand erom en lichtpaarse uiteinden.

734200.1  20 knollen    € 2,50 

Crocus 'Tommasinianus
Whitewell Purple'

KROKUS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een van de eerste lentebodes! Bloeit vaak al
hartje winter, de bloemen kunnen tegen regen en wind en gaan
onverstoorbaar open zodra de zon schijnt. Ze zaaien zich ook prima uit en
zijn dus volhouders in uw tuin. Fors van bloem en violet met een
roodachtige zweem.

734250.1  100 knollen    € 6,95 

Allium aflatunense 'Purple
Sensation'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Om voordelig toch behoorlijk grote sieruien te
kweken is dit soort ideaal! 80 cm hoge
stengels met bolronde (bloei)schermen,
compact en vol met dieppurperen bloemetjes.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734260.1  10 bollen    € 3,50 

Allium amethystinum 'Red
Mohican'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Aan stevige, lange stengels bloeit dit unieke
soort met bordeauxrode bloemen. Elke
bolronde bloemtros vormt tijdens de bloei een
forse kuif met langere witte bloemetjes bovenop, als een witte
indianenverentooi! Sterke snijbloem en zeer sterke tuinplant.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734263.1  3 bolletjes    € 3,95 

Allium ampeloprasum

OERPREI 
(Engels: Wild Leek)

Leveringsmaanden: september t/m
december
Dit soort wordt (w.s. terecht) de voorvader van
onze prei genoemd en heeft naast de verfijnde preismaak ook een
prachtige bloei: wit met roze bloempjes in compacte schermen bijeen op 1
m hoge stengels. In het voorjaar is het jonge blad al vroeg oogstbaar, later
(in de zomer) zijn de bollen uitgegroeid en kunnen worden geoogst en
gegeten. Plant de kleinere bollen weer terug voor oogst het jaar erna!
Oerprei wordt vaak vergeleken en verward met Olifantenknoflook. Ze zijn
zeer verwant, maar deze laatste laat zich lastig in Noord-Europa telen en
gezond pootgoed is tot nu toe nergens te koop.

734265.1  1 plant of 5 bolletjes    € 2,95 
734265.2  4 planten of 20 bolletjes    € 9,95 

Allium amplectens 'Gracefull'

WITTE SIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Al halverwege de 19e eeuw was deze prachtig
witte sierui al in cultuur. Van oorsprong komt
dit soort uit Noord-Amerika. De stevige, compacte stengels (30-40 cm)
dragen in mei-juni bolronde trossen van helderwitte stervormige bloemen
met felpaarse meeldraden. De paarsroze kleur zet zich meestal als een
lichte zweem over de bloemetjes door.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734266.1  10 bollen    € 3,95 

Allium angulosum

MUISJESLOOK OF KANTIG
LOOK 

Leveringsmaanden: vanaf
september
Sierlijk en eetbaar uitje, de opbouw lijkt op
een grote bieslook, de bloei is zachtlila, hoogte 50 cm. Zowel bloemen,
blad en bolletjes zijn eetbaar, de laatste hebben een prettig
knoflookaroma.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734267.1  1 plant    € 2,95 

Allium atropurpureum

Leveringsmaanden: september t/m
november
De zeer donkerpaarse halfronde schermen
staan op stevige, 80 cm hoge stengels. Het
scherm wordt gevormd door honderden
stervormige bloemetjes en meet 8 cm in
doorsnee!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734270.1  10 bollen    € 3,95 

Allium caeruleum

BLAUWE SIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Hemelsblauwe, 30-50 stervormige bloempjes
vormen een stevige bolvorm van 4cm; hgt. 40
cm.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734300.1  15 bollen    € 2,95 

Allium 'Cameleon'

WITROZE SIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een primeur vanaf 2011! Boven aantrekkelijk
harig blad (langs de zijkant) verschijnen aan
korte stelen massa’s witte stervormige bloemen die verbloeien naar
lichtroze tot roze. Tijdens de bloei loopt de plant al deze kleurschakeringen
door omdat de bloemen niet tegelijkertijd openen. Dit gewilde, goed
verwilderende sieruitje wordt 20-30 cm hoog, bloeit in juni-juli en is zeer
geschikt voor verwildering.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734305.1  10 bollen    € 2,95 

Allium cepa var viviparum

EGYPTISCHE- OF BOOMUI 
(Engels: Egyptian Walking Onions)

Leveringsmaanden: oktober
Een merkwaardig en historisch uitje! De
bolletjes vormen in de grond nieuwe aanwas
(klisters) en bovenaan de stengels ontstaan naast soms enkele bloemetjes
ook “luchtbolletjes”, die vervolgens ook weer uitlopen. Een groei in etages
dus. Naast boeiend is dit winterharde uitje ook lekker pittig in salades.  
Als de bolletjes niet beschikbaar zijn, dan kunnen we vaak wel de plantjes
leveren: 831490

734325.1  20 bolletjes    € 2,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/734050-crocus-chrysanthus-hybriden-blue-pearl
https://www.vreekenszaden.nl/734050-crocus-chrysanthus-hybriden-blue-pearl
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734070-crocus-chrysanthus-hybriden-cream-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/734070-crocus-chrysanthus-hybriden-cream-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734080-crocus-chrysanthus-hybriden-fuscotinctus
https://www.vreekenszaden.nl/734080-crocus-chrysanthus-hybriden-fuscotinctus
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734100-crocus-chrysanthus-hybriden-prins-claus
https://www.vreekenszaden.nl/734100-crocus-chrysanthus-hybriden-prins-claus
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734110-crocus-chrysanthus-hybriden-romance
https://www.vreekenszaden.nl/734110-crocus-chrysanthus-hybriden-romance
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734120-crocus-chrysanthus-hybriden-ruby-giant
https://www.vreekenszaden.nl/734120-crocus-chrysanthus-hybriden-ruby-giant
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734150-crocus-chrysanthus-hybriden-spring-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/734150-crocus-chrysanthus-hybriden-spring-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734180-crocus-chrysanthus-hybriden-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/734180-crocus-chrysanthus-hybriden-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734190-crocus-sieberi-firefly
https://www.vreekenszaden.nl/734190-crocus-sieberi-firefly
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734200-crocus-sieberi-tricolor
https://www.vreekenszaden.nl/734200-crocus-sieberi-tricolor
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734250-crocus-tommasinianus-whitewell-purple
https://www.vreekenszaden.nl/734250-crocus-tommasinianus-whitewell-purple
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734260-allium-aflatunense-purple-sensation
https://www.vreekenszaden.nl/734260-allium-aflatunense-purple-sensation
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734263-allium-amethystinum-red-mohican
https://www.vreekenszaden.nl/734263-allium-amethystinum-red-mohican
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734265-allium-ampeloprasum
https://www.vreekenszaden.nl/734265-allium-ampeloprasum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734266-allium-amplectens-gracefull
https://www.vreekenszaden.nl/734266-allium-amplectens-gracefull
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734267-allium-angulosum
https://www.vreekenszaden.nl/734267-allium-angulosum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734270-allium-atropurpureum
https://www.vreekenszaden.nl/734270-allium-atropurpureum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734300-allium-caeruleum
https://www.vreekenszaden.nl/734300-allium-caeruleum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734305-allium-cameleon
https://www.vreekenszaden.nl/734305-allium-cameleon
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734325-allium-cepa-var-viviparum
https://www.vreekenszaden.nl/734325-allium-cepa-var-viviparum
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/831490
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend


Allium christophii

Leveringsmaanden: september t/m
november
De stervormige, glanzend violetten bloempjes
vormen een zeer luchtig, bolvormig scherm
van 20 cm ∅. Hoogte 40 cm, droogt grillig op.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair!
Ze bloeien vanaf mei, een tijd waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734330.1  3 bollen    € 1,95 

Allium vineale ‘Hair’

PRUIKLOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Na enig geduld toch weer terug in ons
sortiment. Vanuit de donkerpaarse, compacte
ronde bloemtrosjes steken willekeurig de kronkelige, groene uitsteeksels
uit. Net een wapperende haardos! Hoogte 35-50cm.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734380.1  25 bollen    € 3,95 

Allium -Hybriden 'Globemaster' /
'Pinball Wizard' / 'Gladiator'

REUZENSIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een unieke reus, ontstaan uit een
(bijen)kruising tussen de Allium christophii en de Allium macleanii op de
proefvelden van Jan Bijl. De bolvormige bloemtros krijgt een doorsnee van
wel 20 cm en bevat ongeveer 1500 paarsviolette bloemetjes. De hele
maand juni kleurt deze gigant de tuin om vervolgens nog maandenlang
sierlijk op te drogen… Het blad blijft tijdens de bloei groen, dat is uniek!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734387.1  1 bol    € 3,95 

Allium -Hybriden 'His Excellency'

REUZENSIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige, 90 cm hoge stengels dragen
compacte bolvormige (bloei)schermen.
Lilaroze, 15 cm in doorsnee! Het blad blijft redelijk lang fris. Een gigant!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734390.1  1 bol    € 3,95 

Allium karataviense

Leveringsmaanden: september t/m
november
Eerst verschijnen de 2 brede, blauwgrijze
bladeren. Uit het hart groeit de korte
bloeistengel (20 cm) met (in een bolvorm)
roze, stervormige bloemetjes.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734400.1  10 bollen    € 3,95 

Allium karataviense ‘Ivory Queen’

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtig heldere verschijning, door het
wasachtig grijze, brede blad en daar kort
boven (20cm) helderwitte, volle bolvormige
bloemschermen.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734410.1  5 bollen    € 2,95 

Allium karataviense 'Red Giant'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeer geliefd bij deze sierui zijn de fraaie,
wasachtig grijze, brede bladeren. Dit is de
laatste aanwinst: kort boven het blad
verschijnen (20 cm) rozerode, volle en
bolvormige bloemschermen.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!

Allium moly

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een "overal-groeier", 30 cm hoge stengel met
heldergele kleine bloemschermpjes.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair!
Ze bloeien vanaf mei, een tijd waarin de
tuinstoelen naar buiten kunnen!
734420.1  100 bolletjes    € 2,95 

Allium 'Mont Blanc'

WITTE REUZENSIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Trots bloeien de helderwitte bollen (12-15cm )
op 90 cm lange stengels.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734440.1  1 bol    € 3,50 

Allium stipitatum 'Mount Everest'

WITTE REUZENSIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Bij de grootste berg hoort de grootste witte
sierui! Op 120cm hoogte prijken de bolvormige
bloemtrossen, die 15-20cm doorsnee zijn. Een langbloeiende beauty!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734445.1  1 bol    € 2,95 

Allium neapolitanum

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een gemakkelijk verwilderbaar soortje met
helderwitte bloemschermpjes. Hoogte 30 cm.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair!
Ze bloeien vanaf mei, een tijd waarin de
tuinstoelen naar buiten kunnen!
734460.1  100 bollen    € 2,95 

Allium nigrum

ZWARTE LOOK
(Engels: Black Garlic)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevig, langbloeiend en geurend. De 3
elementen voor een populaire opmars in tuinland! Dit uitje bloeit al redelijk
vroeg (april-juni) en vormt halfbolle, maar wel ronde, stevige schermen
(10 cm doorsnee) van witte bloemen met soms een zweempje lila en eenj
groene middennerf. De finishing touch vormt het bolvormige centrum
(vruchtbeginsel) van elk individuele bloemetje. Dit centrum kleurt al
rijpend donkerpaars tot zwart, vandaar de naam Zwarte Look. Ondanks de
hoogte van 80 cm waaien de stevige holle stengels niet om!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734465.1  15 bollen    € 3,95 

Allium obliquum

SIBERISCHE KNOFLOOK 
(Engels: Twisted Leaf Garlic)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeldzaam (en) mooi! De volkomen bolvormige
bloemcluster is geheel gevuld met limegroene tot citroengele bloemen. De
grote, uitstekende, witte meeldraden geven het geheel een zeldzame
wollige sfeer. Hoogte 80-100 cm. Bloei juni-juli. De bollen zijn eetbaar en
hebben een knoflookaroma, ook blad en bloem zijn eetbaar.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734468.1  1 plant    € 3,95 

Allium oreophilum

Leveringsmaanden: september t/m
november
Laag roze bloeiend soort, 15 cm hoog,
verwildert.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair!
Ze bloeien vanaf mei, een tijd waarin de
tuinstoelen naar buiten kunnen!
734480.1  25 bollen    € 1,95 

Allium paradoxum var. Normale

BOSLOOK 
(Engels: Few-Flowered Leek)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze schaduwminnende, prachtige look is
(hoewel zeer zeldzaam) verwilderd in Nederland. Net als Daslook is deze
Boslook een ware verwennerij voor de uien- en knoflookliefhebber! Het is
slim om eerst een veldje aan te leggen van deze look. Ze groeien
gemakkelijk en al snel kan je het blad en de bloemetjes oogsten: beide
hebben een subtiele en fijne uiensmaak met een tintje knoflook.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734490.1  5 bolletjes    € 3,95 
734490.2  2x5 bolletjes    € 5,95 

Allium roseum

ROZE SIERUITJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Voor de liefhebber van zachte tinten is dit
zachtroze sieruitje een "must"! Je wordt echt
stil van zo'n kleur, bijvoorbeeld in combinatie met blauw en wit. Hoogte 35
cm, het bloeischermpje is los van vorm maar stevig genoeg en verschijnt
in mei-juni. Plant een flink bedje (niet duur!) in combinatie met bijv.
Camassia. Plant de bolletjes in verhouding wat dieper (5 cm) en geef ze
een zonnige, goed gedraineerde, vochtige plaats.  
Alle delen van dit sierlijke, rozebloeiende uitje zijn eetbaar: 1) de bolletjes
hebben een verfijnde knoflooksmaak, die zowel rauw als gebakken tot zijn
recht komen, 2) het blad kan fijngesneden door de salade en heeft een
frisse smaak tussen uitjes en knoflook in en 3) de bloemen geven een
finishing touch aan de maaltijd en ook deze herbergen een mooie
knoflooksmaak!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734515.1  100 bolletjes    € 4,95 

Allium ‘Round and Purple’ /
'Ambassador'

REUZENSIERUI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een reus, zoals een reus moet zijn. Dikke,
brede stengels (90cm) en enorme bloembollen van wel 25 cm doorsnee.
De langdurige bloei is met vrij grote, stervormige, purperen bloemen.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734520.1  1 bol    € 3,95 
734520.2  3x 1 bol    € 9,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/734330-allium-christophii
https://www.vreekenszaden.nl/734330-allium-christophii
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734380-allium-vineale-hair
https://www.vreekenszaden.nl/734380-allium-vineale-hair
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734387-allium-hybriden-globemaster-pinball-wizard-gladiator
https://www.vreekenszaden.nl/734387-allium-hybriden-globemaster-pinball-wizard-gladiator
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734390-allium-hybriden-his-excellency
https://www.vreekenszaden.nl/734390-allium-hybriden-his-excellency
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734400-allium-karataviense
https://www.vreekenszaden.nl/734400-allium-karataviense
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734410-allium-karataviense-ivory-queen
https://www.vreekenszaden.nl/734410-allium-karataviense-ivory-queen
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734412-allium-karataviense-red-giant
https://www.vreekenszaden.nl/734412-allium-karataviense-red-giant
https://www.vreekenszaden.nl/734420-allium-moly
https://www.vreekenszaden.nl/734420-allium-moly
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734440-allium-mont-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/734440-allium-mont-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734445-allium-stipitatum-mount-everest
https://www.vreekenszaden.nl/734445-allium-stipitatum-mount-everest
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734460-allium-neapolitanum
https://www.vreekenszaden.nl/734460-allium-neapolitanum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734465-allium-nigrum
https://www.vreekenszaden.nl/734465-allium-nigrum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734468-allium-obliquum
https://www.vreekenszaden.nl/734468-allium-obliquum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734480-allium-oreophilum
https://www.vreekenszaden.nl/734480-allium-oreophilum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734490-allium-paradoxum-var-normale
https://www.vreekenszaden.nl/734490-allium-paradoxum-var-normale
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734515-allium-roseum
https://www.vreekenszaden.nl/734515-allium-roseum
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/734520-allium-round-and-purple-ambassador
https://www.vreekenszaden.nl/734520-allium-round-and-purple-ambassador
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend


Allium schubertii

Leveringsmaanden: september t/m
november
Als een vuurwerkster spat de bloembodem
tientallen roze sterbloemetjes naar buiten en
vormt een losse bolvorm van wel 30 cm,
hoogte 50 cm. We leveren de grootste bolmaat
voor extra bloeikwaliteit!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734530.1  3 bollen    € 3,95 

Allium scorodoprasum 'Art'

SLANGENLOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een bizar gevormde bloem, doordat de
broedbolletjes snel uitlopen. Deze selectie uit
de wilde Slangenlook geeft “bloemen”, die bestaan kronkelig vergroeide
stengeltjes. De stelen staan stevig op 100-120 cm hoogte, waardoor de
bloemen zich prima lenen voor de vaas. Bloeitijd: juni-juli. De bollen en de
bloemen zijn eetbaar, vergelijk de smaak van de bol met een milde
knoflook!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734535.1  20 bolletjes    € 3,95 

Allium basalticum 'Silverspring'

DROPJES-UI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze sierui trok direct de aandacht: volle
schermen met zilverwitte bloemetjes, de
stamper rijpt van groen naar donkerviolet en de 5 lila helmdraden volgen
de 5 bloemblaadjes. De opmerkelijke geur doet denken aan zoete drop!
Deze selectie van 1999 uit de Allium multibulbosum is ontdekt door Dr.
Rina Kamenetsky van het Israels Langa Space Center. De bloei is in juni op
een hoogte van 60-90 cm.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734537.1  1 bol    € 2,95 

Allium sphaerocephalon

TROMMELSTOK-UITJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Donkerpaars zowel bloeiend als in de knop; de
compacte bloeiclusters zorgen voor de bijnaam
"trommelstok". Hoogte 60-90 cm.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734540.1  25 bollen    € 1,95 
734540.2  100 bollen    € 6,50 

Allium 'Summer Drummer'

TROMMELKNOTS-UIEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Bijzonder vanwege de kleur: paarsrood en de
bloeitijd: juli-augustus. In het uitbloeistadium
zijn de witte meeldraden duidelijk zichtbaar. De enorme (15 cm grote)
bolvormige bloeiwijze is zeer vast en compact en doet denken aan de
bekende trommelstok-uitjes (Allium sphaerocephalon), maar dan in het
groot. Het blad blijft lang fris en de sterke, paarsgekleurde stengels
worden wel 175 cm lang, met uitschieters (op vruchtbare klei) van 250
cm! Een ware hemelbestormer…

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734545.1  10 bollen    € 4,50 

Allium stipitatum 'White Giant'

RUSSISCHE LOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
In Centraal Rusland is deze prachtige ui een
bekende verschijning op bord! De bollen zijn
3-6 cm in doorsnee en hebben een goede uiensmaak. Het blad en de
(eetbare) bloemen doen er niet voor onder: fris, uiig en aromatisch!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734547.1  1 bol    € 2,95 

Allium triquetrum

DRIEKANTIG LOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De beste sierui voor verwildering! Ze is 25 cm
hoog en bloeit met een schermpje hangende,
klokvormige, witte bloemen met een groene streep op elk bloemblaadje.
Onder bomen of heesters een blijvertje! Bloeitijd mei-juli.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734550.1  20 bollen    € 6,95 

Allium ursinum

DASLOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een meerjarige, wilde telg van het
uiengeslacht. De plant komt (zeldzaam) nog
voor op vochtige schaduwplaatsen (loofbossen) en het brede blad met de
witte, bolvormige bloeiwijzen (30-40 cm hoog) zijn van een verrassende
schoonheid! Je plant ze dan ook het beste op een (deels) beschaduwde
plaats, de grondsoort maakt niet veel uit hoewel kalkrijk het meest wordt
gewaardeerd. Blad en bolletjes worden fijngehakt gebruikt in soepen,
salades, kwark en kaas. De bloemen (zelfs bij afrijping eetbaar) zijn wat
pittiger dan het blad, maar met mate een mooie aanvulling in salades.
Heerlijk is daslook in pesto en kan op alle mogelijk manieren i.p.v.
knoflook worden gebruikt, de smaak is milder. Vermeldenswaardig is de
geneeskrachtige werking op vele gebieden o.a. bij arteriosclerose
(aderverkalking).  
Let bij het wildplukken op de uiengeur, het blad lijk namelijk op het giftige
blad van Lelietje der Dalen, Aronskelk en Herfsttijloos.  
WE LEVEREN ZEER GEZONDE KNOLLETJES, MEESTAL MET MEER
GROEIPUNTEN.

734560.1  5 knolletjes    € 2,95 
734560.2  50 knolletjes    € 25,00 
734560.3  500 knollen    € 195,00 
734560.4  5000 knollen    € 1.250,00 

Allium 'Violet Beauty'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtige, violetkleurige bloemetjes met groen
hartje. De grote bolvormige bloeiwijzen zijn
tamelijk los en staan aan stevige stelen van
60-80 cm hoog. We kunnen door grote inkoop
deze bollen vrij voordelig aanbieden, waardoor elke tuinbezitter (planten in
een pot kan ook) een flinke bos in de tuin kan planten!

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734572.1  20 bollen    € 4,50 

Allium 'White Cloud'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Op een hoogte van 80 cm bloeien deze
middelgrootbloemige sieruien in de maanden
mei-juni. Verzin een spannende combinatie
met vroeg bloeiende vaste planten, die
camoufleren het wat minder fraaie blad van deze ui. Een euvel van de
meeste sieruien overigens… Dit uitje zou wel eens erg lekker kunnen zijn,
het is familie van de oerprei.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734573.1  10 bollen    € 2,50 

Allium zebdanense

BOCHTIG LOOK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit soort nestelt zich langzaam maar zeker in
onze wilde flora. Ideaal voor een (half)
beschaduwde plek, onder bomen. Opvallend is de flinke bladontwikkeling:
smal donkergroen blad dat niet onderdoet voor siergras. Vrij vroeg in mei-
juni verschijnen de helderwitte bloemen aan schermpjes. De bloeistengels
buigen sierlijk onder het gewicht ven de bloemen.

Sieruien (of Sierlook) zijn bijzonder populair! Ze bloeien vanaf mei, een tijd
waarin de tuinstoelen naar buiten kunnen!
734575.1  10 bolletjes    € 3,95 

Allium sativum

KNOFLOOK 
(Engels: Garlic, softneck type)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ons grote sortiment knoflooksoorten is
vermaard in Nederland! We hebben het ondergebracht bij onze
groentezaden, zie aldaar of typ in het zoekvenster "Allium sativum".

Het najaar is een goede tijd om knoflook te planten. Wij voeren rassen,
die speciaal in Nederland worden geteeld. Ze kunnen van oktober-
december worden gepoot (met een uitloop tot eind maart). Na ontvangst
de bol openbreken en de tenen die dan los komen in de grond poten: 5
cm diep en 5-15 cm uit elkaar (afhankelijk van de groeikracht) en 30 cm
tussen de rijtjes. In het najaar geplant staat de knoflook in februari al
boven en in juni kunnen ze geoogst worden. Het loof vlechten zoals je
knoflook wel eens in de winkel ziet en de bollen in de zon drogen. In de
kamer zijn ze soms wel een jaar te bewaren! De teelt is eenvoudig en kan
heel goed zonder gewasbescherming. Knoflook schijnt luizen in b.v. rozen
te weren, het proberen waard!

Amaryllis belladonna ‘Pink
Flowered’

BELLADONNALELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtroze met donkere strepen in het centrum.

Zet deze prachtige Tuinamaryllis op een beschutte zonnige plek met veel
winterdek (oppotten en in de schuur overwinteren mag ook). Bloeit in de
zomer: tientallen bloemen per stengel. Na de bloei verschijnt het blad.
734607.1  1 bol    € 3,50 
734607.2  1 opgepotte bol    € 4,50 

Anemone blanda 'Mixed'

BOSANEMOON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtige pasteltintjes.

We noemen deze soort bosanemoon, die naam
is eigenlijk alleen voor de Anemone nemorosa bestemd... Deze soort
kweekt gemakkelijker dan de echte en kan goed tegen schaduw. Een
echte voorjaarsbode!
734610.1  50 knolletjes    € 3,95 

Anemone blanda 'Blue Shades'

BOSANEMOON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
We noemen deze soort bosanemoon, die naam
is eigenlijk alleen voor de Anemone nemorosa
bestemd... Deze soort kweekt gemakkelijker
dan de echte en kan goed tegen schaduw. Een echte voorjaarsbode!
734620  15 knolletjes  € 1,95 

Anemone blanda 'White
Splendour'

BOSANEMOON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
We noemen deze soort bosanemoon, die naam
is eigenlijk alleen voor de Anemone nemorosa bestemd... Deze soort
kweekt gemakkelijker dan de echte en kan goed tegen schaduw. Een
echte voorjaarsbode!
734680  10 knolletjes  € 2,50 
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Anemone coronaria 'Mixed'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734700  25 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria ‘Bicolor’

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734710  15 knolletjes  € 4,95 

Anemone coronaria 'Hollandia'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734720  15 knolletjes  € 3,95 

Anemone coronaria 'Mr. Fokker'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734740  15 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'Sylphide'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734770  15 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria 'The Bride'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons
land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende
typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige
bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle
bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met enig
winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734790  15 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'Mixed'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als
snijbloem en al in 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd. Er zijn
twee bekende typen: het De Caen-type met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek is de plant voldoende vorstbestendig. Voor het planten de
knolletjes een nachtje in water weken.
734820  20 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria 'Lord
Lieutenant'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als snijbloem en al in 1850
vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende typen:
het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige bloemen en
het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle bloemblaadjes.
Verlangen voedzame humeuze grond en met enig winterdek is de plant
voldoende vorstbestendig. Voor het planten de knolletjes een nachtje in
water weken.
734840  15 knolletjes  € 3,95 

Anemone coronaria 'Mount
Everest'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Dubbelbloemig wit met groen hart.

Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als snijbloem en al in 1850
vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende typen:
het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige bloemen en
het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle bloemblaadjes.
Verlangen voedzame humeuze grond en met enig winterdek is de plant
voldoende vorstbestendig. Voor het planten de knolletjes een nachtje in
water weken.
734841  15 knolletjes  € 3,95 

Anemone coronaria 'The
Governor'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: september t/m
december
Dubbelbloemig (wel met een zichtbaar, bijna zwart hart) scharlakenrood
met witte ring rond het hart.

Verreweg de bekendste Anemoon, geliefd als snijbloem en al in 1850
vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd. Er zijn twee bekende typen:
het De Caen-type met grote, fraai gekleurde, enkelvoudige bloemen en
het St.Brigid-type met halfgevulde bloemen en vrij smalle bloemblaadjes.
Verlangen voedzame humeuze grond en met enig winterdek is de plant
voldoende vorstbestendig. Voor het planten de knolletjes een nachtje in
water weken.
734842  15 knolletjes  € 3,95 

Anemone nemorosa 'Alba'

ECHTE BOSANEMOON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een halfschaduwplekje, losse humusrijke
grond en na ontvangst meteen planten! Open
bloemetjes: wit met aan de buitenzijde een zweem roze. Het eerste jaar is
de bloei nog niet top, maar als ze op een goede plaats staan zullen ze
binnen enkele jaren een flink plakkaat vormen. Bloeit maart-april.

734850.1  25 wortelstokjes    € 3,95 

Arum italicum

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het fraaie, gemarmerde, pijlvormige blad
verschijnt van het najaar tot het voorjaar. De
bleekgroene bloemscheden zijn niet opvallend,
de felrode trossen met bessen (in het najaar)
des te meer!

734880.1  5 wortelstokjes    € 2,95 

Camassia leichtlinii

Leveringsmaanden: september t/m
november
Opvallend zijn de stevige vlezige stengels met
langwerpige trossen stervormige bloemen,
diepblauw van kleur. De bloei is in juni. Zet ze
lekker vochtig in zon of iets beschaduwd.

735050.1  2 bollen    € 2,50 

Camassia leichtlinii 'Alba'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Opvallend zijn de stevige vlezige stengels met
langwerpige trossen stervormige bloemen,
helder wit van kleur. De bloeit is in juni. Zet ze
lekker vochtig in zon of iets beschaduwd.

735060.1  2 bollen    € 2,50 

Camassia leichtlinii 'Sacajawea'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Eerst verschijnt het fraaie, smalle blad met
langs de randen een geelbonte rand, waardoor
de plant vóór de bloei al fraai staat in de tuin.
Op 80 cm hoogte pronken de stevige
bloeistengels met trossen stervormige, crèmekleurige bloemen.

735063.1  3 bollen    € 4,95 

Camassia quamash

Leveringsmaanden: september t/m
november
Hoe sierlijk ook lekker kan zijn ontdekten de
Native Americans (Indianen) al eeuwen
geleden. De Salish-, Nez Perce-, Shoshone-,
Paiutes-, Cree- en Blackfoot-stammen
roosterden of kookten de bolletjes van deze fraaie Camassia. Rauw
smaken ze mild, maar met een iets taaie textuur, waar je van houden
moet. De heerlijk zoete, notige smaak is het resultaat van de echte slow-
cook! De Indianen maakten een grondoven: graaf een gat in de grond,
bekleed dat met (liefst platte) stenen en bouw er een flink vuur in. Zodra
het vuur gaat smeulen, kunnen de bolletjes in een afgesloten oude pan op
de stenen gelegd worden, de kuil dichtgooien met aarde en 2 dagen laten
smeulen. Een van de moderne methodes: gebruik een stoompan en laat
de bolletjes 36 uur rustig stomen. Houd het waterniveau in de gaten, na
12-24 uur komt er al een heerlijk zoete melassegeur uit de pan! In een
oven op 220C, gedurende 12 uur is ook een goede optie. Als de witte
(schoongemaakte) bolletjes via beige naar bruin verkleuren is het
Slowfoodproject gelukt, de inuline is omgezet naar fructose: een beetje
zout er op en smullen maar, je blijft er van eten, ook heel populair bij
kinderen! Zie ook arcadianabe.blogspot.nl en honest-food.net  
De bolletjes zijn volkomen winterhard en geven licht- tot donkerblauwe,
stervormige bloemetjes aan 30-90 cm lange stengels. Ze voelen zich thuis
in elke grondsoort.

735065.1  25 bollen    € 2,95 

Chionodoxa luciliae 'Blue'

BLAUWE SNEEUWROEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Plant een flink veldje van deze winterkraker!

De grootste sneeuwroem van alle soorten,
zeer geschikt voor verwildering. Ze geeft een trosje met telkens 2
bloemetjes. Bloeit soms al in januari, samen met de sneeuwklokjes!
735080.1  25 bollen    € 2,95 
735080.2  100 bollen    € 6,95 

Chionodoxa luciliae 'Alba'

WITTE SNEEUWROEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De grootste sneeuwroem van alle soorten,
zeer geschikt voor verwildering. Ze geeft een
trosje met telkens 2 bloemetjes. Bloeit soms al
in januari, samen met de sneeuwklokjes!
735090.1  20 bollen    € 2,50 
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Chionodoxa luciliae 'Pink Giant'

ROZE SNEEUWROEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De grootste sneeuwroem van alle soorten,
zeer geschikt voor verwildering. Ze geeft een
trosje met telkens 2 bloemetjes. Bloeit soms al
in januari, samen met de sneeuwklokjes!
735110.1  15 bollen    € 2,50 

Convallaria majalis 'Alba'

LELIETJE-DER-DALEN 

Leveringsmaanden: oktober t/m mei
Vaste, winterharde plant met wortelstokken,
zeer geschikt voor arme, schaduwrijke grond.
Bloeit in het late voorjaar met de typerende,
zoet geurende, ronde spierwitte belbloemetjes.

735120.1  10 wortelstokjes    € 4,95 
735120.2  3x10 wortelstokjes    € 12,50 
735120.3  10x10 wortelstokjes    € 35,00 

Convallaria majalis 'Rosea'

LELIETJE-DER-DALEN 

Leveringsmaanden: oktober t/m mei
Vaste, winterharde plant met wortelstokken,
zeer geschikt voor arme, schaduwrijke grond.
Bloeit in het late voorjaar met de typerende,
zoet geurende, ronde belbloemetjes in zeldzame zachtroze kleur.

735122.1  1 wortelstokje    € 2,95 
735122.2  5 wortelstokjes    € 7,95 

Corydalis cava

HOLWORTEL 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Per trosje verschijnen tot 20(!) witte, roze of
blauwroze gespoorde bloemetjes.  
Bloeitijd maart-april.

Een schaduwminner, waarvan veel soorten in Nederland zijn verwilderd.
Het blad is sierlijk ingesneden en de bloemetjes buisvormig.
735130.1  5 knollen    € 3,95 

Corydalis decipiens

VOGELTJE OP DE KRUK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een sierlijk, klein, knolvormend bosbewonertje
met purperroze langwerpige, buisvormige
bloemetjes in trosjes bij elkaar. De halverwege aanhechting van de
bloemetjes geven het grappige uiterlijk van een vogeltje aan de bloemen!

Een schaduwminner, waarvan veel soorten in Nederland zijn verwilderd.
Het blad is sierlijk ingesneden en de bloemetjes buisvormig.
735140.1  10 knollen    € 4,50 

Corydalis solida

VINGERHELMBLOEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De lila bloemetjes zijn net zittende, slanke
vogeltjes.

Een schaduwminner, waarvan veel soorten in Nederland zijn verwilderd.
Het blad is sierlijk ingesneden en de bloemetjes buisvormig.
735150.1  10 knollen    € 3,95 

Corydalis solida 'Beth Evans'

VINGERHELMBLOEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een prachtig plantje met grover blad dan de
wilde (lila) soort. Deze variëteit heeft volle
trosjes met zachtroze bloemetjes: net zittende, slanke vogeltjes.

Een schaduwminner, waarvan veel soorten in Nederland zijn verwilderd.
Het blad is sierlijk ingesneden en de bloemetjes buisvormig.
735152.1  10 knollen    € 4,50 

Cyclamen cyprium

CYPRUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Prachtig soort uit het
eiland Cyprus, waar hij groeit in de dennen- en
cederbossen van het Kyrenia- en Troodosgebergte. De sterk geurende
bloemen die verschijnen in de herfst, zijn wit tot zeer lichtroze met een
paarsachtige vlek aan de basis. De rijzige bloemblaadjes met gedraaid
uiteinde hebben aan de basis aan weerszijden een duidelijk oortje. (tekst:
Wikipedia)

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735155.1  1 plant    € 2,95 
735155.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen graecum

GRIEKSE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. De bloemen, die lijken op
die van Cyclamen hederifolium, komen op het
einde van de zomer uit, net iets voor of samen met de bladeren. Bijzonder
is dat de bloemsteel zich als een kurkentrekker oprolt vanaf het midden
van de steel, in tegenstelling tot de meeste andere soorten waar dat
gebeurt vanaf de top van de steel. De bladeren van zijn onderling erg
verschillend en vaak mooi gedecoreerd met crèmekleurige, grijze of
zilverachtige vlammen en tekeningen. De combinaties zijn hier eindeloos!
(tekst: Wikipedia) Geef deze cyclaam een zeer warm plekje in de zomer,
eventueel in een kas, anders bloeien ze niet. Wel vochtig houden en in
gedraineerde grond met wat naaldbomengrond planten. Bij strenge
winters goed beschermen.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735157.1  1 plant    € 3,95 
735157.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen graecum 'Glyfada'

GRIEKSE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. De bloemen, die lijken op
die van Cyclamen hederifolium, komen op het
einde van de zomer uit, net iets voor of samen met de bladeren. Bijzonder
is dat de bloemsteel zich als een kurkentrekker oprolt vanaf het midden
van de steel, in tegenstelling tot de meeste andere soorten waar dat
gebeurt vanaf de top van de steel. De bladeren van zijn prachtig
zilvergroen, vaak met een donkergroene buitenrandje. (tekst: deels van
Wikipedia) Geef deze cyclaam een zeer warm plekje in de zomer,
eventueel in een kas, anders bloeien ze niet. Wel vochtig houden en in
gedraineerde grond met wat naaldbomengrond planten. Bij strenge
winters goed beschermen.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735159.1  1 plant    € 3,95 
735159.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen hederifolium

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam, de bekendste en tevens een van
de sterkste. De bloemen zijn lichtroze met donkerder onderkant. Het
gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735160.1  1 plant    € 2,50 
735160.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Album'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn helder wit. Het
gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735170.1  1 plant    € 2,50 
735170.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Dark
Rose'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam, de bekendste en tevens een van de sterkste. De bloemen zijn
donkerroze. Het gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735175.1  1 plant    € 2,50 
735175.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Silver
Leaved'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn lichtroze met donkerder onderkant. Het
gemarmerde, zilvergrijze, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735180.1  1 plant    € 2,95 
735180.2  3 planten    € 5,95 
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Cyclamen hederifolium 'Album
Silver Leaved'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn wit. Het gemarmerde, zilvergrijze,
klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735190.1  1 plant    € 2,50 
735190.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen cilicium

TAURUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Een winterharde cyclaam
houdt van halfschaduw tot zon en vooral niet
te vochtig. Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige bladeren met
lichtgroene of zilvergrijze vlekken. De roze bloemen hebben onderaan een
paarsrode vlek en bloeien van september-oktober

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735200.1  1 plant    € 2,50 
735200.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen cilicium ‘Album’

TAURUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Een winterharde cyclaam
houdt van halfschaduw tot zon en vooral niet
te vochtig. Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige bladeren met
lichtgroene of zilvergrijze vlekken. De helderwitte bloeien van september-
oktober

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735210.1  1 plant    € 2,50 
735210.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen intaminatum

DWERGCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Dit minisoortje is van
oorsprong afkomstig uit eikenbossen (tot op
1000 m hoogte) in het westen van Turkije. Deze is vergelijkbaar met
Cyclamen cilicium, maar een flinke slag kleiner. De bladeren zijn bijna rond
en donkergroen met zilvergroene vlekken. De bloemetjes zijn wit tot
lichtroze, zonder donkere vlek op de neus (zoals vele andere cyclamen wel
hebben).

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735215.1  1 plant    € 2,95 
735215.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen mirabile

WONDERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Het “wonderbaarlijke”
(mirabile) van dit soort schuilt vooral in de
roze tekening op het jonge blad, dat later zilvergroen verkleurt: heel apart!
De bloemen zijn vaak geurend en lilaroze van kleur. Van oorsprong groeit
dit soort in de Turkse dennenbossen en de maquis (struikgewas) in het
zuidwesten van Turkije.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735220.1  1 plant    € 2,95 
735220.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen mirabile 'Album'

WONDERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Het “wonderbaarlijke”
(mirabile) van dit soort schuilt vooral in de
roze tekening op het jonge blad, dat later zilvergroen verkleurt: heel apart!
De bloemen zijn vaak geurend en helder wit van kleur. Van oorsprong
groeit dit soort in de Turkse dennenbossen en de maquis (struikgewas) in
het zuidwesten van Turkije.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735225.1  1 plant    € 2,95 
735225.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen coum

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is midden- tot lichtroze. Af en toe (maar
niet standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735230.1  1 plant    € 2,50 
735230.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Album'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is helderwit. Af en toe (maar niet
standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735240.1  1 plant    € 2,50 
735240.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Pewter Leaf'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladeren zijn sierlijk zilverkleurig, verschijnen in
de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst ze
om zeep helpt) de bloemkleur is lilaroze. Af en toe (maar niet standaard)
geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de eerste
sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735243.1  1 plant    € 2,50 
735243.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Rubrum'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is diep donkerroze. Af en toe (maar niet
standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735246.1  1 plant    € 2,50 
735246.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen libanoticum

LIBANESE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. De grote roze bloemen
met purperkleurige basis en stevige geur
verschijnen in februari – maart. De zeegroene bladeren hebben
grijsachtige tekeningen. Een zeldzame plant, die van oorsprong groeit in
de bergen ten noordoosten van Beiroet, waar hij in 1895 gevonden werd.
Daarna werd hij niet meer gezien en men dacht dat hij uitgestorven was
totdat hij in 1961 opnieuw ontdekt werd. Deze prachtige soort kan niet
tegen vrieskou en moet dus extra met bladeren bedekt worden. Het
resultaat is echter ruimschoots deze moeite waard!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735249.1  1 plant    € 3,95 
735249.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen pseudibericum

AMANUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Succesvolle late
winterbloeier, het grote hartvormige blad
verschijnt in de herfst, gevolgd door de naar viooltjes geurende, kleine
middenroze bloemetjes. Goed beschermen tegen strenge vorst.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735250.1  1 plant    € 2,95 
735250.2  3 planten    € 6,95 
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Cyclamen trochopteranthum

HELIKOPTERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Apart cyclaampje, dat
jarenlang C. alpinum werd genoemd. De
vindplaats is Zuid-West Turkije onder naaldbomen, tot op 1500 m hoogte.
De naam dankt het soort aan de propellerachtige rangschikking van de
bloemblaadjes. De kleur van de honingzoet geurende bloemetjes is licht-
tot dieproze. Het blad varieert van kleur en vorm. Geef ze een droog
plekje (verhoogd plantenbed) en goede bescherming tijdens een strenge
winter.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735255.1  1 plant    € 2,95 
735255.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen repandum

VOORJAARSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
VOORJAARSBLOEIEND. Het diepgroene,
klimopachtige blad met zilverkleurige spikkels
vormt de basis voor deze diep purperroze soort. Schaduwminner.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735260.1  1 plant    € 2,95 
735260.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen repandum 'Album'

VOORJAARSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
VOORJAARSBLOEIEND. Het diepgroene,
klimopachtige blad met zilverkleurige spikkels
vormt de basis voor deze helderwitte soort. Schaduwminner.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735270.1  1 plant    € 2,95 
735270.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen purpurascens

ALPENVIOOLTJE OF EUROPESE
CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
ZOMERBLOEIEND. Zeer gewild en weinig
gekweekt! Dit Europese (beschermde) soort heeft het hele jaar door blad
en bloeit van juni tot september. De roze bloemen met rode basis geuren
heerlijk.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735280.1  1 plant    € 3,95 
735280.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen Collectie

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
Kan je moeilijk een keus maken of heb je
interesse in een voordelige collectie? Laat ons
dan een mooi sortiment samenstellen uit de
Cyclamensoorten die we hebben. We houden
rekening met verschillende bloeiperiodes.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
735285.1  10 planten    € 19,50 
735285.2  20 planten    € 35,00 

Dichelostemma ida-maia

VUURWERKBLOEM 
(Engels: Firecracker Flower)

Leveringsmaanden: september t/m
november
In Californië en Zuid-Oregon, in de
Redwoodbossen groeit deze bijzondere plant: stevige, bladloze stengels
dragen bovenin de trossen met 6-20 hangende, felrode, buisvormige
bloemen, die aan de uiteinden een groen puntje hebben. Als de bloemen
opengaan uit zich dat in het omkrullen van de uiteinde: ze laten dan het
witte binnenbloemetje zien (vuurwerk!). Aan de basis groeit grasachtig
blad. Goed houdbaar als snijbloem.

735286.1  25 bollen    € 4,95 

Dracunculus vulgaris

DRAKENWORTEL 

Leveringsmaanden: november t/m
april
Stel je voor: het fraai gedeelde blad groeit op
tot een hoogte van 80-100 cm, daarboven
begint de bloeiwijze: een bloeischede van wel 40 cm lang in een fluwelige
diep bruinpaarse kleur. Plant ze 15 cm diep en geef ze een winterlaagje.
We leveren grote knollen voor een jaarlijks succes! Het eerste jaar moet
de bol zich settelen, geef ze vruchtbare grond, maar niet te nat.

735290.1  1 knol    € 3,95 

Eranthis hyemalis (cilicica Groep)

WINTERAKONIET 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Verreweg de beste voor verwildering!
Prachtige groengele akonieten, geef ze een
halfschaduwplek, niet te nat, liever niet zuur. Laat de knolletjes een
nachtje in water weken. In februari- maart verschijnen de eerste
bloemetjes.

735300.1  25 knolletjes    € 3,95 
735300.2  4x25 knolletjes    € 15,00 

Eremurus himalaicus

NAALD VAN CLEOPATRA 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een helderwitte soort is bepaald niet doorsnee!
De sterke stengels dragen honderden
bloemetjes. Gemakkelijk te combineren kleur…

Eremurus oftewel de NAALD VAN CLEOPATRA geeft een bijzonder effect in
de tuin! De imposante hoogte, combineert de plant met slankheid en
belemmert daardoor het doorzicht niet als je ze lekker opvallend vooraan
wilt zetten.  
Van oorsprong komt dit familielid uit droge gebieden van Centraal-Azië.
Met het oog op deze oorsprong houdt de plant van 3 omstandigheden:
een goede drainage, volle zon en (met het oog op de bloei) een
vorstperiode in de winter. 
De bijzondere, zeestervormige wortelstok heeft de groeipunt in het
centrum en wordt ongeveer 10 cm diep geplant. In de vochtige klei moet
een diepere kuil worden gemaakt met een flinke laag drainagegrind,
daarboven wat klei met potgrond en vervolgens de knol met de dekgrond.
Ook is het planten in een (kunstmatig gemaakt) heuveltje een optie. In
zandgrond is het aan te bevelen om het plantgat te verrijken met potgrond
of compost.  
In het voorjaar vormt zich eerst een rozet van blauwgroen blad, waarna
rond eind mei (als het gevroren heeft) de prachtige bloemtrossen
verschijnen. Na de bloei mogen de stengels eventueel afgesneden worden,
maar het blad natuurlijk laten afsterven.
735320.1  1 wortelstok    € 7,95 

Eremurus robustus

NAALD VAN CLEOPATRA 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De grootste telg van dit geslacht. Imposante
stengels! De kleur is zacht lilaroze. Het
basisblad is 10cm breed en 1m lang.

Eremurus oftewel de NAALD VAN CLEOPATRA geeft een bijzonder effect in
de tuin! De imposante hoogte, combineert de plant met slankheid en
belemmert daardoor het doorzicht niet als je ze lekker opvallend vooraan
wilt zetten.  
Van oorsprong komt dit familielid uit droge gebieden van Centraal-Azië.
Met het oog op deze oorsprong houdt de plant van 3 omstandigheden:
een goede drainage, volle zon en (met het oog op de bloei) een
vorstperiode in de winter. 
De bijzondere, zeestervormige wortelstok heeft de groeipunt in het
centrum en wordt ongeveer 10 cm diep geplant. In de vochtige klei moet
een diepere kuil worden gemaakt met een flinke laag drainagegrind,
daarboven wat klei met potgrond en vervolgens de knol met de dekgrond.
Ook is het planten in een (kunstmatig gemaakt) heuveltje een optie. In
zandgrond is het aan te bevelen om het plantgat te verrijken met potgrond
of compost.  
In het voorjaar vormt zich eerst een rozet van blauwgroen blad, waarna
rond eind mei (als het gevroren heeft) de prachtige bloemtrossen
verschijnen. Na de bloei mogen de stengels eventueel afgesneden worden,
maar het blad natuurlijk laten afsterven.
735330.1  1 wortelstok    € 5,95 

Eremurus Ruiter Hybride
‘Cleopatra’

NAALD VAN CLEOPATRA 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een prachtige, zalmkleurige hybride. Stevig en
“bloedmooi”!

Eremurus oftewel de NAALD VAN CLEOPATRA geeft een bijzonder effect in
de tuin! De imposante hoogte, combineert de plant met slankheid en
belemmert daardoor het doorzicht niet als je ze lekker opvallend vooraan
wilt zetten.  
Van oorsprong komt dit familielid uit droge gebieden van Centraal-Azië.
Met het oog op deze oorsprong houdt de plant van 3 omstandigheden:
een goede drainage, volle zon en (met het oog op de bloei) een
vorstperiode in de winter. 
De bijzondere, zeestervormige wortelstok heeft de groeipunt in het
centrum en wordt ongeveer 10 cm diep geplant. In de vochtige klei moet
een diepere kuil worden gemaakt met een flinke laag drainagegrind,
daarboven wat klei met potgrond en vervolgens de knol met de dekgrond.
Ook is het planten in een (kunstmatig gemaakt) heuveltje een optie. In
zandgrond is het aan te bevelen om het plantgat te verrijken met potgrond
of compost.  
In het voorjaar vormt zich eerst een rozet van blauwgroen blad, waarna
rond eind mei (als het gevroren heeft) de prachtige bloemtrossen
verschijnen. Na de bloei mogen de stengels eventueel afgesneden worden,
maar het blad natuurlijk laten afsterven.
735340.1  1 wortelstok    € 3,95 

Eremurus stenophyllus

NAALD VAN CLEOPATRA 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een van de kleinste van dit geslacht. 
Toch nog 100-150 cm. De bloemkleur is
zachtgeel.

Eremurus oftewel de NAALD VAN CLEOPATRA geeft een bijzonder effect in
de tuin! De imposante hoogte, combineert de plant met slankheid en
belemmert daardoor het doorzicht niet als je ze lekker opvallend vooraan
wilt zetten.  
Van oorsprong komt dit familielid uit droge gebieden van Centraal-Azië.
Met het oog op deze oorsprong houdt de plant van 3 omstandigheden:
een goede drainage, volle zon en (met het oog op de bloei) een
vorstperiode in de winter. 
De bijzondere, zeestervormige wortelstok heeft de groeipunt in het
centrum en wordt ongeveer 10 cm diep geplant. In de vochtige klei moet
een diepere kuil worden gemaakt met een flinke laag drainagegrind,
daarboven wat klei met potgrond en vervolgens de knol met de dekgrond.
Ook is het planten in een (kunstmatig gemaakt) heuveltje een optie. In
zandgrond is het aan te bevelen om het plantgat te verrijken met potgrond
of compost.  
In het voorjaar vormt zich eerst een rozet van blauwgroen blad, waarna
rond eind mei (als het gevroren heeft) de prachtige bloemtrossen
verschijnen. Na de bloei mogen de stengels eventueel afgesneden worden,
maar het blad natuurlijk laten afsterven.
735360.1  1 wortelstok    € 3,95 
735360.2  3 wortelstokken    € 9,95 
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Erythronium dens-canis ‘Mixed’

EUROPESE HONDSTAND 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Binnen het geslacht Erythronium is dit de
populairste en gemakkelijkst te kweken soort,
hoogte 25 cm. Ze bloeien al in maart met rozepaarse of witte bloemen.
Een extra verrassing is het blauwgroene blad met grote bruine spikkels.

Een van de sierlijkste voorjaarsbloeiers, lastig te kweken maar de moeite
meer dan waard. De naam verwijst naar de puntige knollen, die op
honden-tanden lijken. Zet ze op een halfschaduwplek. Het blad is bij de
meeste soorten prachtig gevlekt en vormt een mooie basis.
735370.1  3 knollen    € 4,50 

Erythronium japonicum

JAPANSE HONDSTAND 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtig compact soortje (10 cm hoogte) met
purperroze bloemen.

Een van de sierlijkste voorjaarsbloeiers, lastig te kweken maar de moeite
meer dan waard. De naam verwijst naar de puntige knollen, die op
honden-tanden lijken. Zet ze op een halfschaduwplek. Het blad is bij de
meeste soorten prachtig gevlekt en vormt een mooie basis.
735380.1  1 knol    € 4,50 

Erythronium 'Pagode'

ZWAVELHONDSTAND 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Door kruising ontstond deze prachtige
variëteit. Het grote, bronsgroene gevlekte blad
vormt de opvallende basis voor stengels met knikkende, kelkvormige,
zwavelgele bloemen. Hoogte 30 cm.

Een van de sierlijkste voorjaarsbloeiers, lastig te kweken maar de moeite
meer dan waard. De naam verwijst naar de puntige knollen, die op
honden-tanden lijken. Zet ze op een halfschaduwplek. Het blad is bij de
meeste soorten prachtig gevlekt en vormt een mooie basis.
735400.1  3 knollen    € 2,95 

Erythronium revolutum ‘White
Beauty’

WITTE HONDSTAND 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vanuit het prachtig gespikkelde blad bloeit een
overvloed aan helderwitte bloemen. Vanaf 1895 in cultuur. 20-25 cm hoog.

Een van de sierlijkste voorjaarsbloeiers, lastig te kweken maar de moeite
meer dan waard. De naam verwijst naar de puntige knollen, die op
honden-tanden lijken. Zet ze op een halfschaduwplek. Het blad is bij de
meeste soorten prachtig gevlekt en vormt een mooie basis.
735420.1  3 knollen    € 2,95 

Fritillaria imperialis
'Argenteovariegata' /
'Aureavariegata'

BONTBLADIGE KEISERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dieporanje bloemen en vrolijk, sierlijk groen-geel gestreept blad.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke kransen van glanzend
groen met geel blad en bovenin een cluster van grote klokvormige
bloemen met een kuif (kroon) van bonte schutbladeren. Bekend is de
werende werking tegen mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft
waar in erg vochtige grond rotting kan ontstaan adviseren we de bollen
liggend te planten.
735440.1  1 bol    € 6,50 

Fritillaria imperialis ‘Aurora'

GEWONE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helder oranjerode variëteit.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke
kransen van glanzend groen blad en bovenin een cluster van grote
klokvormige bloemen met een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is
de werende werking tegen mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte
heeft waar in erg vochtige grond rotting kan ontstaan adviseren we de
bollen liggend te planten.
735450.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria imperialis ‘Kroon op
Kroon’ / 'Prolifera'

DUBBELKRONIGE
KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een rariteit onder de keizerskronen: onder de krans van de oranjerode
klokvormige bloemen zit nog zo’n krans: een dubbele hoeveelheid
bloemen dus! Zachtpurperen strepen en crèmewitte nectarklieren zorgen
voor extra verfraaiing.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke kransen van glanzend
groen blad en bovenin een cluster van grote klokvormige bloemen met
een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is de werende werking tegen
mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige
grond rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735470.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria imperialis ‘Lutea'

GELE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De (steeds zeldzamer wordende) gele variëteit.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke
kransen van glanzend groen blad en bovenin een cluster van grote
klokvormige bloemen met een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is
de werende werking tegen mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte
heeft waar in erg vochtige grond rotting kan ontstaan adviseren we de
bollen liggend te planten.
735500.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria imperialis 'Rubra
Maxima'

RODE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De meest dieprode uit ons sortiment.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke kransen van glanzend
groen blad en bovenin een cluster van grote klokvormige bloemen met
een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is de werende werking tegen
mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige
grond rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735540.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria imperialis 'Striped
Beauty'

GESTREEPTE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sierlijk geaderde bloemen: oranje op gele
ondergrond.

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke kransen van glanzend
groen blad en bovenin een cluster van grote klokvormige bloemen met
een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is de werende werking tegen
mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige
grond rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735550.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria imperialis 'Sunset'

BRONSBLADIGE
KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
ZELDZAAM MOOI! 
De combinatie van kleuren verwarmt je tuin! Het blad is groen met
bronzen gloed, de stengels zijn donker kastanjebruin en boven de oranje
klokken torent een diepbronskleurig kroontje!

De stevige stengels hebben tot 2/3 de sierlijke kransen van glanzend
groen blad en bovenin een cluster van grote klokvormige bloemen met
een kuif (kroon) van schutbladeren. Bekend is de werende werking tegen
mollen. Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige
grond rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735560.1  1 bol    € 3,95 

Fritillaria persica

PERSISCHE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Langzamerhand krijgt deze beauty meer
bekendheid. De stengel kan wel 150 cm hoog
worden (meestal 1m), de bovenzijde vormt een tros van dieppurperen
klokvormige bloemen. Tot aan de bloem pronkt fris, smal, grijsgroen blad.

Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige grond
rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735600.1  1 bol    € 3,95 
735600.2  3 bollen    € 9,95 

Fritillaria persica 'Alba'

PERSISCHE KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
(Nog steeds) vrij zeldzaam is de ivoorwitte
variant op de Fritillaria persica. We geven
garantie op soortechtheid!

Tip: omdat de bol bovenin een holte heeft waar in erg vochtige grond
rotting kan ontstaan adviseren we de bollen liggend te planten.
735610.1  1 bol    € 4,95 

Fritillaria camschatcensis

ZWARTE KLOKLELIE 
(Engels: Chocolate Lily, Black Sarana
Lily, Indian Rice)

Leveringsmaanden: september t/m
november
In onze zoektocht naar "zwarte" bloemen stuitten we op deze prachtige,
maar zeldzame Fritillaria! Diep donker purper moeten de grote, hangende
klokbloemen (1-8 per stengel) natuurlijk heten, een pittig contrast met het
frisse blad. De hoogte zal ongeveer 25-40 cm bedragen. Geef ze een
halfschaduwplek in vochthoudende, humusrijke grond. Bloeitijd april-mei.
Inheems in Noord-Amerika en Japan. De naam Indian Rice dankt de plant
aan de vele witte broedknolletjes, die aan de hoofdknol komen.

735630.1  1 bolletje    € 5,50 

Fritillaria meleagris 'Alba'

KIEVITSBLOEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit vochtminnertje blijft boeien! De ranke
stengeltjes dragen enkele hangende klokjes in
helderwitte kleur: maagdelijk schoon!. Hoogte 20-50 cm, bloeitijd april-
mei.

735645.1  10 bolletjes    € 3,50 

Fritillaria meleagris 'Mixed'

KIEVITSBLOEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit vochtminnertje blijft boeien! De ranke
stengeltjes dragen enkele hangende klokjes in
purper-gespikkelde en witte kleur. Hoogte 20-50 cm, bloeitijd april-mei.

735650.1  15 bolletjes    € 3,50 
735650.2  50 bolletjes    € 7,50 

Fritillaria michailovskyi

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een klein soortje van 10-20 cm hoog met
grijsgroen blad en tot 4 tweekleurige,
klokvormige bloemen. Bij de stengel begint de
kleur tot 2/3 paarsbruin en mondt uit in
heldergeel. Een prima bolletje voor in potten of in een gedraineerde, niet
te droge plaats in de tuin.

735670.1  10 bolletjes    € 3,95 
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Fritillaria pontica

Leveringsmaanden: september t/m
november
Apart maar toch zeer succesvol! Een
halfschaduwplekje, niet te droog en niet te
heet. De 20-30 cm lange stengels dragen de
flinke klokvormige bloemen. Boven de bloemen
zit een groepje van 3 bladeren. De bloemkleur is groen tot zwavelgeel met
een bruinpurperen tekening.  
Bloeit april-mei.

735680.1  3 bolletjes    € 5,50 

Fritillaria raddeana

LIMEGREEN KEIZERSKROON 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een broertje van de bekende (oranje)
keizerskroon, maar dan in een verfijnde,
limegroene kleur. Het blad is smaller en loopt verder door naar boven,
bovenin de stengels hangen de 6-12 klokvormige bloemen. Een sterke
tuinplant!

735685.1  1 bol    € 4,95 

Fritillaria sewerzowii

CHOCOLADE KLOKLELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Succesvolle soort met matgrijsgroene
bladeren, die kruiseling aan de dikke, 30 cm
hoge stengel groeien. In elke oksel van de bladeren bloeit een
trompetvormige bloem in chocoladebruine tinten: een beauty!

735687.1  1 bol    € 5,95 

Fritillaria uva-vulpis

VOSSEDRUIF 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Gemakkelijke groeier op een niet te nat plekje.
Ze worden 25 cm hoog en bloeien met 1 of 2
smalle, iets toelopende klokjes. De kleur? Metaalachtig dieppaars met een
geel randje. Bloeit april-mei.

735690.1  25 bolletjes    € 6,50 

Galanthus 'Dionysus'

DUBBELE
GROENPUNTSNEEUWKLOKJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zeldzaam Sneeuwklokje met dubbelbloemig
rokje! Het bijzondere zijn de groene vlekken aan de buitenzijde van de
rokjes. Dit is een zogenaamde Greatorex hybride.  
 
Eén van de weinige mensen die zich bezig heeft gehouden met het
systematisch kruisen van verschillende soorten sneeuwklokjes, was Mr.
Heyrick A. Greatorex uit Brundall, Norfolk, Engeland. Hij gebruikte
stuifmeel van Galanthus nivalis 'Flore Pleno' op Galanthus plicatus, het
sneeuwklokje van de Krim. 
Uit deze kruisingen is een aantal interessante dubbele sneeuwklokjes
ontstaan, bekend als de "Greatorex Doubles". Al deze cultivars zijn groter
dan het gewone dubbele sneeuwklokjes en de bloemen zijn ook
regelmatiger van vorm.

735695.1  5 bolletjes    € 5,95 
735695.2  3x5 bolletjes    € 15,00 

Galanthus elwesii

GROOT SNEEUWKLOKJE

Leveringsmaanden: september t/m
november
Sneeuwklokjes verwilderen probleemloos, u
kunt nog een handje helpen door de kluiten af
en toe te delen en elders uit te planten. Hoogte 15-20 cm, bloeit februari-
maart.

735700.1  10 bolletjes    € 3,95 

Galanthus nivalis

GEWOON SNEEUWKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
AANBIEDING! Plant deze makkelijk
verwilderende sneeuwklokjes in een flink bosje
bij elkaar voor de eerste knipoog van het voorjaar! Tussen lage planten of
in het gras voelt het sneeuwklokje zich ook goed thuis. Niet spitten of
graven in een tuin met veel bolletjes… 
Hoogte 20 cm.

735730.1  50 bolletjes    € 7,95 

Galanthus nivalis 'Flore Pleno'

DUBBEL SNEEUWKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het klokje van dit oude cultuurgewasje is
dubbel. Een verrassing onder de
sneeuwklokjes!

735740.1  7 bolletjes    € 3,95 
735740.2  35 bolletjes    € 12,50 

Galanthus nivalis 'Viridapice'

GROENPUNTER
SNEEUWKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Fraai, bijzonder sneeuwklokje waarvan de
buitenste bloemblaadjes ook groene punten heeft, vandaar de bijnaam
“Groenpunters”. 
Dit is een oude cultivar, rond 1900 ontdekt door J.C.M. Hoog (van
Tubergen) bij een boerderij in Noord-Holland.

735745.1  5 bolletjes    € 5,95 
735745.2  3x5 bolletjes    € 15,00 

Galanthus woronowii

GLANSBLAD SNEEUWKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit goed verwilderende soort is in 1935
gevonden in Zuid-Rusland en geeft stevig,
glanzend, vrij breed blad. De gezonde groei zorgt voor een toename in
populariteit in de Europese tuinen. Het onderscheid met de G. ikariae is
moeilijk te maken, bronnen spreken elkaar tegen… Er bestaan enorm veel
soorten sneeuwklokjes!

735750.1  25 bolletjes    € 5,95 

Geranium malviflorum

OOIEVAARSBEK 

Leveringsmaanden: vanaf augustus
Een ideale Ooievaarsbek: een zomerslaap
(daarom bieden we knolletjes aan), fris
winterblad en rijke bloei in de lente. De
bloemen zijn vrij groot, lilablauw met donkere aders. Hoogte ongeveer 30
cm.

735755  3 knollen    € 3,95 
735755.1  1 plant (met 3 knollen)    € 4,95 

Gladiolus communis ssp.
Byzantinus

WINTERHARDE GLADIOLEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een wilde species met paarsrode bloemen, in
het hart witgestreept. Jawel, echt winterhard! De bloem groeit aan
langwerpige trossen met fijne bloemen, zeker niet stijf. Geef ze een
zonnige plaats.

735760.1  20 knollen    € 3,50 

Hyacinthoides hispanica 'Blue'

SPAANSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Speels, kleurig en toch een beetje wild.... de
40 cm hoge bloemstengels dragen een
langwerpige tros met maximaal 15 hangende
klokjes. Ze houden van vocht en (lichte) beschaduwing, ideaal als
onderbeplanting van heesters en bomen, de verwildering is zeer goed. Als
snijbloem zeer sterk, ze geuren niet. Het verschil met de Engelse
boshyacint is de top van de bloeistengel: Spaans rechtop, Engels hangend,
Spaans niet geurend, Engels geurend.
735800.1  15 bollen    € 2,95 
735800.2  100 bollen    € 15,00 

Hyacinthoides hispanica 'Rose'

SPAANSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Speels, kleurig en toch een beetje wild.... de
40 cm hoge bloemstengels dragen een
langwerpige tros met maximaal 15 hangende
klokjes. Ze houden van vocht en (lichte) beschaduwing, ideaal als
onderbeplanting van heesters en bomen, de verwildering is zeer goed. Als
snijbloem zeer sterk, ze geuren niet. Het verschil met de Engelse
boshyacint is de top van de bloeistengel: Spaans rechtop, Engels hangend,
Spaans niet geurend, Engels geurend.
735820.1  10 bollen    € 3,50 

Hyacinthoides hispanica 'Snow
White'

SPAANSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Speels, kleurig en toch een beetje wild.... de
40 cm hoge bloemstengels dragen een langwerpige tros met maximaal 15
hangende klokjes. Ze houden van vocht en (lichte) beschaduwing, ideaal
als onderbeplanting van heesters en bomen, de verwildering is zeer goed.
Als snijbloem zeer sterk, ze geuren niet. Het verschil met de Engelse
boshyacint is de top van de bloeistengel: Spaans rechtop, Engels hangend,
Spaans niet geurend, Engels geurend.
735835.1  10 bollen    € 3,50 

Hyacinthoides hispanica 'White'

SPAANSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Speels, kleurig en toch een beetje wild.... de
40 cm hoge bloemstengels dragen een
langwerpige tros met maximaal 15 hangende
klokjes. Ze houden van vocht en (lichte) beschaduwing, ideaal als
onderbeplanting van heesters en bomen, de verwildering is zeer goed. Als
snijbloem zeer sterk, ze geuren niet. Het verschil met de Engelse
boshyacint is de top van de bloeistengel: Spaans rechtop, Engels hangend,
Spaans niet geurend, Engels geurend.
735840.1  15 bollen    € 2,95 

Hyacinthoides hispanica 'Mixed'

SPAANSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Speels, kleurig en toch een beetje wild.... de
40 cm hoge bloemstengels dragen een
langwerpige tros met maximaal 15 hangende
klokjes. Ze houden van vocht en (lichte) beschaduwing, ideaal als
onderbeplanting van heesters en bomen, de verwildering is zeer goed. Als
snijbloem zeer sterk, ze geuren niet. Het verschil met de Engelse
boshyacint is de top van de bloeistengel: Spaans rechtop, Engels hangend,
Spaans niet geurend, Engels geurend.
735860.1  10 bollen    € 2,95 
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Hyacinthoides non-scripta

ENGELSE BOSHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Hoewel de Spaanse Boshyacint (H. hispanica)
steviger van stengel is en grotere en meer
bloemen heeft, krijgen we toch voortdurend vraag naar deze Noord-
Europese soort. De bloemetjes zijn wat donkerder blauw, iets kleiner en de
stengel buigt sierlijk door. Belangrijkste pré is de heerlijk zoete geur, die bij
voorjaarsdagen de hele tuin kan parfumeren! Geef ze een (half)
beschaduwde plaats in humeuze grond. Niet samen met de H. hispanica
aanplanten, want de soorten kruisen en verbasteren.

735870.1  25 bollen    € 7,50 

Ipheion uniflorum 'Wisley Blue'

OUDE WIJFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Ik ben echt blij, dat dit prachtige bloemetje
weer onder de aandacht komt! Zo sterk en
gemakkelijk treft u het zelden... De plant maakt veel blad (vanaf het 2e
jaar al in de nazomer) en vanaf mei tot juni verschijnen de heldere
stervormige bloemetjes in lichtblauwe kleur met donkerblauwe nerf.
Hoogte 15-20 cm.

735900.1  20 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'Mix'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heldere kleuren gemengd.

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket
en zijn een ranke sieraad in de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de
knop en geuren heerlijk met een zachte vanillegeur.
735950.1  25 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'Autumn
Princess'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dezz prachtige koperkleur herinnert aan de
warmste herfstkleuren!

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket en zijn een ranke sieraad in
de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de knop en geuren heerlijk met
een zachte vanillegeur.
735960.1  10 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'Blue' /
'Discovery'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Diepblauw met een gele "lokvlek".

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket en zijn een ranke sieraad in
de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de knop en geuren heerlijk met
een zachte vanillegeur.
735970.1  25 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'Red
Ember'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De Red Ember combineert een diep bruinrode
kleur met warmpaars en gele "lokvlek"..

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket en zijn een ranke sieraad in
de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de knop en geuren heerlijk met
een zachte vanillegeur.
735973.1  10 bollen    € 3,50 

Iris Hollandse-hybriden 'Silvery
Beauty'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Lichtblauw met wit en gele "lokvlek".

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket en zijn een ranke sieraad in
de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de knop en geuren heerlijk met
een zachte vanillegeur.
735975.1  10 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'Yellow'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heldergele kleur.

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket
en zijn een ranke sieraad in de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de
knop en geuren heerlijk met een zachte vanillegeur.
735980.1  25 bollen    € 2,95 

Iris Hollandse-hybriden 'White'

HOLLANDSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helderwit met gele "lokvlek".

Hollandse Irissen brengen kleur in een boeket
en zijn een ranke sieraad in de tuin. Ze ontvouwen zich prachtig uit de
knop en geuren heerlijk met een zachte vanillegeur.
736000.1  25 bollen    € 2,95 

Iris danfordiae

WINTERIRISJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een kort ( 10 cm hoog) rotstuin-irisje met
pittig gele bloem (middenin groen gevlekt).
Plant ze 10 cm diep, om ze langer te kunnen houden.

736100.1  10 bollen    € 2,95 

Iris fulva

KOPEREN LIS 

Leveringsmaanden: juli t/m
november
Een veld vol rood- of terrakoperen bloemen
(heel soms een gele) verrast je op vochtige
plaatsen in Noord-Amerika (de Zuid-Oostelijke staten). Maar ook in onze
tuinen is dit (nog onbekende) soort een lieveling! Zon en vocht zijn de
ingrediënten. De bloei is in april - mei en verheugt menig vlinder of bij!

736105.1  1 plant    € 2,95 

Iris graminea

PRUIM LIS 
(Engels: Grass-Leaves Flag)

Leveringsmaanden: juli t/m
november
Vrij compacte Iris uit de spuria-groep met vrij
smal blad, dat daardoor op breed gras lijkt. De bloemen geuren heerlijk
fris naar komkommers of pruimen (iets daar tussenin) en verenigen een
combinatie van violet, hemelsblauw, wit en geel. De plant stelt weinig
eisen: zon tot halfschaduw, droogte is prima, maar vocht is beter. Tip:
plant ze in een grote pot om de bloemen (die sierlijk tussen het blad
bloeien) nog beter te zien. Hoogte 20-50 cm.

736110.1  1 plant    € 2,95 

Iris histrioides 'Katharine
Hodgkin'

DWERGIRISJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Op korte steeltjes bloeien vroeg in het jaar
deze beeldschone irisjes: zeer lichtblauw met groene gloed en geel,
donker gestreept lipje.

736120.1  10 bollen    € 3,50 

Iris japonica

JAPANSE (BONTE) LIS 
Op een hoogte van 50 cm bloeien de
fantastische witte bloemen met warmgeel
spoor op de “lip” en paarse stralen rondom het
geel. We leveren de bontbladige en de
groenbladige variëteit. Ook zonder de
prachtige bloemen geeft het blad een frisse aanblik in de tuin! Geef ze een
plekje in de zon of halfschaduw en zorg voor een humeuze,
vochthoudende grond.

736122.1  1 plant    € 3,95 

Iris neomarica ssp. Gracilis

APOSTEL-IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
ZEER ZELDZAAM. Een prachtige Iris (Lis) die in
een grotere pot op een warm en halfzonnig
plekje goed tot zijn recht komt. Zet de planten ‘s zomers lekker buiten en
laat ze op een plek bij 5-10̊C overwinteren. Na enkele jaren groei gaat de
plant bloeien... die bloei is alle wachttijd en verzorging meer dan waard!
De ingewikkelde kleurencombinatie van witte uiteinden met bruin-geel
getijgerd en blauw-wit getijgerde kelk geeft samen met de heerlijke geur
een onvergetelijke ervaring!

736124.1  1 plant    € 9,95 

Iris orientalis

OOSTERSE IRIS 

Leveringsmaanden: juli t/m
november
Deze hoge, ranke iris (100 cm) is zeer
winterhard, houdt van zon tot halfschaduw en
kan goed tegen wat vocht. De prachtige, witte bloemen hebben een
opvallend gele vlek en vormen de kroon waar je het allemaal voor doet!

736125.1  1 plant    € 2,95 

Iris reticulata 'Harmony' / 'Pixie'

WINTERIRISJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Korte steeltjes (15 cm) dragen de diepblauwe
bloemen met gele tekening in het midden, het
zgn honingmerk.

736130.1  15 bollen    € 2,50 

Iris sibirica 'Butter and Sugar'

SIBERISCHE IRIS 

Leveringsmaanden: vanaf
september
Deze makkelijk bloeiende Iris bloeit in heel rijk
met helderwitte bloemen met een citroengele
vlag. Geef ze een (tamelijk) zonnig plekje, de hoogte is 60-90 cm, het
lancetvormige blad blijft fris groen tijdens de bloei. De planten zijn goed
winterhard, let er wel op dat ze droge voeten houden, veel vocht is prima,
maar goed drainerend.

736135.1  1 plant    € 2,95 

Iris suaveolens

MINI-IRIS 

Leveringsmaanden: juli t/m
november
Verwonderend mooie mini-irisje uit de Balkan.
Vaak worden ze purperbruin aangeboden, wij
leveren een zeldzame donkerblauwe variant. Hoogte slechts 15 cm! Geef
ze een zonnige, iets droge plaats.

736140.1  1 plant    € 2,95 

Iris variegata

HONGAARSE IRIS 

Leveringsmaanden: juli t/m
november
Deze Hongaarse Iris is niet bontbladig (zoals
de naam doet vermoeden), maar is soms
geheel geel en soms geel met wit en bruin. Wij selecteerden de meest
veelkleurige planten. Hoogte 50 cm.

736150.1  1 plant    € 2,95 
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Ixia hybriden

AFRIKAANSE IRIS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een prachtig slank bloemetje uit Zuid-Afrika.
Bloeit met een langwerpig trosje stervormige
bloemetjes in warme tinten. (Hoogte 40 cm). Plant ze op een beschut
plekje, of in een pot in de kas.

736170.1  50 bollen    € 3,95 

Leucojum aestivum

WILD ZOMERKLOKJE

Leveringsmaanden: september t/m
november
Echte zomerklokjes komen (zeldzaam) in het
wild in ons land voor. Ze houden van lichte
schaduw, vochtige en voedzame grond. Op een hoogte van 30cm bloeien
de ronde, witte klokjes met groengeel uiteinde. Alles kleiner dus dan de
‘Gravetye Giant’. Bloeitijd april-mei.

736240.1  10 bollen    € 2,95 

Leucojum aestivum 'Gravetye
Giant'

GROOT ZOMERKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Vergelijk ze met sneeuwklokjes: meer en
rondere klokjes per stengel (meestal 6), hogere stengels en toch het
karakter van deze bekende voorjaarsbode. Bloeit in april-juni, zeer sterk,
gaat zelfs concurrentie aan met riet! Hoogte 60 cm.

736250.1  3 bollen    € 2,50 

Leucojum vernum

LENTEKLOKJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Echte lenteklokjes komen (zeldzaam) in het
wild in ons land voor. Ze houden van lichte
schaduw, vochtige en voedzame grond. Op een hoogte van 15-20 cm
bloeien de ronde, witte klokjes met groengeel uiteinde. Bloeitijd februari-
maart. Plant ze meteen na ontvangst.

736270.1  10 bollen    € 4,50 

Lilium candidum

MADONNALELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een ware schoonheid, de spierwitte grote
trechter-bloemen ( 10-15 per stengel) geuren
heerlijk. Hgt. 100-150 cm. Ze geven 's winters al blad, zet ze licht,
vruchtbaar en kalkrijk. Niet te diep planten.

"Wilde" lelies uit noordelijke of andere koude gebieden (zoals deze)
worden het liefst in het najaar geplant. Voor ons grote, kleurige sortiment
hybriden van o.a. Aziatische oorsprong, zie de zomerbloeiende
bloembollen.
736300.1  1 bol    € 3,95 

Lilium hybride

'ASIATIC BLACK' 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Aziatische Lelie, 80-90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. De diepdonkerrode kleur neigt naar zwart! Plant de bollen
15-20 cm diep in grond dat goed verbeterd is met potgrond en/of
compost.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
736310.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride

'ASIATIC PINK' 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Aziatische Lelie, 80-90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Pittig roze aan de buitenzijde naar lichtroze in het
centrum. Plant de bollen 15-20 cm diep in grond dat goed verbeterd is
met potgrond en/of compost.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
736312.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride

'ASIATIC RED' 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Aziatische Lelie, 80-90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Wijnrood aan de buitenzijde naar diepdonkerrood in het
centrum. Plant de bollen 15-20 cm diep in grond dat goed verbeterd is
met potgrond en/of compost.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
736314.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride

'ASIATIC WHITE' 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Aziatische Lelie, 80-90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. De herderwitte kleur frist je hele tuin op! Plant de bollen
15-20 cm diep in grond dat goed verbeterd is met potgrond en/of
compost.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
736316.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium martagon ('claude Shride')

TURKSE LELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geef ze iets schaduw en neutrale tot iets
kalkrijke grond. Plantdiepte minstens 12 cm.
Goed winterharde lelie, die op enkele plaatsen in de natuur voorkomt in
ons land. De bloeihoogte is 80-100 cm, aan één stengel bloeien 3-20
knikkende bloemen. De kleur is roodachtig met donkere vlekken, bloeit
juni-juli. Let goed op de groeiomstandigheden en heb enkele jaren geduld,
de plant moet zich even "settelen". 
 
Voor 2021 konden we geen “wilde” martagon krijgen (slechte oogst door
teveel regen), daarom kocht ik de donkerder gekleurde variëteit ‘Claude
Shride’.

"Wilde" lelies uit noordelijke of andere koude gebieden (zoals deze)
worden het liefst in het najaar geplant. Voor ons grote, kleurige sortiment
hybriden van o.a. Aziatische oorsprong, zie de zomerbloeiende
bloembollen.
736320.1  1 bol    € 3,95 

Lilium martagon 'Alba'

WITTE TURKSE LELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De zeldzame witte variëteit! Geef ze iets
schaduw en neutrale tot iets kalkrijke grond.
Plantdiepte minstens 12 cm. Goed winterharde lelie, de bloeihoogte is 80-
100 cm, aan één stengel bloeien 3-20 knikkende bloemen in juni-juli. Let
goed op de groeiomstandigheden en heb enkele jaren geduld, de plant
moet zich even "settelen".

"Wilde" lelies uit noordelijke of andere koude gebieden (zoals deze)
worden het liefst in het najaar geplant. Voor ons grote, kleurige sortiment
hybriden van o.a. Aziatische oorsprong, zie de zomerbloeiende
bloembollen.
736322.1  1 bol    € 5,95 

Lilium nepalense

NEPALESE LELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze bijzondere lelie betovert door zijn
schoonheid! Op een hoogte van 40-150 cm
bloeien de grote hangende kelken met groenwitte bloemen, naar het
centrum gaat de kleur over in donker(bruin)purper. 
De planten houden van een vochtige plek, schaduw aan de voet en zon in
de kop. Je vindt ze in de natuur vooral onderin het hooggebergte op 2000-
3000m hoogte in Nepal en aangrenzende landen. De stevige geur zal niet
iedereen bekoren, want ze lokken nachtinsecten.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
736330.1  1 bol    € 3,95 

Muscari ambrosiacum

AMBROSIADRUIFJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Heel apart druifje, in de knop licht-lila-blauw
met witte uiteinden, afrijpend is de bloem
crème met chocoladebruin kusmondje! Stevig lancetvormig blad vormt de
basis: een collectors-item! De bloei (april-mei) gaat gepaard met een
subtiele, zoete muskusgeur en is 10-15 cm hoog.

736390.1  10 bollen    € 4,95 

Muscari armeniacum

BLAUWE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Gewone blauwe druifjes, wie kent ze niet?

736400.1  20 bollen    € 2,50 

Muscari armeniacum 'Fantasy
Creation'

BLAUWE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Prachtige volle trosjes met dubbele
bloemetjes.

736420.1  15 bollen    € 2,95 

Muscari aucheri 'Mount Hood' /
'Touch of Snow' / 'Ocean Magic'

EEUWIGE SNEEUWDRUIF 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Hoe je in een eenvoudige bloemvorm toch nog
eindeloos kan variëren bewijst deze beauty: de vrij grote hemelsblauwe
bloemetjes staan in de bekende trosvorm bij elkaar en worden bekroond
met helderwitte, steriele bloemetjes. Het geheel is qua kleur de Mont
Blanc in het klein…

736440.1  10 bollen    € 2,95 

Muscari botryoides 'Album'

WITTE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het vertrouwde bloemmodel van de blauwe
druifjes, maar nu in een smetteloos witte
uitvoering. De 'White Magic' is extra goed voor de potteelt en geeft stevig
gesteelde plantjes!

736450.1  15 bollen    € 2,95 
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Muscari azureum

AZUURDRUIFJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
In de knop een azuurblauw druifje, maar hier
houdt de beschrijving van dit prachtige soortje
nog niet op: Als de knopjes openkomen, valt eerst op dat het trosje een
vrij ronde vorm heeft. De bloemetjes zijn zeer lichtblauw tot wit met
azuurblauwe streepjes en openen zich tot een klokje (dit in tegenstelling
tot de meeste blauwe druifjes, die niet verder komen dan de vorm van een
kusmondje). Ze bloeien van onder naar boven terwijl op de top (als een
soort kuifje) een trosje van wit gestreepte steriele bloempjes ontstaan. Al
in 1928 kreeg deze mooie soort in Engeland de Award van Garden Merit,
door de Royal Horticultural Society.

736454.1  10 bollen    € 1,95 

Muscari comosum

KUIFJESDRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een verrassend fraai druifje uit Midden-Europa:
de bloemtrosjes beginnen zeer donkerblauw
en eindigen in een kuifvormige, helderblauwe top. Fraai, speels, grappig!

736460.1  50 bollen    € 7,95 

Muscari comosum 'Plumosum'

PLUIZIGE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Pluizige, steriele bloemen. Bloeien zeer lang
met een massa paarse draden.

736470.1  10 bollen    € 3,50 

Muscari latifolium

BREEDBLADIGE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Breder blad dan de andere soorten, de
bloemtros-jes zijn blauw in de top en onderaan
donker violet.

736490.1  15 bollen    € 1,95 

Muscari neglectum

ZWART DRUIFJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Geen officiële Nederlandse naam, maar wel
raak getypeerd! Bijna zwarte (zeer
donkerblauwe) druifjes met aan de top enkele lichtblauwe, steriele
bloempjes. Hoogte 20 cm, bloeitijd maart-april.

736500.1  25 bollen    € 3,95 

Muscari macrocarpum ‘Golden
Fragrance’

GELE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
U ziet het goed…! Muscari kent ook een gele
variëteit. De lange trosjes zijn bezet met gele buisbloemetjes met elk een
purper uiteinde. De bovenste bloemetjes zijn violetkleurig. Toegift: een
subtiele, zoete geur!

736510.1  3 bollen    € 3,50 

Muscari neglectum ‘Valerie
Finnis’

BLAUWE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een zeer lichtblauw druifje, de bloemetjes zijn
spiraalsgewijs als trosje gerangschikt: een unicum bij de Muscari! Het
donkergroene, iets gedraaide blad verraadt de soort, hoewel de oorsprong
niet geheel bekend is. Sir David Scot liet het soort na aan zijn vrouw
(Valerie Finnis).

736530.1  25 bollen    € 4,95 

Muscari paradoxum

BLAUWE DRUIFJES 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Alles een tikje groter bij dit zeldzame soort:
dikkere stengels, breed blad, met ‘on top’ volle
trosjes zeer donkerblauwe, hangende klokjes. Elk bloempje heeft een
speels groen tintje in het centrum. Geïntroduceerd in 1884. Hoogte 20cm,
bloeit IV-V

736540.1  20 bollen    € 2,95 

Muscari 'Joyce Spirit'

DONKER DRUIFJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Dit Blauwe Druifje kwam opvallend goed uit de
proeven van onze kweker, toen wij hun veld
bezochten. We laten onze klanten graag meegenieten van deze
donkerblauwe, volle trosjes; elk bloemetje eindigt in een wit randje! In de
loop van de bloeitijd ontstaat een lichterblauw pruikje bovenaan.

736545.1  10 bollen    € 2,95 

Muscari 'Pink Sunrise'

ROZE DRUIFJE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Na jarenlang kweekwerk door Frans van Lierop
kunnen we een (redelijk betaalbare) prachtige
zachtroze Muscari aanbieden, die naast die zoete kleurtje ook een subtiel
zoet geurtje bezit! Ze bloeien lang en blijven jarenlang terugkomen. Koel
weer verbetert de kleurintensiteit. Geen roze bril meer nodig met zo’n
geweldige aanvulling, die inmiddels ook al prijzen gewonnen heeft!

736550.1  5 bollen    € 3,95 

Nectaroscordum siculum ssp
bulgaricum

BULGAARSE UI 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een heerlijk bolgewas, dat weer extra populair
is, sinds het in 2008 "bol van het jaar" was! Elk zonnig en
halfschaduwplekje is voldoende voor deze verwante van de sieruifamilie.
De hoogte is 90- 120 cm, de klokvormige bloemen hangen aan lange,
afhangende steeltjes in een trosje bijeen. De kleur is fantastisch: crème-
wit tot geelgroen met een sterke paarse waas. Na de bloei ontstaan
decoratieve zaaddoosjes. We bieden een extra grote bolmaat aan voor nog
betere bloei!

736560.1  20 bollen    € 4,50 

Nerine sarniensis 'Orange'

Leveringsmaanden: september t/m
november
In het wild groeit deze sierlijke spinlelie in de
bergen van Zuid-Afrika. Dit prachtige,
helderoranje soort vormt stevig, lancetvormig
blad met stengels van 50 cm hoog. De volle
trossen fijne, lelieachtige bloemen staan heel lang op de vaas, maar staan
ook groots in een flinke pot. Plant de bollen met het halsje net zichtbaar in
een pot met goede, luchtige potgrond.

736573.1  3 bollen    € 4,95 

Nerine undulata

Leveringsmaanden: september t/m
november
In het wild groeit deze sierlijke spinlelie in de
bergen van Zuid-Afrika. Dit halfhoge soortje
vormt fijn, lancetvormig blad met stengels van
50-60 cm hoog. De fijne, lichtroze bloemetjes
krijgen ragfijne, spinvormige, iets geplooide bloemblaadjes. Plant de bollen
met het halsje net zichtbaar in een pot met goede, luchtige potgrond.

736575.1  5 bollen    € 3,95 

Ornithogalum arabicum

ARABISCHE ZUIDENWINDLELIE 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Stevige, 30-50 cm lange stengels eindigen in
een bijna platte, crèmekleurige bloemtros.
Heel speels zijn de pikzwarte vruchtbeginsels als een oogje in het midden.
Geef ze goede winterbescherming.

736580.1  10 bollen    € 4,95 

Ornithogalum nutans

KNIKKENDE VOGELMELK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De opgebouwde bloemtrosjes zijn wit met een
groene buitenkant. De bloemetjes knikken
naar beneden en krullen naar buiten. Hoogte 15 cm.

736590.1  25 bollen    € 2,95 

Ornithogalum umbellatum

GEWONE VOGELMELK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een echte lentebode, die nog (beschermd) in
ons land voorkomt. Eenvoudig, ijverig
bloeiertje. Witte bloemetjes, die met een streepje zon zich al openen als
een sterretje.

736600.1  25 bollen    € 3,50 

Oxalis adenophylla

CHILEENSE LIMOENKLAVER 
(Engels: Silver Shamrock)

Leveringsmaanden: september t/m
december
Het fraaie grijze klaverblad is in de lengte
gevouwen. De lichtroze bloemetjes (met witte hartjes) knallen eruit. Ze
houden van goed gedraineerde grond en groeien in het wild in het
Andesgebergte (Patagonië e.o.) van Chili en Argentinië. De rijke bloei is
van mei-augustus op 10 cm hoogte.  
De culinaire wereld is gek op dit gewasje: sierlijk en smakelijk is immers
de ideale mix om gerechten een extra touch te geven! Zowel de blaadjes
als de tere bloemen hebben een lichte fris-zure smaak. De oorspronkelijke
bewoners van Zuid-Amerika aten van deze Oxalis vooral de conische
knolletjes.

736620.1  10 bollen    € 2,95 
736620.2  100 bollen    € 19,95 

Oxalis deppei 'Iron Cross'

GELUKSKLAVER 

Leveringsmaanden: vanaf januari
Het echte Klavertje-Vier groeit uit een knolletje
dat bij zachte winters (of bij wat extra
bescherming) zelfs meerjarig is. De groene
blaadjes vormen samen een cirkelvormige purperbruine in het centrum. In
zomer en herfst verschijnen de rozerode bloempjes. Zowel de blaadjes als
de bloemetjes hebben een fijne, zure smaak: heerlijk door gerechten,
salades en op een sandwich!

736625.1  25 knolletjes    € 1,95 
736625.2  250 knolletjes    € 7,95 
736625.3  1000 knolletjes    € 25,00 
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Oxalis triangularis

PURPERKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn bruinvioletten
blad met lichtere vlekken en scherp
afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep
overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en
toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes
in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets
beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

736630.1  25 knolletjes    € 4,95 
736630.2  250 knolletjes    € 35,00 

Oxalis triangularis 'Fanny'

MOSKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad
(meestal met lichte marmervlekken) en scherp
afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep
overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en
toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes
in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets
beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

736632.1  25 knolletjes    € 5,95 
736632.2  250 knolletjes    € 49,50 

Oxalis triangularis 'Mijke'

PURPERKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn effen
lichtvioletten blad en scherp afstekende,
lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze
zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje
zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje
binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwd plekje.
De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren!
Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam
Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid
en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur
slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

736634.1  25 knolletjes    € 5,95 
736634.2  250 knolletjes    € 49,50 

Oxalis triangularis ssp
Papilionacea

MOSKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad
en scherp afstekende, helderwitte bloemetjes, maar ook heel erg lekker!
Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris
zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de
bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een
iets beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

736636.1  25 knolletjes    € 3,95 
736636.2  250 knolletjes    € 25,00 

Paeonia lactiflora ‘Alexander
Fleming’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(voor 1950) Een stevigere(!) zoon van de
‘Sarah Bernhardt’, bloeit begin juni met dieproze, volledig gevulde
bloemen, iets verbloeiend naar lichtroze. De stevige, 90cm hoge plant
bloeit ook op zijknoppen, lange bloei dus! Gezond en zeer sterke
snijbloem.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736640.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Barbara'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1986) Donkerroze bloemen waarbij de
buitenste bloembladeren het pomponvormige
hart van talrijke kortere bloemblaadjes omringt. Mooie tuinpioen door de
stevige 80 cm lange takken en de intens groene bladeren. Bloeit vanaf
eind mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736641.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Angel Cheeks'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1975) Het zachtroze centrum wordt omgeven
door een crèmegele schotel. Dubbelbloemig,
tot in het centrum gevuld, met iets groter buitenblad: de schotel.
Plantopbouw is rechtopstaand en vrij smal, 1m hoog. Bloeit eind mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736642.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Bartzella'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1986) Deze geslaagde kruising van een vaste
plantpioen en een boompioen bloeit met grote
halfgevulde gele fris geurende bloemen met rode vlekken rond het
centrum, op zeer stevige stelen van 90 cm.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736643.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Bowl of
Beauty'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1949) Dit Japanse of anemoonbloemige type
(NL teelt) dankt zijn naam aan de opbouw: enkele rijen lilaroze
buitenbloembladen, waardoor een komvorm ontstaat (Bowl). In het
centrum schitteren de gele petaloïden (=vergroeide meeldraden). Goede
doorbloei vanaf begin juni. De plantopbouw is iets bolvormig, 90 cm hoog.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736644.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Big Ben'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1943) Een reus en nog steeds zeer geliefd!
Dit ras doet zijn naam eer aan door grote
paarsrode bloemen op zware ca. 90 cm lange stelen. De aangenaam
geurende bloemen verschijnen eind mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736645.1  1 wortelstok    € 8,95 
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Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1956) De reebruine ogen (Buck Eye) dankt
deze beauty aan de zeer donkerrode kleur met
kastanjebruine gloed. De bloemen zijn halfdubbel en bloeien aan
compacte planten (60-80 cm), een trage groeier. Bloei vanaf half mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736646.1  1 wortelstok    € 17,50 

Paeonia lactiflora 'Claire de Lune'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1954) Een hele fraaie, enkelbloemige,
crèmegele Pioenroos. Deze is ontstaan door
kruisingen met de Paeonia mlokosewitschii. (Er waren 4000 kruisingen en
8 jaar voor nodig om dit resultaat te bereiken...) De ronde, waterlelie-
achtige bloemen zijn extra aantrekkelijk door de oranjegele meeldraden,
die fijne poederkwasten vormen. De plant bloeit zeer vroeg op 80 cm
hoogte en wordt in de loop der jaren meer dan een meter breed. De regen
deert de bloei nauwelijks en het blad blijft tot aan de herfst fraai.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736651.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Command
Performance’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1996) (kweker: Don Hollingsworth) Een
prachtige “toverbal”: de volledig dubbelbloemige pioenroos begint
helderrood, na 2 dagen verkleurt deze via donkeroranje naar zalmkleur.
Maar de tovenarij zet zich voort: via perikkleurig transformeert de bloem
naar crème om tenslotte bijna wit te eindigen! De grote bloemen zijn wel
20-25 cm in doorsnee en bloeien met gemak 2 weken!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736654.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Coral Charm'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1964) Mijn lievelings-variëteit! Bijzonder ras
door de zalmroze bloemen met oranje tint, die
tijdens de bloeiperiode naar geel verkleuren. Grote halfgevulde
komvormige bloemen op zware 90 cm lange, stevige takken. Bloeit vanaf
half mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736655.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Diana Parks’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1942) (kweker: Bockstone) Deze variëteit is
nauw verwant aan de oude boerenpioen, heeft
een fraaie, dubbele bloemvorm in dieprode kleur. Wat dit ras tot een
lieveling van veel tuinliefhebbers maakt is de opvallend lekkere geur!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736658.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Duchesse de
Nemours’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1856) De bloei van deze tamelijk lage plant
(80cm) begint eind mei. De kroonbladeren van deze roomwitte soort
steken buiten het gevulde hart uit. Doordat de plant van onderaf al blad
heeft ontstaat een aantrekkelijke ronde plantopbouw.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736660.1  1 wortelstok    € 8,95 
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Paeonia lactiflora 'Early
Windflower'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1939) Al vroeg in het seizoen (april-mei)
bloeit deze fantastische witte, enkelbloemige pioenroos! Stevige stengels,
fraai ingesneden blad en volop sterke witte bloemen (2-4 per stengel!)
met zichtbaar warmgeel hart. Geef ze zon tot half schaduw, hoogte 90 cm.
Dit sterk groeiende ras is voortgekomen uit kruisingen tussen P. emodi en
P. veitchii.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736665.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Felix Supreme’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1955) Op een hoogte van 90 cm bloeit deze
verbetering van de historische ‘Felix Crousse’
met donker wijnrode, zeer dubbele bloemen, die licht geuren. Sterk voor
de snij, maar ook lang bloeiend in de tuin en fraai door het stevige blad!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736669.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora ‘Festiva
Maxima’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1851) Het is altijd een feest als vanaf begin
juni dit mooie ras zijn bloemen ontvouwt! De lichtroze, volledig dubbele
bloemen verbloeien naar wit en hebben contrastrijke, rode vlekjes en
randjes in de bloem. De bloemen staan stevig rechtop (hoogte 100cm) en
geuren heel aangenaam!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736670.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora ‘Flame’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1939) Opvallend op vele fronten: pittig
oranjerood van kleur, enkelbloemig met een
zichtbaar hart, bloeit lekker vroeg: al vanaf half mei. Verder is de plant
bijzonder stevig, na enkele jaren is de hoogte 80cm.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736680.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Florence
Nicholls'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1938) Helder witte bloemen: vol, groot en in
het begin met een zacht tintje roze. Opvallend is de stevige opbouw van
de plant (vrij uniek voor wit…) De hoogte van 70 cm bereikt de plant na
enige jaren. De bloei valt vrij laat: in juni.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736681.1  1 wortelstok    € 8,50 

Paeonia lactiflora 'Gardenia'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1955) De geur van de kamerplant Gardenia
valt niet te evenaren, maar de verschijning
wel! Helder wit en dubbel-bloemig (groter en dubbeler dan L.A. Duff) met
nagenoeg geen zijbloemen. Elke tak draagt een bloem! De bloei is in juni,
90cm hoog en stevig, rechtopgaand. Goed geurend.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736685.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Gayborder
June'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1949) Dit Nederlandse ras valt op door de
aparte bloemvorm en het frisgroene blad. De heerlijk geurende lilaroze
bloemen met lichtroze tot witte centrum verschijnen eind mei op ca. 80 cm
lange stengels.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736687.1  1 wortelstok    € 4,95 
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Paeonia lactiflora 'Jan van
Leeuwen'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1928) Terecht een veel gevraagd ras: al jaren
de beste enkelbloemige witte cultivar. Het gele hart door de meeldraden is
een mooie beloning van alle enkel-bloemigen. Zeer stevige stengels,
zilvergroen blad, strakke opbouw, kortom een topper! Hoogte 80 cm, geen
snelle groeier. Bloei begin juni.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736692.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Jappensha
Ikhu'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1924) Een hekkensluiter, deze late bloeier
(eind juni) tooit zich met halfdubbele, vrij donkerrode bloemen met gele,
zichtbare meeldraden door het bloemblad heen. Jonge planten zijn
enkelbloemig. Het grote aantal zijknoppen zorgt voor een lange bloei.
Bolvormige plantopbouw, hoogte 80cm. Donker-groen blad, roodbruine
stengels!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736695.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Koningin
Wilhelmina'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1912) Dit wat oudere ras is ondanks de goede
planteigenschappen nog weinig bekend. De geurende, roze gevulde
bloemen vallen op door de witte rand van de bloemblaadjes. Mooie
plantvorm met ca. 70 cm lange takken. De soms wat trage groei bij jonge
planten, compenseren wij door een grotere plant te leveren. Bloeit vanaf
eind mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736698.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Lady
Alexandra Duff’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1902) Boeiende 2-kleurigheid: zilverroze
kroonbladeren met een roomwit, gevuld hart, volkomen uniek! De plant is
90cm hoog, doordat na de hoofdbloei ook veel (minder gevulde)
zijbloemen ontstaan heeft de plant vanaf eind mei een zeer lange
bloeiperiode.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736700.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Madame
Edouard Doriat'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1924) Geurende, bolvormige witte bloemen
met soms wat rode vlekjes in het midden. Als de bloem opengaat kleurt
het hart roomwit door de meeldraden. Rijke bloei door de vele zijknoppen.
Stevige bloemstengels van ca. 90 cm. Bloeit vanaf eind mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736703.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Marie
Antoinette'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1991) Nederlands ras met schitterende
helderrode, halfgevulde bloemen, met glanzend donkergroene bladeren,
aan stevige ca 80 cm lange stengels. Deze mooie tuinpioen bloeit eind
mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736705.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Monsieur Jules
Elie’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1888) Zeer grote, roze, gevulde bloemen. 
Een steuntje kunnen deze beauty’s wel gebruiken! 
De bloemen blijven ook in de zon goed op kleur, geuren heerlijk en bloeien
vanaf eind mei. Prachtig als drijfbloem! Hoogte 100cm.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736710.1  1 wortelstok    € 4,95 

Bloembollen en Knollen - Voorjaarsbloeiend 28/35

https://www.vreekenszaden.nl/736692-paeonia-lactiflora-jan-van-leeuwen
https://www.vreekenszaden.nl/736692-paeonia-lactiflora-jan-van-leeuwen
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736695-paeonia-lactiflora-jappensha-ikhu
https://www.vreekenszaden.nl/736695-paeonia-lactiflora-jappensha-ikhu
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736698-paeonia-lactiflora-koningin-wilhelmina
https://www.vreekenszaden.nl/736698-paeonia-lactiflora-koningin-wilhelmina
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736700-paeonia-lactiflora-lady-alexandra-duff
https://www.vreekenszaden.nl/736700-paeonia-lactiflora-lady-alexandra-duff
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736703-paeonia-lactiflora-madame-edouard-doriat
https://www.vreekenszaden.nl/736703-paeonia-lactiflora-madame-edouard-doriat
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736705-paeonia-lactiflora-marie-antoinette
https://www.vreekenszaden.nl/736705-paeonia-lactiflora-marie-antoinette
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/736710-paeonia-lactiflora-monsieur-jules-elie
https://www.vreekenszaden.nl/736710-paeonia-lactiflora-monsieur-jules-elie
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/voorjaarsbloeiend


Paeonia lactiflora ‘Mother’s
Choice’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1950) Van de witte gevuldbloemige
pioenrozen de absolute TOPPER! De grote, zuiverwitte bloemen zijn
volledig dubbel en staan toch op zeer stevige stengels (90cm hoog). De
bloeitijd is de 2e helft van mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736730.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Nick Shaylor’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1931) (kweker: Allison) Deze prachtige,
weelderig bloeiende, dubbele pioenroos
transformeert van zachtroze, via lichtroze naar vrijwel helderwit.
Verkleurende pioenrozen zijn erg geliefd, dit oude ras is nog steeds een
topper en bloeit met gemak 10 dagen. De zware bloemen kunnen soms
een steuntje gebruiken, dit is vanwege de late boei de hekkensluiter van
het pioenrozenseizoen.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736735.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Nymphe’ /
'Sorbet'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1913) De naam zegt het al: de bloemen lijken
op een waterlelie! De roze kroonbladeren laten in het hart nog enkele roze
en zachtgele bloemblaadjes zien. Op den duur verkleurt de bloem naar
lichtroze tot wit, zodat aan 1 plant meerdere kleuren voorkomen! Hoogte
100cm.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736740.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora ‘Paula Fay’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1968) Soms is het leuk als een bloem lekker
knalt! Hier hebben we een zuurstokroze
pioenroos, waarlijk een opvaller. De gezonde planten hebben een voorkeur
voor zwaardere grond, maar niet te nat. De bloei is vanaf half mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736750.1  1 wortelstok    € 8,50 

Paeonia lactiflora ‘Pêcher Rose’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1867) Zeer geschikt als tuinplant door de
gezonde en mooie plantvorm. De heerlijk
geurende, lichtroze, gevulde bloemen verschijnen eind mei aan 60cm
lange stelen. De korte variant van ‘James Kelway’, die vrijwel nooit meer
zuiver verkrijgbaar is.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736752.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Pink Giant'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1966) Deze “reus” vormt lichtroze, dubbele
bloemen van wel 20 cm in doorsnee! Het is de
laatst bloeiende in zijn kleur (juli). Hoogte 100 cm, rechtop en stevig met
glanzend groen blad. Nederlands ras!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736753.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Pink Hawaiian
Coral’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1981) (kweker: Roy Klehm) De bloemen zijn
half gevuld en bloeien vroeg! De koraalroze kleurt verkleurt naar lichtroze,
een echte opvaller in een voorjaarsboeket! Heerlijk geurend...

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736755.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora ‘Red Charm’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1944) De grote bloemen zijn diep donkerrood. 
Zo mooi (zeer) dubbelbloemig zie je ze zelden! 
Op een steellengte van ± 90cm verschijnen de enorme bloemen vanaf half
mei. Goede snijbloem, snij ze kort of laat ze drijven i.v.m. het gewicht van
de bloem. Zeldzaam ras!

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736760.1  1 wortelstok    € 8,95 
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Paeonia lactiflora 'Roselette'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1950) Zeer vroeg bloeiende tuinpracht! Deze
enkelbloemige, warmroze pioenroos bloeit op
60-90 cm hoogte en breedte, het lichtgroene blad blijft lang in topconditie.
In het hart pronken de warmgele pollen als een flinke kwast... ruik ook
eens aan de bloemen: een heerlijke geur! Dit ras is ontstaan door de
volgende kruisingen: P. lactiflora x P. mlokosewitschii x P. tenuifolia.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736763.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Sea Shell'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1937) De zeer grote lilaroze, geurende,
bloemen verschijnen pas laat (begin juni) aan
de plant. Sterke groeier met ca. 100 cm lange stelen. Het lijkt wel een zee
van waterlelies…

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736767.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora ‘Sebastiaan
Maas’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1984) Een origineel Nederlands ras met
paarsrode, gevulde bloemen. De stelen zijn zeer stevig (hoogte 90cm).
Opvallend is de lange bloeiperiode (eind mei tot ver in juni) omdat de
hoofdknoppen (en vervolgens ook de zijknoppen) elkaar opvolgen.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736770.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Stardust'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1964) De grote, komvormige, enkelbloemige
pioenrozen bloeien vroeg in ivoorwitte kleur
(met iets roze tint) en een fraaie pruik met goudgele meeldraden. Deze
vroeg bloeiende pioenroos bloeit vroeg op een hoogte van 80 cm.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736773.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Sword Dance'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1933) Glanzende donkerrode bloemen met
een toef goudgele tot bloemblaadjes
vergroeide meeldraden sieren dit late ras. Stevige lange stengels tot 100
cm. De geur is subtiel en heerlijk zoet..

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736775.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora ‘Victoire de la
Marne’

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1915) Je zou kunnen zeggen: de compacte
vorm van Sebastiaan Maas. Daardoor ideaal als tuinplant. De hoogte is
maar  
70 cm. De plant maakt veel takken en bloeit talrijk met middenroze
bloemen. De goede plantvorm en het glanzende blad spannen de kroon.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736790.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia lactiflora 'Vogue'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1949) Uit de lichtroze knoppen ontwikkelen
zich eind mei grote zilverwitte, gevulde,
geurende bloemen. Gezonde plant met ca. 80 cm lange stengels.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736792.1  1 wortelstok    € 8,95 

Paeonia lactiflora 'Wladyslawa'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(1986) Voor de snij een beetje kort van stuk
maar des te geschikter als border(tuin)plant.
De planthoogte is 60-70 cm en de bloei (aanvang: eind mei-begin juni) is
uitbundig: enkelbloemig, roze met crème- geel hart van petaloïden (=
vergroeide meeldraden). Het blad krijgt in de nazomer en herfst een
mooie bronzen afrijpkleur.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736794.1  1 wortelstok    € 4,95 

Paeonia officinalis rosea plena
Boerenpioen

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
(vóór 1800) Deze pioen komt al honderden
jaren in Hollandse boerentuinen voor en is de vroegst bloeiende (begin
mei) dubbele pioenroos. De stengels worden slechts 50-60 cm hoog, maar
hebben soms toch een steuntje nodig.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736796.1  1 wortelstok    € 4,95 
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Paeonia officinalis 'Anemoniflora
Rosea'

PIOENROOS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
december
De donkerroze bloemen hebben een hart van
roze bloemblaadjes met een goudgele rand. De bladeren zijn lichtgroen
met een blauwe waas. De plant wordt hooguit 40 cm en is mede daarom
zeer geschikt voor de rotstuin. Bloeit vanaf half mei.

Na jaren ervaring in Nederland heeft onze kweker een TOP-sortiment
samengesteld van de mooiste en meest succesvolle pioenrozen. 
 
Ze groeien op alle grondsoorten: 
Op klei is de groei probleemloos, niet te veel bemesten en zorg voor
goede afwatering. 
Op zand blijven de planten wat kleiner, voldoende bemesting houdt de
plant op peil. 
Op veengrond gaat de groei o.h.a. goed, de planten zullen echter iets
eerder verplant of vernieuwd moeten worden. 
 
Zet pioenrozen op een zonnige plek, plant ze (direct na aankomst) zo
ondiep dat er slechts enkele cm grond boven de neuzen komt, eerst de
grond aandrukken. 
We leveren losse wortelstokken, elke plant heeft 4-5 jaar gegroeid, de
kans op snelle bloei is dus groot! Sommige rassen groeien naarmate ze
ouder worden naar hun bedoelde, (dubbele) vorm. Kleuren kunnen per
jaar iets variëren en hangen van de voorafgaande winterkou af. Omdat we
moeten wachten tot de planten op een natuurlijke manier zijn afgestorven
zijn de wortelstokken pas op zijn vroegst VANAF OKTOBER LEVERBAAR.
736797.1  1 wortelstok    € 4,95 

Pancratium maritimum

ZEENARCIS OF STRANDNARCIS 
(Engels: Sea Daffodil, Sand Lily)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een Mediterrane kustplant, maar vanwege de
vorstbestendigheid (tot -10°C) komt ons land steeds meer in de picture
voor deze witte beauty! Geef ze een droog en zonnig plekje, bij kleigrond
een flinke hoeveelheid zand in het plantgat gooien. De geurende bloem is
parelwit met slanke dek(bloem)bladen en een wijduitlopende trompet met
grof gekarteld uiteinde. Het blad is stevig, grijsgroen, 50 cm lang en clivia-
achtig. Eind zomer begint de bloei.

736798.1  3 bollen    € 5,50 

Puschkinia scilloides var.
libanotica

BUISHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Volle trosjes met porseleinblauwe bloemetjes.
Dit familielid van de Scilla bloeit vroeg en gedijt op een halfschaduwplek.
Hoogte 10 cm.

736800.1  25 bollen    € 1,95 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Mix'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736820  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Yellow'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736840  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Orange'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736860  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Purple'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736870  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Red'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736880  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'Pink'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736890  10 knollen  € 2,50 

Ranunculus asiaticus (Paeony-
flowered) 'White'

DUBBELE RANONKELS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Zet ze op een warm beschut plekje, in grond,
die verbeterd is met potgrond. De klauwtjes-vormige knolletjes 1 nacht
tevoren in water laten weken.
736900  10 knollen  € 2,50 

Scilla bifolia

STERHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een ideaal soortje voor verwildering, al sinds
1594 in cultuur! Hoogte 10 cm,
gentiaanblauwe, stervormige, geurende bloemetjes in trosjes.

736930.1  25 bollen    € 2,50 

Scilla hyacinthoides
Pyreneeënsterhyacint ,
Sterhyacint

PYRENEEËN-STERHYACINT, 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Rank, subtiel, fraai...! Dit prachtige bolgewas wordt niet elk jaar
aangeboden, maar we zijn trots deze soms te kunnen leveren. De ranke
stengels van 40-80 cm hoog bloeien (in mei-juni) van onder naar boven
met stervormige, lichtblauwe bloementjes, van tientallen tot wel een paar
honderd per stengel! Aan de basis vormt zich breed blad. Geef de bollen
een goed gedraineerde plaats, lekker in de zon.

736950.1  5 bollen    € 8,95 

Scilla peruviana

PERUVIAANSE STERHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een bijzondere Scilla! Plant ze ondiep op een
('s zomers) zonnig plekje en bedek ze met een
laag blad o.i.d. tegen strenge vorst. De stevige stengel  
(30 cm) draagt een halfrond scherm van tot 100 staalblauwe, stervormige
bloemen.

736970.1  1 bol    € 2,95 

Scilla siberica

OOSTERSE STERHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
De bekendste telg, vroeg bloeiend, pittig
blauw, in kleine korte trosjes (hoogte 15 cm).

736990.1  20 bollen    € 3,50 

Scilla siberica 'Alba'

OOSTERSE STERHYACINT 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een helder witte variant op de voorgaande
soort.

737000.1  15 bollen    € 2,50 

Selaginella lepidophylla

ROOS VAN JERICHO 

Leveringsmaanden: september t/m
november
DIT PRODUCT IS JAARROND LEVERBAAR! Een
grapje tussendoor. In de natuur is dit een
plantje dat helemaal kan uitdrogen, zich oprolt en zich toch na toevoegen
van water binnen enkele uren helemaal kan openvouwen en weer groen
worden en doorleven. In droge toestand legt het plantje al rollend grote
afstanden af en verspreidt zich zodoende. Wij bieden dit plantje als
curiositeit aan: hij ontvouwt zich en wordt van bruin en dor weer een
beetje groen.... elke keer weer! Maar tot leven komen gebeurt meestal
niet meer, daar is het te lang droog voor geweest... In de natuur overigens
wel, vandaar de bijnaam "Opstandingsplant". Leuk als presentje!

737020.1  1 "roos"    € 1,95 
737020.2  10 "rozen"    € 15,00 

Sparaxis tricolor

HARLEKIJNBLOEM 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Grote, open bloemen aan ranke stengels, 30
cm hoog. "tricolor" wijst op de 3-kleurigheid
van de veelkleurige bloemetjes.

737050.1  50 bollen    € 2,95 

Triteleia laxa 'Corrina'

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een fijn, hemelsblauw bloemetje, dat met
sterkelkjes als een schermbloem uit een
stengeltje bloeit. Hoogte 30-40 cm. Sterk
snijbloemetje en een fragile effect voor tussen
bijv. Gypsophila repens! Vermeerdert zich gemakkelijk. (syn .Brodiaea)

737100.1  25 bollen    € 1,95 
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Urginea maritima

ZEE-UIEN 
(Engels: Sea Squill, Sea Onion,
Maritime Squill)

Leveringsmaanden: september t/m
november
ZELDZAAM BOLGEWAS! Uit de grote bollen groeit een lange stengel (1-2
m) met honderden witte bloemetjes. De bloei komt meestal vóór de
bladgroei en kan al in de herfst plaatsvinden, als het mooi weer is, dan
kan de plant nog buiten staan. Rond de Middellandse Zee en in West Azië
komt dit prachtig bolgewas in het wild voor. Wij moeten ze koel en
vorstvrij overwinteren, oppotten in een flinke pot met luchtige aarde en
een goede drainagelaag, houd het grootste deel van de bol boven de
grond. De plant houdt van zon en tijdens de groei vocht, wat weer snel
wegvloeit. Na de bloei mag het blad zolang mogelijk verwend worden en
als deze afsterft kan de bol op een droge plaats worden bewaard. In de
oudheid werd deze plant medicinaal en (in grotere hoeveelheden) als
rattengif gebruikt. Je kan de plant dus niet eten!

737200.1  2 bollen    € 3,95 

Zantedeschia aethiopica

WITTE ARONSKELK 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze bekende Aronskelk is goed winterhard,
mits voldoende diep geplant (10-15 cm diep)
in humeuze grond en bij strenge vorst een extra deklaagje. De
plantopbouw met frisgroene, pijlvormige bladeren is al erg sierlijk, de
helderwitte, kelkvormige en grote bloemen hebben een helderwit
schutblad (de spatha) en een lichtgele bloeikolf (de spadix). Hoogte 80-
150 cm, afhankelijk van schaduw of zon en vochttoevoer.

737300.1  1 knol    € 3,95 

Hyacinthus 'Blue Pearl'

GLASHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Diepblauw

Grote maat bollen, geprepareerd voor de teelt
op glazen. Ook zeer geschikt voor teelt in potten.
738200.1  3 bollen    € 2,95 

Hyacinthus 'Pink Pearl'

GLASHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Pittig roze

Grote maat bollen, geprepareerd voor de teelt
op glazen. Ook zeer geschikt voor teelt in potten.
738220.1  3 bollen    € 2,95 

Hyacinthus 'White Pearl'

GLASHYACINTEN 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Helderwit

Grote maat bollen, geprepareerd voor de teelt
op glazen. Ook zeer geschikt voor teelt in potten.
738240.1  3 bollen    € 2,95 

Hyacintenglazen Transparant

Leveringsmaanden: september t/m
november
Het ouderwetse hyacintenglas bestaat nog
steeds! Deze uitvoering is gemaakt van dun en
sierlijk glas in transparante kleur. Maak het
glas compleet met onze serie glashyacinten,
die we in de enig juiste bolmaat (18/19) aanbieden, zie: 738200-738260.
Leuk als cadeau!  
DIT GLAS IS BREEKBAAR VOOR VERZENDING, HOEWEL WE DEZE ZEER
ZORGVULDIG INPAKKEN KUNNEN WE EEN HELE OVERKOMST NIET
GARANDEREN! OPHALEN?

738275.1  1 stuks    € 2,95 
738275.2  3 stuks    € 7,50 

Narcissus 'Ariel' / 'Ziva' / 'Scilly
White'

PAPERWHITE (GEUREND) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze nieuwe variëteit heeft zeer goede
toekomstperspectieven: compacte groei (30-35 cm hoog) en grote
bloemen. De geur is een verrukking: de kamer raakt bezwangerd van
voorjaarslucht!

Al bijna een halve eeuw een echte “must” in de huiskamer zijn deze witte
trosnarcisjes. Vroeger kwamen ze uit Frankrijk, tegenwoordig worden de
beste in Israël geteeld en importeren wij ze dan ook daar vandaan.
Gemakkelijk te telen (met duidelijke teeltaanwijzing).
738350.1  5 bollen    € 5,50 
738350.2  2x5 bollen    € 9,95 

Narcissus 'Inbal'

PAPERWHITE (GEEN GEUR) 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Inbal ® is de enige paperwhite die vrijwel niet
geurt: ideaal voor degenen, die niet tegen de
lucht kunnen, over geur valt ook al niet te twisten!

Al bijna een halve eeuw een echte “must” in de huiskamer zijn deze witte
trosnarcisjes. Vroeger kwamen ze uit Frankrijk, tegenwoordig worden de
beste in Israël geteeld en importeren wij ze dan ook daar vandaan.
Gemakkelijk te telen (met duidelijke teeltaanwijzing).
738370.1  5 bollen    € 4,50 

Crocus 'Jeanne d' Arc'

KROKUSSEN VOOR POT OF
GLAS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Krokusjes zijn gemakkelijk te telen in potten of
in speciale glaasjes. In potten: plant ze meteen in goede potgrond, de
knollen net onder de grond en zet de potten op een koele en donkere
plaats (kelder, schuur - in doos -, koelkast) en houd de aarde vochtig,
droge grond geeft zeker mislukking! Als de witte groeipunten ongeveer 5
cm lang zijn mag de pot in het licht, deze zal dan snel bloeien. Op
glaasjes: plaats het knolletje op het speciale krokusglaasje en vul met
water, zodat deze het knolletje net niet raakt. Houd het niveau in de gaten
totdat de eerste worteltjes ontstaan, dan mag het niveau iets zakken. Ook
de glaasjes moeten koel en donker staan totdat de groeipunt 5 cm lang is,
zie hierboven. We leveren de grootst mogelijke knolmaat (10/+), zodat de
kans van slagen optimaal is.
738420.1  10 knollen    € 3,50 

Crocus 'Pickwick'

KROKUSSEN VOOR POT OF
GLAS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Krokusjes zijn gemakkelijk te telen in potten of
in speciale glaasjes. In potten: plant ze meteen in goede potgrond, de
knollen net onder de grond en zet de potten op een koele en donkere
plaats (kelder, schuur - in doos -, koelkast) en houd de aarde vochtig,
droge grond geeft zeker mislukking! Als de witte groeipunten ongeveer 5
cm lang zijn mag de pot in het licht, deze zal dan snel bloeien. Op
glaasjes: plaats het knolletje op het speciale krokusglaasje en vul met
water, zodat deze het knolletje net niet raakt. Houd het niveau in de gaten
totdat de eerste worteltjes ontstaan, dan mag het niveau iets zakken. Ook
de glaasjes moeten koel en donker staan totdat de groeipunt 5 cm lang is,
zie hierboven. We leveren de grootst mogelijke knolmaat (10/+), zodat de
kans van slagen optimaal is.
738440.1  10 knollen    € 3,50 

Crocus 'Flower Record'

KROKUSSEN VOOR POT OF
GLAS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Krokusjes zijn gemakkelijk te telen in potten of
in speciale glaasjes. In potten: plant ze meteen in goede potgrond, de
knollen net onder de grond en zet de potten op een koele en donkere
plaats (kelder, schuur - in doos -, koelkast) en houd de aarde vochtig,
droge grond geeft zeker mislukking! Als de witte groeipunten ongeveer 5
cm lang zijn mag de pot in het licht, deze zal dan snel bloeien. Op
glaasjes: plaats het knolletje op het speciale krokusglaasje en vul met
water, zodat deze het knolletje net niet raakt. Houd het niveau in de gaten
totdat de eerste worteltjes ontstaan, dan mag het niveau iets zakken. Ook
de glaasjes moeten koel en donker staan totdat de groeipunt 5 cm lang is,
zie hierboven. We leveren de grootst mogelijke knolmaat (10/+), zodat de
kans van slagen optimaal is.
738460.1  10 knollen    € 3,50 

Crocus Collectie van 3

KROKUSSEN VOOR POT OF
GLAS 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Krokusjes zijn gemakkelijk te telen in potten of
in speciale glaasjes. In potten: plant ze meteen in goede potgrond, de
knollen net onder de grond en zet de potten op een koele en donkere
plaats (kelder, schuur - in doos -, koelkast) en houd de aarde vochtig,
droge grond geeft zeker mislukking! Als de witte groeipunten ongeveer 5
cm lang zijn mag de pot in het licht, deze zal dan snel bloeien. Op
glaasjes: plaats het knolletje op het speciale krokusglaasje en vul met
water, zodat deze het knolletje net niet raakt. Houd het niveau in de gaten
totdat de eerste worteltjes ontstaan, dan mag het niveau iets zakken. Ook
de glaasjes moeten koel en donker staan totdat de groeipunt 5 cm lang is,
zie hierboven. We leveren de grootst mogelijke knolmaat (10/+), zodat de
kans van slagen optimaal is.
738470.1  3x10 knollen    € 7,50 

Hippeastrum 'Apple Blossom' /
'Cherry Blossom'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het mooiste zachtroze zoals een appelboom
bloeit

GROOTBLOEMIG. Deze bolmaat geeft gegarandeerd 2-3 bloeistengels.
738500.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Barbados'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Zeer donkerrood met helderwitte vegen vanuit
het centrum.

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738510.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Carmen' / 'Liberty'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het diepste rood dat je kan verzinnen...

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738515.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Carmen' / 'Liberty'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het diepste rood dat je kan verzinnen...

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738516.1  1 mammoetbol    € 12,50 

Hippeastrum 'Charisma'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
GROOTBLOEMIG. Deze bolmaat geeft
gegarandeerd 2 bloeistengels.
738520.1  1 bol    € 7,50 

Hippeastrum 'Exposure'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Lichtroze met een witte ster, vrolijke en vrij
onbekende kleur!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738525.1  1 grote bol    € 7,95 
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Hippeastrum '(Fantasy) Gervase'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
De foto zegt meer dan een beschrijving: Wit
met vanuit het centrum een brede lilaroze
baan, die zich weer met aders over de bloem uitbreidt…

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738526.1  1 grote bol    € 7,95 

Hippeastrum 'Flamenco Queen' /
'Stardust'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Een vrij nieuwe variëteit met op de helderwitte
basis een levendige, rode kleur (als het ware) met krachtige
penseelstrepen over de bloem verdeeld. De bloembladeren zijn ook rood
omrand en het bloemhart is limoengroen... Dit geheel van flitsende
kleuren zal je zeker door de sombere wintermaanden heen helpen!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738527.1  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Fledermaus' /
'Amore'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Slank bloemblad met lichtgroen tot creme als
grondkleur en subtiele, rode strepen vanuit het centrum als
dieptedecoratie!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738528.1  1 grote bol    € 7,95 

Hippeastrum 'Gold Medal' /
'Orange Souvereign' / 'Desire'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Sterke, langbloeiende Amaryllis in frisse
oranjerode kleur.

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738529.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum ‘Hercules’ / 'Pink
Surprise'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738530.1  1 grote bol    € 6,95 

Hippeastrum ‘Ludwig Dazler' /
'Mont Blanc'/'moscow'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738580.1  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Magic Green'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het bloemblad is zachtgroen tot ivoorwit met
subtiele rode adertjes en omranding. 
Begrijpelijk dat deze beauty een onderscheiding kreeg in Engeland!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738590.1  1 grote bol    € 6,95 
738590.2  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Minerva' / 'Monte
Carlo'/ 'Dynasty'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738600.1  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Pyama Party'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Als een gestreepte pyama: roze, witte en
lichtroze strepen.

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738620.1  1 grote bol    € 7,95 

Hippeastrum 'Red Lion' / 'Fire
Ball' / 'Ferrari' / 'Olaf'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Helder bloedrood, zoals we de Amaryllis vooral
van vroeger kennen!

GROOTBLOEMIG. Deze bolmaat geeft gegarandeerd 2 bloeistengels.
738640.1  1 bol    € 5,95 

Hippeastrum 'Red Lion' / 'Fire
Ball' / 'Ferrari' / 'Olaf'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Helder bloedrood, zoals we de Amaryllis vooral
van vroeger kennen!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738641.1  1 mammoetbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Rilona'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het zachtste zalmroze is betoverend!

GROOTBLOEMIG. Deze bolmaat geeft
gegarandeerd 2 bloeistengels.
738660.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Rilona'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het zachtste zalmroze is betoverend!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige
Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft
gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738661.1  1 mamoetbol    € 12,50 

Hippeastrum 'Samba'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Zeer opvallende bloemvorm: door de
afgeronde bloembladen lijkt de gehele bloem
rond! De kleur is wit met 2 grote, symmetrische rode vlekken.

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738670.1  1 mammoetbol    € 12,50 

Hippeastrum 'Sofia'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Wit met roodgeaderde omranding.

GROOTBLOEMIG. Deze grote bolmaat geeft
gegarandeerd 2-3 bloeistengels.
738680.1  1 grote bol    € 6,95 

Hippeastrum 'Susan' / 'Rosalie' /
'Summer Time'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
GROOTBLOEMIG. Deze bolmaat geeft
gegarandeerd 2 bloeistengels.
738690.1  1 bol    € 6,50 

Hippeastrum 'Terra Cotta Star' /
'Nagano'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Deze warme tint wordt wel omschreven als
bruin-oranje, ik zie er meer zalmkleur in… een warme tint is het zeker en
zeer bijzonder!

REUSACHTIGE BOLLEN! Deze grootbloemige Amaryllis heeft de grootste
bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels
met elk 4-6 bloemen.
738700.1  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum ‘Moonlight’ / 'Luna'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Bijzondere citroengele tot limegroene kleur.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis,
geeft 2 bloeistengels met elk 4 bloemen, spitser van vorm, kortere
stengels.
738730.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum ‘Green Goddess’

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Wit met groen centrum en groene strepen
vanuit het centrum.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis, geeft 2 bloeistengels met elk
4 bloemen, spitser van vorm, kortere stengels.
738740.1  1 bol    € 4,95 

Hippeastrum 'Picotee'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Wit met een fijn roze-rood randje.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis,
geeft 2 bloeistengels met elk 4 bloemen, spitser van vorm, kortere
stengels.
738750.1  1 bol    € 6,95 
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Hippeastrum 'Mystica' / 'Papilio'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
SOMS KUNNEN WE PAPILIO LEVEREN,
MEESTAL MYSTICA. Bijzondere
vlinderbloemvorm! Wit met dieprode lijnen.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis, geeft 2 bloeistengels met elk
4 bloemen, spitser van vorm, kortere stengels.
738760.1  1 bol    € 9,95 

Hippeastrum 'Akiko'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Spierwit met in het hart iets kleiner bloemblad
als extra toegift.

REUSACHTIGE BOLLEN! Verbazing alom, deze midden-groot-bloemige
Amaryllis is dubbelbloemig en heeft dus minstens een dubbele hoeveelheid
bloembladen per bloem: nog kleuriger, nog exotischer...! Deze
dubbelbloemige Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen
en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738780.1  1 grote bol    € 9,95 

Hippeastrum 'Aphrodite'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Wit met subtiele rode omranding en
bescheiden rode aders.

REUSACHTIGE BOLLEN! Verbazing alom, deze midden-groot-bloemige
Amaryllis is dubbelbloemig en heeft dus minstens een dubbele hoeveelheid
bloembladen per bloem: nog kleuriger, nog exotischer...! Deze
dubbelbloemige Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen
en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738782.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Bogota'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Oranjerood, vaak met lichteroranje deel.

REUZENBOL VAN EEN KLEINBLOEMIGE
VARIËTEIT! 
De meer verfijnde amaryllis, geeft 3-4 bloeistengels met elk 4 bloemen,
spitser van vorm en meestal met kortere stengels.
738785.1  1 grote bol    € 6,95 

Hippeastrum 'Dancing Queen'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Wit met rode strepen en dat minstens in 12
bloembladen per bloem!

REUSACHTIGE BOLLEN! Verbazing alom, deze midden-groot-bloemige
Amaryllis is dubbelbloemig en heeft dus minstens een dubbele hoeveelheid
bloembladen per bloem: nog kleuriger, nog exotischer...! Deze
dubbelbloemige Amaryllis heeft de grootste bolmaat die we kunnen krijgen
en geeft gegarandeerd 3-4 bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738790.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Double Dragon'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Dieprood.

REUSACHTIGE BOLLEN!  
Verbazing alom, deze midden-groot-bloemige Amaryllis is dubbelbloemig
en heeft dus minstens een dubbele hoeveelheid bloembladen per bloem:
nog kleuriger, nog exotischer...! Deze dubbelbloemige Amaryllis heeft de
grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 3-4
bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738796.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Double Record'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
DUBBELBLOEMIG. Verbazing alom, de midden-
grootbloemige Amaryllis met een dubbele
hoeveelheid bloembladen per bloem: nog
kleuriger, nog exotischer...!
738800.1  1 bol    € 6,95 

Hippeastrum 'Green Valley'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Het spitse bloemblad is groen-wit van kleur
met in het centrum enkele rode strepen.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis, geeft 2-4 bloeistengels met
elk 4 bloemen, spitser van vorm, kortere stengels.
738810.1  1 reuzenbol    € 9,95 

Hippeastrum 'Happy Nymph' /
'Benito'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Rood tot oranjerood met speelse witte
streepjes in het centrum.

EXTRA GROTE BOLLEN!  
Verbazing alom, deze midden-groot-bloemige Amaryllis is dubbelbloemig
en heeft dus minstens een dubbele hoeveelheid bloembladen per bloem:
nog kleuriger, nog exotischer...! Deze dubbelbloemige Amaryllis heeft de
grootste bolmaat die we kunnen krijgen en geeft gegarandeerd 2-3
bloeistengels met elk 4-6 bloemen.
738820.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Marilyn'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
De favoriete dubbele witte Amaryllis onder de
vele Amaryllis liefhebbers. Haar grote bloemen
op de korte stevige stelen zijn een lust voor het oog. In de donkere
wintermaanden zijn de bloemen van Marilyn zo wit als sneeuw. Komt ze
later in bloei, bij een hogere licht intensiteit, laat ze soms een zweem van
groen zien. Wel of geen groen tintje, ze blijft een imposante verschijning
met haar heerlijke robuuste bloemen.

DUBBELBLOEMIG. Verbazing alom, de midden-grootbloemige Amaryllis
met een dubbele hoeveelheid bloembladen per bloem: nog kleuriger, nog
exotischer...!
738850.1  1 grote bol    € 6,95 

Hippeastrum 'La Paz'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Deze Amaryllis heeft een zeldzame, tropische
allure! De opmerkelijk smalle bloembladeren
zijn van boven koraalrood met groenwitte onderste bloembladeren. Het
slanke bloemblad krult na opengaan speels naar achteren... De teelt van
deze beauty is net zo gemakkelijk als alle andere Amarylissen.

KLEINBLOEMIG. De meer verfijnde amaryllis, geeft 2 bloeistengels met elk
4 bloemen, spitser van vorm, kortere stengels.
738855.1  1 bol    € 8,95 

Hippeastrum 'Lady Jane'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
Zachtroze gestreept met witte middenbanen.

DUBBELBLOEMIG. Verbazing alom, de midden-
grootbloemige Amaryllis met een dubbele hoeveelheid bloembladen per
bloem: nog kleuriger, nog exotischer...!
738856.1  1 reuzenbol    € 8,95 

Hippeastrum 'Red Peacock' /
'Double King'

KAMER-AMARYLLIS 

Leveringsmaanden: oktober t/m
februari
DUBBELBLOEMIG. Verbazing alom, de midden-
grootbloemige Amaryllis met een dubbele hoeveelheid bloembladen per
bloem: nog kleuriger, nog exotischer...!
738860.1  1 grote bol    € 6,95 

Veltheimia bracteata 'Pink'

WINTERVUURPIJL 

Leveringsmaanden: september t/m
november
Een exclusieve winterbloeier! Misschien heeft u
deze plant in de winter wel eens als
kamerplant gekocht…? Het vlezige, grote blad groeit in een rozetvorm en
wordt na de vorming onmiddellijk gevolgd door een stevige bloeistengel
met bovenin een tros buisvormige, neerwaarts gerichte bloemen. De kleur
is licht-violetroze. ‘s Zomers is de bol in rust. Bloeitijd: januari-februari.

738890.1  1 bol    € 3,95 

Januari-Pakket Opruimings
Pakket

Leveringsmaanden: december t/m
januari
Helemaal leegverkopen is bijna onmogelijk. U
kunt ons helpen de laatste leuke bolletjes uit
te verkopen... Vanaf week 52 (en later in week
1-4) leveren we het door ons samengesteld pakket bij u thuis of op een
ander adres. Ons aandeel is dat we u 100% meer bollen geven voor de
prijs die u betaalt. (in feite krijgt u dus 50% korting). U kunt kiezen 1 of
meer pakketten in 4 prijsklassen. Idee: laat het pakket naar familie of
vrienden sturen (vermeldt dat adres op het “afwijkend afleveradres”);
factuur sturen we naar u.

738970.1  1 pakket (t.w.v. € 50,00)    € 25,00 
738970.2  1 pakket (t.w.v. € 70,00)    € 35,00 
738970.3  1 pakket (t.w.v. € 150,00)    € 75,00 
738970.4  1 pakket (t.w.v. € 200,00)    € 100,00 

Bollenplanter

Maakt handige, conische gaten in de grond, de
aarde kunt u weer uit de boor “lossen’ door in
het handvat te knijpen.

739000.1  1 stuks    € 5,95 

Bollenplanter Heavy Duty W0474

Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor,
door de bediening met 2 handen kost de
bediening minder kracht en kan zelfs in de
zwaarste grond worden gewerkt. Tijdens het
boren gaat een inwendige plaat met drukstang
omhoog, die je weer indrukt om de grond in
het gat terug te brengen. Deze zwaar uitgevoerde “holplantboor” heeft als
afmetingen: Totale hoogte 28 cm, boordiepte 10,5 cm, boordiameter 7 cm.
Te gebruiken voor het planten van knollen en bollen.

739010.1  1 stuks    € 27,50 

Bollenplanter Heavy Duty Long
W075

Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor,
door de bediening met 2 handen en een step
voor één van je voeten, kost de bediening
minder kracht en kan zelfs in de zwaarste
grond worden gewerkt. Tijdens het boren gaat
een inwendige plaat met drukstang omhoog, die je weer indrukt om de
grond in het gat terug te brengen. Deze zwaar uitgevoerde “holplantboor”
heeft als afmetingen: Totale hoogte 88 cm, boordiepte 10,5 cm,
boordiameter 7 cm. Te gebruiken voor het planten van knollen en bollen.

739020.1  1 stuks    € 45,00 
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Mechanische Bollenplanter Vijzel
Spiraal Boor

Je moet er maar opkomen... Een echte
grondboorspecialist kwam op het lumineuze
idee om mooie gaatjes te boren met een Vijzel
Spiraal Boor dat op een (accu)boortol past
(3/8" bit). 
Ideaal voor het poten van knollen, bollen of planten! 
 

De boren zelf zijn van zeer hoge kwaliteit, je hebt de keus uit de volgende
maten: 
ø 30 mm en 45 cm lang 
ø 45 mm en 73 cm lang 
ø 70 mm en 60 cm lang 
ø 100 mm en 63 cm lang 
ø 130 mm en 63 cm lang

739030.1  doorsnee 30 mm    € 14,95 
739030.2  doorsnee 45 mm    € 15,95 
739030.3  doorsnee 70 mm    € 17,95 
739030.4  doorsnee 100 mm    € 25,00 
739030.5  doorsnee 130 mm    € 29,95 

Bollenmandjes

Set van 3 mandjes, doorsnee 22cm. Bij tulpen
en hyacinten kan het goed uitkomen, dat u de
afstervende bollen op een andere plek zet.
Plant u de bollen in deze kunststof schaaltjes
en vervolgens met schaaltje en al in de grond,
dan is een groepje bollen gemakkelijk te
verplaatsen. Na droging van de bollen of knollen zijn de mandjes
gemakkelijk stapelbaar

739050.1  3 stuks    € 3,95 

Bollenmandjes

Set van 3 mandjes, doorsnee 26cm. Bij tulpen
en hyacinten kan het goed uitkomen, dat u de
afstervende bollen op een andere plek zet.
Plant u de bollen in deze kunststof schaaltjes
en vervolgens met schaaltje en al in de grond,
dan is een groepje bollen gemakkelijk te
verplaatsen. Na droging van de bollen of knollen zijn de mandjes
gemakkelijk stapelbaar

739060.1  3 stuks    € 4,50 

Bollenmandjes

Set van 3 mandjes, doorsnee 32cm. Bij tulpen
en hyacinten kan het goed uitkomen, dat u de
afstervende bollen op een andere plek zet.
Plant u de bollen in deze kunststof schaaltjes
en vervolgens met schaaltje en al in de grond,
dan is een groepje bollen gemakkelijk te
verplaatsen. Na droging van de bollen of knollen zijn de mandjes
gemakkelijk stapelbaar

739070.1  3 stuks    € 5,95 

Bollenmandjes

Set van 3 mandjes, rechthoekig: 25x21 cm. Bij
tulpen en hyacinten kan het goed uitkomen,
dat u de afstervende bollen op een andere
plek zet. Plant u de bollen in deze kunststof
schaaltjes en vervolgens met schaaltje en al in
de grond, dan is een groepje bollen
gemakkelijk te verplaatsen.

739080.1  3 stuks    € 6,95 

Je krijgt perfecte gaten of gaatjes •
De diepte bepaal je zelf •
Het spaart je rug •
Geen kromgebogen schepjes meer •
Ook in het gras razendsnel bollen planten •
Maar ook voor drainage-gaten die je vult met grind •
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