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AFHALEN?
Na telefonisch overleg kunnen de vooraf bestelde bollen en
planten eventueel ook afgehaald worden op het volgende adres:

Loods Hillegom:
Pastoorslaan 39, 2182 BW Hillegom
0252-728100
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VERBERGHE BLOEMBOLLEN
Pastoorslaan 39, 2182 BW Hillegom
Postbus 52, 2110 AB Aerdenhout
Telefoon: 0252-728100 – E-mail info@verberghe.nl
KvK 52989798
IBAN: NL55RABO0314994343 BIC: RABONL2U
VOORWOORD
Assortimentslijst 2017
Een nieuwe prijslijst met vele zomerbloeiende bol- en knolgewassen,
waaronder een voor Nederland uniek aanbod Dahlia’s. Aangevuld met een
aantal nieuwe vaste planten.
Zoals u van ons gewend bent, alles in prima kwaliteit en voor ons
vanzelfsprekend: soortecht.
Vernieuwde website www.verberghe.nl
Een geheel nieuwe website met meer- en grotere foto’s van al onze
producten, regelmatig aangevuld met actuele aanbiedingen. Door onze
prijslijst eenvoudig uit te voeren, kunnen wij onze bol- en knolgewassen
betaalbaar houden. Samen met de informatie op de website, is er een goed
beeld te verkrijgen van het complete aanbod.
Winterhardheidszone
Per plantensoort wordt aangegeven tot welke winterhardheidszone deze
behoort. De winterhardheidzones zijn ontwikkeld door het Department of
Agriculture in de Verenigde Staten. Op pagina 41 treft u het schema aan. Zo
kunt u in een oogopslag zien hoe winterhard de plant is. Voor planten in
bloempotten dient u de zone met twee te verlagen, omdat planten in potten
eerder bevriezen dan in de volle grond.
Bestel op tijd
Veel bijzondere bolgewassen worden op beperkte schaal geteeld. Om
teleurstellingen te voorkomen; wacht niet te lang met het insturen van uw
bestellijst. Eenvoudig door het invullen en opsturen van het bijgesloten
formulier, of via onze webshop www.verberghe.nl.
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Op het
bestelformulier kunt u de gewenste leverperiode aangeven.
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Schaarse artikelen worden gemarkeerd met een *. Artikelen die voor het
eerst in onze prijslijst staan, herkent u aan de N.
Extra kortingen
Voor afname van grotere aantallen hanteren wij een kortingsysteem door een
korting toe te passen op de catalogusprijs:
Indien u het tienvoudige van het genoemde aantal bestelt, dan ontvangt u een
korting van 7% op de genoemde prijs.
Vanaf 20 maal het genoemde aantal is de korting 10%.
Wilt u kleinere aantallen bestellen dan het voorgestelde aantal in de
catalogus, dan kan dat natuurlijk ook, wij rekenen dan een toeslag van 10%
op de genoemde prijs.
Bovendien verlenen wij een extra betalingskorting van 5% indien u uw
bestelling vooruitbetaald per eenmalige machtiging of Creditcard.
(Belangrijk is dat u deze gegevens correct op het bestelformulier invult).
Gratis verzending
Voor alle zendingen met een waarde vanaf € 70,00 nemen wij de
verpakking- en verzendkosten voor onze rekening. Voor zendingen onder dit
bedrag brengen wij een kleine bijdragen van € 6,50 in rekening. (Zie de
algemene voorwaarden op pagina 42).
Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende regelingen.
N&V Bulbs Group
Vanaf 2017 is Verberghe Bloembollen een onderdeel van N&V Bulbs
Group. Jan van den Bergh wordt dit jaar 65 en wil samen met zijn vrouw
Elma gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Zich geheel
terugtrekken doen zij niet, de komende jaren zullen Jan en Elma op de
achtergrond betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de onderneming.
Hun kennis en de ruim 21 jaar ervaring opgedaan met Verberghe
Bloembollen is uniek! Ook uw bestelling zal door dezelfde zeer ervaren
medewerkers verzorgd blijven worden.
Ons postadres, telefoonnummer en IBAN zijn wel gewijzigd, zie hiervoor
pagina 3.
Veel plezier met het maken van uw keuze uit het aanbod van deze geweldige
natuurproducten!

VERBERGHE BLOEMBOLLEN
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BELANGRIJK:
Levering van de zomerbloeiers uitsluitend tussen februari
en half mei!

Aanbieding gladiolen (zone 9-11):
100 grootbloemige gladiolen
gemengd,
maat 12/14
Normale prijs:
Nu voor slechts

€ 20,00
€ 17,50
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BELANGRIJK: alle planten in deze prijslijst zijn gescheurde
(gedeelde) planten van vollegrondsteelt en worden dus niet in
potjes of containers geleverd maar “bloot” = zonder aarde.
Agapanthus (Afrikaanse lelie), schitterende kuipplant met een hoogte van
ca. 80-100 cm., die echter pas vanaf het 2e jaar volop zal bloeien.
Zone 9-11
per stuk
‘Dr. Brouwer’, grootbloemig, donkerblauw
1,70
‘Pinocchio’, mooie kleinbloemige, laagblijvende
Agapanthus, blauw, hoogte ca. 50 cm.
1,40
‘Polar Ice’, mooie witte Agapanthus
1,85 N

Allium (sierui), zone 3-7
‘Summer Beauty’, Een rijk- en uitbundig groeiende
selectie. Gedurende de hele zomer verschijnen vele
bolvormige lilapaarse bloeiwijzen. Hoogte 40-60 cm.
tuberosum, knoflookbieslook, vrij platte schermen met vrijwel
witte bloemen, hoogte ca. 50 cm., bloeitijd: laat in de
zomer/vroeg in het najaar, lange bloeitijd

per 10

15,00 N

6,50

Amarcrinum (Amaryllis belladonna x Crinum). Bloeitijd: najaar.
Amarcrinum kan een paar graden vorst verdragen, maar is niet winterhard
(zone 8-11)
per stuk
howardii, roze, groenblijvend, hoogte ca. 60-70 cm.
4,00

Amarine, een kruising tussen Amaryllis en Nerine. De verzorging kan
vergeleken worden met die van Nerine.
Winterhardheidszone 8-10
Belladiva, wat fijner gevormde bloemen dan die van de
Nerine bowdenii, mooi mengsel in voornamelijk roze
en rode tinten. Zeer geschikt voor de snij, Hoogte ca. 70
cm., bolmaat 16/+
tubergenii ‘Zwanenburg’, donkerroze, hoogte ca. 75
cm., bolmaat 12/+

per stuk

1,75
4,00

Amaryllis (tuinamaryllis), hoogte 40 cm., bloeitijd: zomer/herfst, zone 8 11, import
belladonna, roze, bolmaat minimaal 22/+
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per stuk
4,00

*
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Amorphophallus (Duivelstong), de plant niet blootstellen aan
temperaturen onder 10 °C. Zeer opvallende verschijning, die tijdens de bloei
onaangenaam ruikt, geen bloeigarantie voor
het 1e jaar, zone 11-12
per stuk
bulbifer, niet de grootste uit deze familie, maar met een
bloeiwijze van ca. 40 cm. groot, toch een zeer opvallende
verschijning, bloeitijd juni, kleur voornamelijk groen
maar met roze en witte spikkels en marmering
3,75
napalensis, geel, hoogte ca. 60 cm., bolmaat 14/+
4,00
*

Anemone coronaria (enkel), hoogte ± 30 cm., zomerbloeiend indien nu
geplant. Bij aanplant in het najaar bloeien ze in mei, maat 6/7,
zone 8-10
‘De Caen’, gemengd
‘Bicolor’, wit met een rode ring in het hart
‘Hollandia’, rood
‘Mr. Fokker’, blauw
‘Sylphide’, violet
‘The Bride’, wit

per 10
1,10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Anemone coronaria (dubbel), hoogte ± 30 cm., zomerbloeiend, maat 6/7
zone 8-10
‘St. Brigid’, gemengd
‘Admiral’, violet
‘Governor’, rood
‘Lord Lieutenant’, blauw
‘Mount Everest’, wit

per 10
1,25
1,35
1,35
1,35
1,35

Anredera cordifolia (Boussingaultia baselloides), in de kas een
groenblijvende klimplant, hoogte tot 6 m., bloeit in de zomer met witte
bloemen en wil graag een zonnig plaatsje. Buiten wel een prima groeier
maar een minder goede bloeier. De knollen zijn bovendien niet geheel
winterhard, zone 8-10
per stuk
0,75
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Arisaema, een geslacht uit de familie der aronskelkachtigen. Allen willen
een plaatsje in de schaduw of halfschaduw en een humusrijke grond. NIET
gegarandeerd winterhard en bovendien geen al te makkelijk gewas. Kortom:
alleen voor de echte liefhebber, zone 6-9
per stuk
candidissimum, zachtroze met witte bloem tot ca. 15 cm.
groot, de plant wordt circa 50 cm. hoog, één van de mooiste!
*
16,00
concinnum, groen met witte bloemen, hoogte ca. 40 cm.
5,00
*
costatum, purpere strepen op een witachtige ondergrond,
hoogte ca. 40 cm.
*
7,00
flavum, vrij kleine maar mooie gele bloemen, hoogte 40-50 cm. 6,00
*
griffithii, donker purper gespikkeld, hoogte ca. 50 cm.
6,00
sikokianum, zeer fraaie Arisaema, bijna zwart met een witte
binnenkant, hoogte ca. 25 cm.
14,50
*
speciosum, een groenachtige Arisaema met een hoogte van
ca. 50 cm. de kleur is wat variabel
3,50

Arum, geslacht van aronskelkachtigen met een hoogte van 25 tot 40 cm,
waarvan wij u de meest winterharde soort aanbieden, bloeitijd: mei/juni,
daarna fraaie kolven met bessen, die zeer lang aan de plant kunnen blijven
zitten. Het liefst staan deze Arums op een enigszins vochtige, voedselrijke
bodem, maar ook een vrij droge standplaats in de schaduw wordt verdragen.
Zone 7-9
per stuk
italicum, Italiaanse aronskelk met weinig opvallende
crèmewitte bloemen, maar daarna fraaie oranjerode
bessen, hoogte 35-40 cm. Het blad verschijnt in de herfst,
het kan dus zijn dat u tot die tijd niets boven de grond ziet
komen.
0,75

Astrantia (Zeeuws knoopje), ideale vaste plant voor in de gemengde
border, hoogte ongeveer 50 tot 75 cm., zomerbloeiend, zone 6-8
per stuk
major ‘Abbey Road’, donkerrood
2,75
major ‘Roma’, de beste roze, lang doorbloeiend
4,00
major ‘White Giant’, zeer grote, witte bloemen
2,75
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Babiana, laagblijvend (12 tot 20 cm.) bolgewas met trechtervormige
bloemen, 7 tot 10 bloemen per steel, bolmaat 4/+, zone 9-10
per 10
‘Kew Hybriden’, mengsel met veel lichte tinten, hoogte
12-15 cm.
stricta, mengsel met voornamelijk blauwachtige tinten,
hoogte 20 cm.

3,25
2,00

AFHALEN?
Na telefonisch overleg kunnen de vooraf bestelde bollen en
planten eventueel ook afgehaald worden op het volgende
adres:
Loods Hillegom:
Pastoorslaan 39, 2182 BW Hillegom
Begonia (gewenste kleuren s.v.p. opgeven bij de bestelling)
Ten onrechte vaak gezien als een plant voor in de schaduw,
begonia’s verdragen goed de volle zon maar verlangen wel een beschutte
standplaats, knolmaat zoveel mogelijk 5 tot 6 cm., zone 9-11
per 5
bertinii, oranje, enkelbloemig, de echte boerenbegonia,
knollen gekweekt van stek, maat 28/+!
9,00
‘Bouton de Rose’, zachtroze dubbele bloemen, wat
donkerder aan de rand
3,00
cascade gemengd, de grootbloemige dubbelbloemige
hangbegonia’s in een mengsel van geel, oranje, rood, roze,
wit en zalmkleurig
3,40
cascade op kleur (zie boven)
3,60
‘Crispa Marginata 1’, vrij kleine enkele tot halfdubbele
bloemen met gefranjerde bloemblaadjes, geel met rode rand
3,80
‘Crispa Marginata 2’, als boven maar wit met een roze
rand
3,80
dubbel grootbloemig gemengd, de bekende grootbloemige
dubbele begonia’s zoals iedereen nog van vroeger kent, een
fraai mengsel in de kleuren: geel, oranje, roze, wit en rood
2,60
dubbel grootbloemig op kleur (zie boven)
2,75
fimbriata gemengd, grootbloemige dubbele begonia’s met
gefranjerde bloemblaadjes in de kleuren geel, oranje, rood,
roze en wit
2,60
fimbriata op kleur (zie boven)
2,75
marmorata, vrij grote dubbele bloemen, rood met wit
gemarmerd
3,00
9
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Begonia (vervolg)
multiflora ‘Flamboyant’, rode, vrij kleine bloem, zeer
rijkbloeiend, uit zaad geteeld, maat I
multiflora ‘Helene Harms’, geel, vrij kleine bloem, zeer
rijkbloeiend, maat I
multiflora ‘Le Madelon’, roze, vrij kleine bloem, zeer
rijkbloeiend, maat I
multiflora ‘Zwitserland’, donkerrode bloemen en
donkerbladig, vrij kleine bloem, maat I
Non Stop gemengd, de bloemen zijn wat kleiner dan van de
dubbele grootbloemige en de fimbriata begonia’s, maar de
non stop begonia’s bloeien rijker en bloeien gedurende het
gehele seizoen goed door. Een mengsel in de kleuren geel,
oranje, rood, roze en wit
Non Stop op kleur (zie boven)
pendula gemengd, ten onrechte vaak hangbegonia’s
genoemd. Het is echter een min of meer opgaande begonia
met hangende bloemen. Afhankelijk van de omstandigheden
en de verzorging zijn de bloemen enkel, dubbel of
halfdubbel. Kleuren: geel, oranje, rood, roze en wit
pendula op kleur (zie boven)

per 5
5,50
5,75
5,75
3,50

3,50
3,70

3,10
3,30

Bessera, Koraaldruppel een smalle, maar ca. 60 cm. hoge plant voor een
zonnige plek in de tuin of rotstuin. In de winter laten overwinteren op een
vorstvrije plaats. Bloeit laat in de zomer/vroeg in de herfst, zone 10-11
per 10
elegans, koraalrode hangende bloemen met een doorsnede
van ca. 3 cm., geeft tot 9 bloemen per steel. De bloem zelf
lijkt wat op de bloem van Fuchsia splendens.
2,80

Bletilla (Aardorchidee), hoogte ca. 50 cm., bloeitijd juli, grootte I-Extra,
winterhard in Nederland en België, zone 7-9
striata (hyacinthina), purperroze
striata ‘Alba’, als Bletilla striata maar met witte bloemen

per stuk
2,20
3,00

Cardiocrinum, (Reuzelelie), hoogte 2 tot 3 m., zomerbloeiend, moeilijk,
ondiep planten, wil wat schaduw, bloeien meestal de eerste 2 jaar niet. Het is
een veelvraat dus zeer regelmatig bijmesten, bijvoorbeeld met oude stalmest
of met koemestkorrels, zone 8-9
per stuk
giganteum, wit met een donker hart
14,50
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Chlidanthus, trompetvormige, sterk geurende bloemen met een
doorsnede van ca. 5 cm. heeft dit uit Peru afkomstige bolgewasje.
Hoogte is ca. 30 cm. Beslist niet winterhard, dus overwinteren in een
vorstvrij gehouden kas of iets dergelijks, zone 9-11
per 10
fragrans, helder geel en geurend (zoals de naam
al zegt), bolmaat 12/+
8,00

Commelina tuberosa (Commelina coelestis, Spinkruid), hoogte 40 cm,
eendagsbloemen, zomerbloeiend, nauw verwant aan Tradescantia
Winterhardheidszone 9-11
per 10
blauw
1,50

Convallaria (lelietje der dalen), hoogte 15-20 cm., voor verwildering
zone 4-7
majalis, wit, plantkiemen, bloeien pas na 2 jaar
majalis, wit, bloeikiemen, voor een goed resultaat vanaf
de eerste zomer
majalis ‘Prolificans’, heerlijk geurende witte bloemen
waarvan het lijkt alsof ze dubbel zijn, maar dat zijn ze
niet. Een extra lang bloeiende selectie.
majalis ‘Rosea’, mooie roze Convallaria, wat kleiner van
bloem dan de witte

per 10
2,75
7,00

15,00 N
15,00

Cosmos, aan de dahlia verwante planten met een hoogte van ca. 60 cm.,
winterhardheidszone 8-10 dus in Nederland niet winterhard.
Wortelstokken van de 1e grootte
atrosanguineus, de beroemde chocolade-cosmea met
chocoladebruine bloemen die de gehele zomer in ruime
mate aan de plant verschijnen en bovendien een heerlijke
chocoladegeur verspreiden

per stuk

3,30

Crinum, kuipplant met mooie amaryllisachtige bloemen, verlangt een
warme en zonnige standplaats, hoogte ca. 60 cm., zone 7-9
x powellii, roze, maat 26/+
x powellii ‘Album’, zuiver witte bloemen, maat 26/+

per stuk
3,25
4,25

Crocosmia (Montbretia), zomer/herfstbloeiend, een
steeds populairder wordend bolgewas, zone 7-9
‘Babylon’, oranje met een donker hart, hoogte ca. 60 cm.
‘Colombus’, vrij grote bloemen, okergeel met rode puntjes
rond het hart, hoogte 50 cm., bolmaat 6/+

per 10
2,10
3,75
11
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Crocosmia (vervolg)
‘Emberglow’, oranjerood gespikkeld met een gele hals,
sterk vertakte bloeiaren, hoogte ca. 90 cm., bolmaat 10/+
‘Emily Mckenzie’, geeloranje met rode blos, prima voor
de snij, grootbloemig, maat 6/+, hoogte 60-70 cm.
‘George Davidson’, kleinbloemige gele Crocosmia,
hoogte 60-70 cm., bolmaat 7/8
‘John Boots’, zuiver geel, bolmaat 7/8, hoogte 60-70 cm.,
grootbloemig
‘Lady Ann’, krachtig oranje, snijbloem, rechte aren, ook
een goede potplant, bolmaat 7/8, hoogte 60 cm.
‘Lucifer’, prachtig rood, grootbloemig, maat 10/+, hoogte
80 - 100cm., vroegbloeiend (juli/augustus)
‘Mistral’, scharlakenrood, hoogte ca. 80 cm., bolmaat 10/+

2,00
2,00
1,60
3,00
3,75
2,00
2,00

GEBRUIKT U UITSLUITEND GROTERE
AANTALLEN PER SOORT (100 OF MEER)?
Vraag dan onze prijslijst voor hoveniers en
plantenkwekerijen
Dahlia, dit bekende niet winterharde knolgewas met zijn vele verschillende
variëteiten behoeft nauwelijks nadere uitleg. Zowel als snijbloem, potplant
en in de tuin heeft de dahlia haar waarde bewezen.
Uiteraard leveren wij zoveel mogelijk knollen van de 1 e grootte.
Na opkomst van de plant eerst één keer toppen voor een mooie bossige
groei. Alle dahlia’s vallen in winterhardheidszone 8-10
Naast ons gebruikelijke assortiment hebben wij weer een groot deel van het
Verwer-assortiment opgenomen. De meeste andere Verwer-soorten hebben
wij wel in (zeer) kleine aantallen op onze website staan.
Door ons grote assortiment met vele exclusieve soorten zijn wij in de
loop der jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste leveranciers van
dahlia’s voor de particuliere tuin.
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Dark Angel-collectie ®: dahlia’s met zeer donker, fijn en diep
ingesneden blad, kleine enkele bloemen met mooie donkere hartjes, hoogte
25 tot 30 cm.
Dit type dahlia's heeft een grote aantrekkingskracht op vlinders en bijen.
per stuk
‘American Pie’ ®, zachtroze, hoogte 25 cm, bloemgrootte
4,5 cm.
2,40
‘Braveheart’ ®, donkerpaars, hoogte 20 cm., bloemgrootte 3 cm.
2,40
‘Dracula’ ®, purperrood, hoogte 30 cm., bloemgrootte 3,5 cm
2,40
‘Pretty Woman’ ®, lilaroze, hoogte ca. 30 cm.,
bloemgrootte 4 cm.
2,40
‘Pulp Fiction’, helderrood, hoogte 25 cm., bloemgrootte
3,5 cm.
2,40
‘Star Wars’ ®, oranjerood met geel rond het centrum,
hoogte 30 cm., bloemgrootte 4 cm.
2,40
‘Taxi Driver’ ®, geel met een bruinzwart hartje, hoogte 30
cm., bloemgrootte 4 cm.
2,40

Dark Angel-dahlia’s gemengd, een fraai mengsel uit
bovenstaande serie, o.a. zeer geschikt voor aanplant in
plantenbakken
Per 10 stuks
21,50

ACE collectie: Dit schrijft Verwer hierover op zijn website: soms vinden
wij als uitkomst van ons kruisingswerk een nieuwe dahlia die er heel anders
uitziet dan wat in de planning voorzien was maar toch door de uitstekende
eigenschappen een heel goede nieuwigheid blijkt te zijn. Deze dahlia's die
niet passen in een van de andere collecties maar elke dahlialiefhebber
enthousiast kunnen maken krijgen een plaatsje in deze
"ACE" serie. Hoogte ca. 100 cm.
per stuk
‘Ace Summer Emotions’ ®, wit aan de basis overgaand
naar lilapaars aan de toppen, bloemgrootte 25 cm.
2,25
‘Ace Summer Sunset’ ®, oranje met geel aan de basis,
bloemgrootte 25 cm.
2,25
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Gallery-collectie: genetisch laagblijvende dahlia’s met een hoogte
tussen de 25 en 45 cm. Ze maken een compacte goed vertakkende plant en
bloeien van vroeg in de zomer tot diep in het najaar. Zeer rijkbloeiende
dahlia’s die zeer geschikt zijn voor perkbeplanting en voor borders.
Door hun compacte groei en rijke, vroege bloei zijn deze dahlia’s ook zeer
goed te gebruiken als potplant en worden daarom al door veel tuincentra als
bloeiende potplant aangeboden. Op de website staan meer cultivars van deze
collectie, maar daarvan hebben wij zo weinig knollen dat vermelding in de
catalogus niet de moeite waard is.
per stuk
‘Gallery Art Deco’ ®, oranje, onderzijde roodbruin,
bloemgrootte ca. 12 cm., hoogte 40 cm.
1,70
‘Gallery Singer’ ®, rood, bloemgrootte 9 cm., hoogte 30 cm.
1,75
‘Gallery Valentin’ ®, helder oranje, bloemgrootte 9 cm., hoogte
ca. 25 cm.
1,75

BELANGRIJK:
Levering van de zomerbloeiers uitsluitend tussen februari
en half mei!
Happy Single-collectie: vrolijk gekleurde enkelbloemige dahlia’s met
donker blad. De hoogte van 60 tot 70 cm. maakt deze serie ook zeer geschikt
als kuipplant. Ze voelen zich overigens ook “happy” in elkaars gezelschap.
Een bonte mengeling in deze vrolijke kleuren zorgt voor een leuk effect in
de tuin, eventueel aangevuld met Roxy en Sunshine. Bloemgrootte 10 cm.
per stuk
‘Date’ ®, oranje, naar het hart rood, gekleurde enkelbloemige
dahlia met donker blad.
2,25
‘First Love’ ®, zalmoranje, hart rood omrand
2,25
‘Flame’ ®, rood, naar het hart geel
2,25
‘Juliet’ ®, lila
2,25
‘Kiss’ ®, zalmkleurig met een donkerbruin centrum, hoogte
ca. 60 cm.
2,25
‘Party’ ®, geel
2,25
‘Princess’ ®’, wit, contrasteert mooi met het blad, hoogte
ca. 80 cm.
2,25
‘Romeo’ ®, rood
2,25
‘Wink’ ®, lilaroze, wijnrood in het hart, hoogte ca. 70 cm.
2,50
14
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Karma-collectie, De Karma serie is een collectie dahlia's die met zorg
zijn veredeld en geselecteerd op eigenschappen die een goede snijdahlia
kenmerken. Al heel lang zijn dahlia's gewild als snijbloem om de mooie
vorm maar vooral om de schitterende kleuren die bijna in geen enkel
siergewas zo fel en gevarieerd voorkomen. Het zwakste punt van de dahlia
als snijbloem is de beperkte houdbaarheid. De rassen van de Karma-serie
zijn geselecteerd op de volgende eigenschappen: bloeirijkheid, bloemvorm
en bloemkleur, lange, rechte en sterke stelen met weinig of geen
zijvertakking en natuurlijk de houdbaarheid. De Karma's kunnen vrij rauw
gesneden worden en hebben een vaasleven van 7 tot 12 dagen.
per stuk
‘Karma Amora’ ®, mooie rode dahlia, waterlelie-type,
hoogte 90 cm., bloemgrootte 14 cm, zeer goede snijbloem
2,25
‘Karma Bon Bini’ ®, 90 cm. hoge cactus dahlia met een
geel centrum verlopend naar oranjerood aan de top,
bloemgrootte 14 cm.
2,00
‘Karma Choc’ ®, de 15 cm. grote bloemen van het
decoratieve type zijn heel donker rood, bijna zwart, hoogte
100 cm.
2,40
‘Karma Corona’ ®, een 90 cm. hoge cactus dahlia met
fraaie goudgele bloemen, brons-oranje naar de toppen.
13 cm. grote bloemen aan lange rechte stelen.
2,00
‘Karma Fuchsiana’ ®, fuchsiaroze bloemen, doorsnede
ca. 14 cm. Kan iets degenereren.
2,25
‘Karma Gold’ ®, fraaie gele dahlia met een lichte oranje
gloed. Bloemen van het decoratieve type, doorsnede ca. 15
cm., hoogte 90 cm.
2,20
‘Karma Irene’ ®, oranjerode bloemen van het
waterlelietype, doorsnede ca. 15 cm., hoogte 90 cm.
2,00
‘Karma Lagoon’ ®, paarspurper, hoogte 80 cm.,
bloemgrootte 14 cm. Bloemen van het decoratieve type
2,10
‘Karma Naomi’ ®, mahony-kleurig met fluwelen gloed,
hoogte 120 cm., bloemgrootte 14 cm., bloemen van het
decoratieve type
2,00
‘Karma Pink Corona’ ®, een 90 cm. hoge cactus dahlia
met fraaie roze bloemen,13 cm. grote bloemen.
Uitmuntende snijbloem
2,00
‘Karma Prospero’ ®, zachtlila dahlia van het waterlelietype, hoogte ca. 110 cm., bloemgrootte 15 cm.
2,10
‘Karma Red Corona’ ®, een 90 cm. hoge cactus dahlia
met fraaie vuurrode bloemen,13 cm. grote bloemen.
2,00
‘Karma Sangria’ ®, zalmroze met een geel hart, hoogte
ca. 100 cm., bloemgrootte ca. 13 cm.
2,00
15

N
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Karma-collectie (vervolg)
‘Karma Serena’ ®, crèmewit, hoogte 90 cm., de 12 cm.
grote bloemen zijn van het decoratieve type
‘Karma Yin-Yang’ ®, purperrode bloem met wit aan het
uiteinde van de bloemblaadjes

per stuk
2,00
2,10

N

Melody-collectie: een logisch vervolg op de Gallery-serie en eveneens
geselecteerd op bloeirijkheid, sprekende kleuren, goede plantvorm (goed
vertakkend) en een goede doorbloei. Door hun hoogte van 50 - 70 cm. zijn
het allemaal ideale planten voor in de border en als kuipplant. per stuk
‘Melody Allegro’ ®, zalmoranje bloemen van het
decoratieve type, hoogte ca. 60 cm., bloemgrootte 12 cm.
2,00
‘Melody Dixie’ ®, roomwitte bloemen van 10 cm.
doorsnede met fel lilapaarse topjes, hoogte 55 cm.
2,10
‘Melody Harmony’ ®, bloemen van het decoratieve type,
zacht lila, in het centrum meer naar roomwit. Hoogte ca.
50 cm., bloemgrootte 12 cm. Gecombineerd met het zeer
donker purperkleurig blad maken dit tot één van de
2,20
opvallendste Melody-dahlia’s

WWW.VERBERGHE.NL
Bezoek onze geheel vernieuwde website
voor foto’s van alle artikelen, actuele aanbiedingen en
eenvoudig online bestellen.

Anemoonbloemige dahlia’s, ook dit jaar zowel lage
als wat hogere dahlia’s in deze groep, zie de foto’s op de
website voor de bloemvorm.
‘Blue Bayou’ ®, lilaroze met blauwe gloed, zeer mooi,
hoogte 90 cm., bloemgrootte 10-15 cm.
‘Garden Show’, wit met donkerroze bloemen, hoogte ca.
60-90 cm.
‘Soulman’, donkerrood, hoogte ca. 100 cm.
‘Totally Tangerine’, de gehele bloem is tangerine kleurig
(zachtoranje met een roze gloed), hoogte ca. 100 cm.,
bloemgrootte 10-12 cm.
16

per stuk

2,50
1,90
2,20

2,50

N
N
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Baldahlia’s, hoogte ca. 100-120 cm., ook zeer geschikt
per stuk
als snijbloem, bloemgrootte 7-10 cm.
‘Boom Boom White’, wit, hoogte 80-90 cm., bloemgrootte
8-10 cm, zeer geschikt als snijbloem
1,80
‘Cornel’, rode baldahlia met vrij kleine bloemen, een prima
soort dat bovendien uitstekend geschikt is als snijbloem,
hoogte ca. 120 cm., bloemgrootte 9 cm.
1,90
‘Cornel Brons’, oranje, hoogte ca. 90 cm., bloemgrootte 8-9
cm.
1,90
‘Eveline’, wit met een lila gloed, hoogte ca. 100 cm.,
bloemgrootte 12-13 cm.
1,80
‘Ivanetti’, purperrode verloping uit ‘Cornel’, hoogte ca. 120 cm.,
bloemgrootte ca. 9 cm.
2,00
‘Jessie G’, donker lila, hoogte ca. 1 meter, bloemgrootte 8 cm.
1,90
‘Maroon Fox’, opvallend zwartrood, 90 cm., bloemgrootte
7-10 cm.
2,25
‘Red Fox’, zeer goede rode snijdahlia, de verbeterde ‘Red
Cap’, hoogte 90 cm., bloemgrootte 7-10 cm.
2,00
‘Sandra’, mooi roze, 90 cm., bloemgrootte 7-10 cm.
1,80
‘Sylvia’, oranje, hoogte 100 cm., bloemgrootte 7-10 cm.
1,60
‘Tam Tam’, zeer mooi donkerrood, 90 cm., bloemgrootte 710 cm.
1,70

N

N

Halskraag (collerette) Dahlia’s, de binnenste
bloemblaadjes zijn half zo lang als de buitenste rij en
vormen zo een kraag in een veelal contrasterende kleur.
‘Clair de Lune’, mooie gele dahlia met vrij grote
bloemen, 80 cm hoog
‘Fashion Monger’, rozerood met wit, bloem 10 cm.
‘Night Butterfly’, zwartrood (zeer donkerrood) met witte
kraag, hoogte ca. 90 cm., bloemgrootte 7-8 cm.
‘Pooh’, halskraagdahlia met een prachtige uitstraling, rode
bloemen met een groot goudgeel centrum en een goudgeel
randje. Bloemgrootte 7-8 cm. Hoogte 90 cm.
‘Teesbrooke Audrey’, roze met een witte kraag, hoogte
ca. 80 cm.
‘Twynings White Chocolate’, hoogte 100 cm. mooie
witte halskraagdahlia met vrij grote bloemen (12 cm.).

per stuk

2,25
2,25

N
N

2,25

2,00
2,00
2,25
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Pompondahlia’s, hoogte ± 70 - 120 cm., deze miniatuur
baldahlia’s zijn zeer rijkbloeiend.
‘Bantling’, oranje, bloemgrootte 5 cm.
‘Burlesca’, oudroze, bloemen 6 cm.
‘Buttercup’, geel, hoogte 70 cm, bloemgrootte 4-5 cm.
‘Dark Spirit’, zwartrood, bloemgrootte 5-8 cm.
‘Franz Kafka’, lilaroze, bloemgrootte 5 cm.
‘Little Beeswing’, goudgeel met oranje randjes en topjes,
hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte tot ca. 6 cm.
‘Small World’, wit met soms een paar kleine paarse vlekjes
aan de toppen, hoogte ca. 100 cm, bloemgrootte 5-6 cm.
‘White Aster’, wit, hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte 6 cm.
‘Wizard of Oz’, mooie roze dahlia, hoogte 80 cm.,
bloemgrootte 5-10 cm.

per stuk
1,90
2,00
1,90
1,90
1,75
1,90
1,90
1,75
2,00

Pioenbloemige dahlia’s, veelal donkerbladige dahlia’s
met halfgevulde bloemen.
‘Bishop of Auckland’, als ‘Bishop of Llandaff’ (zie
hieronder) maar met donkerrode half dubbele bloemen.
Bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of Canterbury’, als ‘Bishop of Llandaff’ (zie
hieronder) donkerviolet. Bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of Dover’, vrijwel witte bloemen. Hoogte ca. 90
cm., bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of Leicester’, als ‘Bishop of Llandaff’ maar met
mooie lichtroze bloemen. Bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of Llandaff’, fraaie scharlakenrode, half dubbele
bloemen met donkergele/oranje meeldraden die goed
zichtbaar zijn. Het blad is zeer donker. Deze dahlia wordt 90
tot 95 cm. hoog. Bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of Oxford’, de diep oranje Bishop. Hoogte ca. 90
cm., bloemgrootte 12-15 cm.
‘Bishop of York’, fraaie helder oranje, half dubbele
bloemen die goed zichtbaar zijn. Het blad is zeer donker.
Hoogte ca. 90 cm., bloemgrootte 12-15 cm.
‘Fascination’, een donkerbladige dahlia met een hoogte van
slechts 65 cm. en fraaie lilakleurige half dubbele bloemen.
Zeer geschikt als kuipplant. Bloemgrootte 10-15 cm.

per stuk

2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

1,80

Bishop-dahlia’s gemengd, een fraai mengsel uit
bovenstaande Bishop-serie:
Per 10 stuks 21,50
18

N
N
N
N
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Decoratieve dahlia’s
‘Akita’, roodbruin met geelachtige punten, chrysantbloemig,
hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte 15-20 cm.
‘Arabian Night’, donkerrood, kleinbloemig, hoogte 100 cm,
bloemgrootte 11 cm.
‘Ariko Zsaza’, mooie helder oranje dahlia, hoogte ca. 100
cm., bloemgrootte ca. 12 cm.
‘Balthasar’, lilaroze, paars in het hart, hoogte 90 cm.,
bloemgrootte 12-13 cm.
‘Blithe Spirit’, rood met witte toppen, hoogte ca. 110 cm.,
grote bloem (20-25 cm.),
‘Bloody Mary’, mooie donkerrode dahlia, bloemgrootte
ca. 11 cm., hoogte ca. 90 cm.
‘Café au Lait’, een dahlia die zijn naam eer aan doet door
zijn unieke kleur die werkelijk de kleur van koffie met
(veel) melk is. Als de bloem pas open staat heeft de bloem
een lichtroze waas. Het is een zeer grootbloemige (ca. 25
cm.) dahlia met een hoogte van ca. 80 cm.
‘Catching Fire’, rood met witte bloemen, 12 cm. groot, 90
hoog.
‘Checkers’, rood met wit gestreepte bloemen, ca. 10 cm.
groot, 80 cm. hoog
‘Claudette’, purper, hoogte 60 cm., bloemgrootte 11 cm.
‘Crème de Cassis’, lavendelkleurige bovenkant en
paarsrode onderkant. Hoogte 70 cm., bloemgrootte 12 cm.
‘Dark Diamond’, purperroze, wat lichter in het hart,
hoogte 90 cm., bloemgrootte 15-20 cm.
‘David Howard’, donkerbladig met mooie goudgele tot
helder oranje bloemen van het decoratieve type
‘Double Jill’, geel met witte dahlia, bloemgrootte ca. 8
cm., hoogte ca. 100 cm.
‘Engelhardts Matador’, donker paarslila, hoogte ca. 100
cm., bloemgrootte 13-14 cm.,
‘Explosion’, geel met rode strepen, hoogte ca. 90 cm.,
grote bloem met een doorsnede van 18 tot 20 cm.
‘Ferncliff Illusion’, wit met lilaroze toppen, hoogte tot
150 cm., bloemgrootte 15 tot 20 cm.
‘Fleurel’®, hoogte ca. 90 cm., zeer grote witte bloemen
(ca. 25 cm. doorsnede)
‘G.H. Lammerse’, zeer geschikt als snijdahlia, maar ook
voor de border. Bloemgrootte 14 cm., purperpaars, hoogte
circa 100 cm.

per stuk
2,00
1,80
1,80
1,80
1,80
2,10

N

2,10
2,10

N

2,10
1,75

N

1,80

N

2,10
2,25
1,90

N

1,90
1,80
1,75
1,90

2,00
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Decoratieve dahlia’s (vervolg)
‘Hapet Blue Eyes’, wit met lilapaarse toppen, hoogte 100
cm., zeer grote bloemen (20-25 cm.)
‘Lilac Time’, lilakleurige 15 tot 20 cm. grote bloemen,
hoogte 110-120 cm.
‘Maxime’, donkerrood met een klein geel randje, hoogte
ca. 120 cm., bloemgrootte 15 cm.
‘My Pride’, een grotere dahlia hebben wij niet in het
assortiment! Grote (minimaal 25 cm.) oranje bloemen en
een hoogte van 140 cm.
‘Night Queen’, mooi donker zwartrood met vrij kleine
bloemen (ca. 8-9 cm.), die qua bloemvorm dicht bij de
baldahlia’s staan, hoogte ca. 130 cm., prima snijbloem
‘Purple Explosion’, paarsrood met een klein wit randje,
hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte 20 cm.
‘Rebecca’s World’, paarsrood met wit, hoogte ca. 110
cm., bloemgrootte 12-13 cm.
‘Renato Tosio’, oranje, middelgrote bloem (16-17 cm.),
hoogte circa 120 cm.
‘Sabrina’, lilaroze met een lichtgeel centrum, hoogte ca.
100 cm., bloemgrootte ca. 13 cm.
‘Tartan’, mooie wit met donkerrode dahlia, bloemgrootte
ca. 20 cm., hoogte ca. 100 cm.
‘Thomas A Edison’, donkerlila, hoogte ca. 120 cm.,
bloemgrootte 15-20 cm.
‘Zsarelle’, roze verlopend naar (bijna) wit in het centrum,
hoogte ca. 90 cm., bloemgrootte ca. 12 cm.

per stuk
2,25
2,00
2,00

2,50

1,70
1,85
2,00
1,75
1,90
2,25
1,75
2,00

Onze catalogus met voorjaarsbloeiers (tulpen, narcissen, crocussen enz.)
verschijnt half juni 2017
Indien u deze eind juni nog niet in de bus heeft, laat het ons weten!

20

N
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Decoratieve dahlia’s, waterlelie-type, hoogte 90-140
cm., allen zeer geschikt als snijbloem
‘Bocherel’, mooi geel, hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte
12 cm.
‘Caballero’, rood met een gele rand, hoogte 110-120 cm.,
bloemgrootte ca. 12-13 cm.
‘Eternal Snow’, wit met iets geelgroen in het hart, hoogte ca.
90 cm., bloemgrootte ca. 11 cm., zeer houdbare snijbloem met
een vaasleven van 10 tot 14 dagen
‘Gerrie Hoek’, mooie roze dahlia met iets geel aan de
basis, rijkbloeiend, hoogte 110 cm., bloemgrootte 15 cm.
‘Lenny’s Dream’, roze met lila randje, hoogte ca. 60 cm.,
bloemgrootte 10-15 cm.

per stuk
1,80
1,80

2,20
1,80
2,00

Fimbriata dahlia’s (Hertengeweidahlia’s)
De gefranjerde dahlia’s uit de Decoratieve en semi-cactus
groep zijn nu ondergebracht in deze aparte groep.
‘Ambition’, paars, hoogte 100 cm., bloemgrootte 10-15 cm.
‘Kenora Macop-B’, zwart-rode gefranjerde dahlia, hoogte
ca. 130 cm., zeer aparte bloem, bloemgrootte 20-25 cm.
‘Winter Springs’, roze toppen en randen, wit aan de basis,
bloemgrootte ca. 14-15 cm., hoogte ca. 100 cm.

Semi-cactusdahlia’s
‘Black Jack’ ®, bijna zwarte (zeer donkerrode) dahlia met 15
tot 20 cm. grote bloemen, hoogte ca. 110 cm., diverse keren
winnaar van publieksprijzen op dahliashows, laat bloeiend
‘Bridge View Aloha’, geel met rode toppen, hoogte ca. 120
cm., bloemgrootte 15-20 cm.
‘Chat Noir’, zwart-rode dahlia met een vrij kleine bloem,
hoogte 110-120 cm., bloemgrootte ca. 15 cm.
‘Kennemerland’, een oud sterk soort. Mooie gele bloemen
van 15-18 cm en een hoogte van ca. 110 cm.
‘Market Joy’, geel-oranje, hoogte ca. 100 cm.,
bloemgrootte 10-15 cm., goede snijbloem
‘Mick’s Peppermint’, wit met donkerlila vlekjes en
strepen, bloemgrootte 15-20 cm., hoogte ca. 100 cm.
‘My Love’, wit, hoogte 100 cm., bloemgrootte 12-13 cm.
‘Vulcan’, oranjerode spectaculaire bloemen, hoogte ca.
110-120 cm., bloemgrootte 15 tot 20 cm.
‘Wittemans Best’, een oud vertrouwd soort, maar nog
steeds één van de beste rode semi-cactusdahlia’s, hoogte ca.
120 cm., bloemgrootte 17 cm.

per stuk
1.90
2,00
1,80
per stuk

3,00

*

1,85
1,80

*

1,80
2,00
1,80
1,75
2,00

N

1,80
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Cactusdahlia’s
‘Gryson’s Yellow Spider’, mooie gele cactusdahlia met een
bloemgrootte van ca., 15 cm., hoogte ruim 1 meter
‘Namara’, roze met geel, rood gevlamd, hoogte 100 cm.,
bloemgrootte 12-13 cm.
‘Nuit d’Été’, mooie zwartrode cactusdahlia, hoogte 120 cm.,
bloemgrootte 12 cm
‘Park Princess’, fris roze, rijkbloeiend, hoogte 65 cm.,
bloemgrootte 13 cm.
‘Playa Blanca’, zuiver wit, hoogte 70 cm., bloemgrootte 11 cm
‘Préference’, mooi zalmroze, hoogte 90 cm.

per stuk
1,80
1,80
1,90
1,80
1,80
1,75

Sterdahlia’s, orchideetype, stervormige enkele
bloemen, hoogte 60-90 cm.
‘Honka’, een vrij nieuwe bloemvorm onder de dahlia’s is de
dahlia met stervormige (enkele) bloemen. Honka zelf is geel
en heeft een hoogte van ca. 60 cm., bloemgrootte 10 cm.
‘Honka Fragile’, eveneens stervormig, maar wit met een
smal rozerood randje, hoogte 70 cm., bloemgrootte ca. 10 cm.
‘Honka Roze’, roze, hoogte 70 cm., net als ‘Honka’ met
stervormige bloemen van ca. 10 cm. groot.
‘Honka Rood’ (‘Marie Schnugg’), rode stervormige
bloemen. 70 cm.
‘Verrone’s Obsidian’, zeer donkerrode dahlia met
stervormige bloemen van het Honka-type (zie hierboven),
hoogte ca. 70 cm., bloemgroote ca. 8 cm. De opvolger van
de niet meer geteelde ‘Black Honka’

per stuk

2,30
2,50
2,30
2,30

N

2,50

Overige Dahlia’s, cultivars die niet in één van de
vorige rubrieken zijn te plaatsen
‘Bright Eyes’, prachtige enkelbloemige dahlia. Fuchsiaroze,
heldergeel in het hart, 60-70 cm.
x Cosmos ‘Mexican Black’, uniek, een kruising tussen
Cosmos atrosanguineus en een Dahlia. Kleine bloemen met
een chocoladegeur. Hoogte: 90 cm.
imperialis, “boomdahlia”, hoogte tussen de 3 en 4 meter. Als
u ze in bloei krijgt dan ziet u fraaie roze enkele bloemen met
een grootte van 5 tot 8 cm. Bloeit in Nederland vrijwel
uitsluitend in een kas of serre

22

per stuk
2,40

N

3,50

N

5,00

*
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Overige Dahlia’s, (vervolg)
‘Jescot Julie’, orchideebloemig, de bloemblaadjes zijn
oranje aan de bovenkant en rood aan de onderkant. Goede
snijbloem. Hoogte 100 cm., bloemgrootte 12 cm.
‘Ragged Robin’, apart gevormde zeer donkerkleurige
dahlia (donker bruinrood), hoogte ca. 100 cm.,
bloemgrootte 5-10 cm.
‘Roxy’, een al oude cultivar met enkele violette bloemen en
donker blad, hoogte ca. 70 cm. Bloemgrootte 8-10 cm.
‘Sunshine’, rood met gele enkele bloemen en fraai donker
blad. Zeer geschikt voor teelt op potten. Hoogte ca. 70 cm.,
bloemgrootte 6-8 cm.
‘Waltzing Mathilda’, halfdubbel tot dubbel, rood met een
gele waas, hoogte ca. 100 cm., bloemgrootte ca. 11 cm.

per stuk

2,10

2,40
1,80

2,00
2,10

Eucomis, (kuiflelie, ananasplant). De bloeiwijze ziet eruit als een ananas,
daarna houden de zaaddozen nog lange tijd sierwaarde. Ook zeer geschikt
voor kuip of pot, hoogte 30 tot 60 cm. met uitzondering van E. pole-evansii
die meestal tot boven de 100 cm. uitgroeit, zomerbloeiend, zone 9-10
per stuk
autumnalis, wit, kleinbloemig, zeer mooi, maat 16/18,
laatbloeiend
1,60
bicolor, groenig met wat wit, maat 16/18
1,50
comosa (punctata), worden uit zaad gekweekt dus de
kleuren zijn variabel, maar in witte, roze en groene tinten,
bolmaat 20/+, hoogte 50-70 cm.
2,00
comosa ‘Montana’, wit, paars in het hartje, erg mooi. Hoogte
40 cm., bolmaat 20/+
3,40
comosa ‘Pink Gin’ ®, roze, groenbladig, hoogte 60-70 cm.,
bolmaat 18/+
5,00
comosa ‘Sparkling Burgundy’, mooie donkere Eucomis met
donker blad, hoogte 60-70 cm., bolmaat 18/+
3,50
pole-evansii, de kleur is ongeveer gelijk aan die van Eucomis
bicolor, maar de hoogte is 100 tot 140 cm. Opgekweekt uit zaad
waardoor hoogte en bloemkleur iets variabel kunnen zijn.
Bolmaat 36/+
6,50
‘Van der Merwei’, zeer fraaie donkere Eucomis met donker
bruinrode bloemsteel en donker gevlekt blad, laagblijvend
(ca. 25 cm.), bolmaat 12/+
3,50

23
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Eucharis, zeer mooie bloem maar moeilijk in bloei te krijgen, uitsluitend
geschikt als kasplant. Indien de plant het naar haar zin heeft, kan ze tot 3
keer per jaar bloeien, zone 11-12, hoogte ca. 50 cm.
per stuk
amazonica, zuiver wit met wat groen in het hartje
2,75

Freesia (tuinfresia’s), hoogte ± 30 cm., bolmaat 6/+, verlangen een
zonnige standplaats. Winterhardheidszone 9-11
enkelbloemig, mooi mengsel, heerlijk geurend
dubbelbloemig, mooi mengsel, heerlijk geurend

per 10
1,30
1,45

Galtonia (hyacinthus, Kaapse hyacint), hoogte 100 tot 150 cm., helaas wat
virusgevoelig waardoor het blad niet altijd even mooi is. Bloei vanaf juni,
ook een zeer goede kuipplant, zone 7-10.
per 5
candicans, zuiver wit, maat 16/18
3,75
viridiflora, groen met wit, zeer apart, maat 20/+
5,00

Gladiolen - grootbloemig: perfecte snijbloem, zie ook onze
aanbieding op bladzijde 5,
hoogte 90 tot 150 cm, zone 9-11, bolmaat 12/14
‘Bananarana’ ®, geel
‘Espresso’ ®, zwartrood
‘Essential’ ®, wit
‘Milka’®, blauw tot lichtpaars
‘Oasis’ ®, roze
‘Performer’ ®, blauw
‘Peter Pears’, zalm
gemengde kleuren

per 10
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
1,75
2,00

Gladiolen - kleinbloemig, zeer geschikt voor borderbeplanting. Door
de plantopbouw ontstaan er mooie vertikale accenten in de bloemenborder.
Bovendien snijbloemen van een maat waar iedereen wel een vaas voor heeft,
hoogte 50 tot 60 cm., bolmaat 10/12, zone 8-10
per 10
colvillei ‘Albus’, wit, middelvroeg
1,70
tubergenii ‘Charm’, paars, vroeg bloeiend
1,60
nanus ‘Elvira’, roze met rode lippen, vroeg
1,70
nanus ‘Impressive’, wit met lichtrode tekening
1,70
primilus ‘Mirella’, rood, vroeg
1,70
gemengd
1,70
24

N
N
N
N
N
N
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Gladiolus (overig)
callianthus ‘Murielae’ (Abessijnse gladiool), zomer/herfst
bloeiend, heerlijk geurend, hoogte ± 90 cm. wit met purperen
vlek, bolmaat 10/+, zone 8-10
communis subsp. byzantinus, violetroze, hoogte ca. 50 cm.
Bloeitijd: mei, bolgrootte 6/+. Winterhard.

per 10
1,25

1,50

N

Gloriosa (prachtlelie), klimplant voor de kas/serre,
klimaatzone 10-12. Bolmaat I.
carsonii, purperrood met gele rand
‘Lutea’, een gele gloriosa, wat kleiner van bloem dan G.
'Rotschildiana', hoogte 100 tot 150 cm.
‘Rotschildiana’, zeer mooie rode bloemen met gele rand,
extra grote knollen., hoogte tot 2 meter
‘Sparkling Jip’, parelmoerwit met roze
superba, zachtoranje met geel, geruffelde bloembladen,
hoogte tot 150 cm.
-donker oranje-, opvallende selectie met warm oranje
bloemen

per stuk
3,50
3,60
3,75
3,75
3,50
3,75 N*

Gloxinia (Sinningia), mooie kamerplant met klokvormige bloemen, die
vooral vroeger veelal te zien was op de vensterbanken. Bloeit van juni tot
september. Kan vanaf mei echter ook goed in de tuin mits niet in de volle
zon. Klimaatzone 9-10, knolmaat 6/+
per 5
‘Blanche de Meru’, roze met wit
6,00
‘Etoile de Feu’, rood
6,00 N
‘Hollywood’, blauw
6,00 N
‘Kaiser Friedrich’, rood met witte rand
6,00
‘Kaiser Wilhelm’, blauw met witte rand
6,00
‘Mont Blanc’, zuiver wit
6,00

Habranthus, afkomstig uit zuidelijk Afrika is dit slechts 15-20 cm. hoge
bolgewasje met stervormige roze bloempjes, dat beslist niet winterhard is.
In de zomer kunnen ze op een zonnige plaats in de tuin, al vinden wij een
koele lichte plek in huis of een plekje in de kas beter geschikt. Geen
bloeigarantie voor het 1e jaar! Klimaatzone 10-12
per 10
robustus (Zephyranthes robustus), bolmaat 7/+
1,40

25

26

Hedychium, mooie kuipplant uit de gemberfamilie, maar heeft het nog
meer naar haar zin in een kas. Bloeitijd vanaf juli, maar H. gardnerianum
vaak pas vanaf eind september, verlangt een warme standplaats en
regelmatig mest, klimaatzone 10-12. Alle vier heerlijk geurend
per stuk
aurantiacum, fraaie scharlakenrode bloeiwijzen, hoogte 1
tot 1,5 meter
2,20
densiflorum, oranje, hoogte ca. 100 cm.
2,20
ellipticum, cremewit, hoogte circa 150 cm.
2,20
gardnerianum, hoogte ruim 1 meter, gele bloemen
2,50

Helianthus, vrij kleine zonnebloemachtige bloemen in het najaar, maar bij
deze soort gaat het vooral om de eetbare knollen.
Hoogte circa 200 cm. en volkomen winterhard (zone 4-8).
tuberosus (aardpeer of topinambur), de Hollandse vorm
met gele schil

26

per 10
6,00
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Hemerocallis (daglelie). Planten met 2 of meer neuzen bieden wij u
van deze rijkbloeiende vaste planten voor een zonnige of halfbeschaduwde
standplaats. Wij hebben uit het omvangrijke sortiment een keuze gemaakt
van sterke rijkbloeiende variëteiten. Hoogte 70 tot 100 cm. afhankelijk van
de grondsoort, zone 5-8
per stuk
‘Entrapment’, blauwpaars met gele keel, hoogte 65 cm.,
3,25
bloeitijd juli/augutus
‘Gentle Shepherd’, crèmewit met groene keel, hoogte ca. 80
cm., bloeitijd juni/augustus
3,00
‘Pardon Me’, slechts 50 cm. hoge Hemerocallis, rood met
geel in het hart, rijkbloeiend, bloeitijd juni/augutus
2,50
‘Stella d’Oro’, lang en rijkbloeiende vorm met kleinere
gele bloemen, zeer dankbaar. Hoogte 30 cm., bloeitijd 7/8
2,00
‘Strawberry Candy’, rood met donkerrood. Hoogte 65
cm., bloeitijd juli/augustus
2,75

N

N

N
N

Hepatica, (leverbloempje). Leuk laagblijvend plantje (ca. 15 cm.) dat
goed verwilderd. Winterhardheidszone 5-7. Ze groeien het beste in de lichte
schaduw op kalkrijke grond.
per stuk
acutiloba, een zelden aangeboden vorm uit Noord-Amerika,
2,75
de kleur is variabel (blauw, roze, wit), maat I

*

Hippeastrum (Amaryllis). Op dit moment is er een beperkt aanbod van
mooie Amaryllis in onze webshop. In de herfst, direct nadat de bollen
gerooid worden is er een enorme keuze. Zie dan ook: onze catalgus met
voorjaarsbloeiende bol- en knolgewassen.

Homeria, (Kaapse tulp). Hoewel de Nederlandse naam anders doet
vermoeden, behoort Homeria tot de Iridaceae. Ze groeien het beste op
humusarme zand- en zavelgronden, omdat klei en veen in de wintermaanden
te nat blijft voor deze knollen. In de winter wel goed afdekken!
Klimaatzone 9-10
per 10
flaccida (aurantiaca), zalmoranje, hoogte ca. 50 cm.,maat 5/+
2,00
ochroleuca, geel, hoogte ca. 50 cm., knolmaat 5/+
1,70
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Hymenocallis (Ismene), zeer mooie bloemen, hoogte 40 - 80 cm. Alleen
geschikt voor een zonnige standplaats, bloeitijd augustus/september,
ook te gebruiken als kuipplant, zone 9-11
per stuk
festalis ‘Zwanenburg’, zuiver wit met groen, bolmaat 24/+
1,10
harrisiana, wit, hoogte slechts 30-40 cm., qua vorm verweg de
mooiste Hymenocallis, maat 14/+
1,50
longipetala (Elisena longipetala), wit, ongewone bloemvorm,
bolmaat 24/+
2,30
‘Sulphur Queen’, zachtgeel, maat 18/+
1,80

*

Incarvillea (tuingloxinia), hoogte 30 cm., bloeitijd: juni/juli, maat I.
klimaatzone 7-9
delavayi, roze
delavayi ‘Snowtop’, zuiver wit

per stuk
1,40
1,70

Iris ensata (Iris kaempferi, Japanse Iris). Circa 80-100 cm. hoge vaste
planten, die graag op een vochtige plaats staan, ze bloeien van juni tot
augustus met grote platte bloemen, zone 5-8
per stuk
‘Angel Mountain’, lila, purper en wit. Bloemen 10 cm. groot
3,30 N
‘Queen’s Tiara’, wit met violetblauw
3,30 N
‘Royal Banner’, donkerrood
3,30 N

Iris sibirica (Siberische iris). Circa 80 cm. hoge vaste plant, die in
juni/juli bloeit. De bloemen zijn kleiner dan die van Iris germanica. De
planten groeien echter harder en bloeien rijker. Staat het liefst op een
zonnige plaats. Klimaatzone 5-8
per stuk
‘Dear Delight’, lichtblauw
1,95
‘Moon Silk’, crèmewit met geel
1,95
‘Perry’s Blue’, hemelsblauw
1,95
‘Shirley’s Pope’, fluweelachtig blauwpaars met wit
1,95
‘Snow Queen’, groenigwit
1,95
‘Sparkling Rose’, roze
1,95

Ixia (koffieboontje), hoogte 50 cm., bloeitijd: juli, bolmaat 5/+.
Klimaatzone 11-12
‘Swanbury Mix’, mooi mengsel
28

per 10
0,95

N
N
N
N
N
N
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Leucocoryne, dit aan de Allium (sierui) verwante geslacht groeit het
beste op een zonnige plaats in goed doorlatende kleigrond, hoogte ca. 40
cm., bolmaat 5/+, winterhardheidszone 9-11
per 10
‘Andes’, purperroze, 40-50 cm hoog, bloeit in juni-juli
2,50
‘Blue Ocean’, lilablauw met wit hart. Hoogte 40-50 cm.,
bloeitijd: juni-juli
2,50
gemengd, prima mengsel voor buitenteelt
2,20

N
N

Liatris, vaste planten met een aarvormige bloeiwijze. Veel gebruikt als
snijbloem. Hoogte circa 70 tot 80 cm., knolmaat 14/+,
klimaatzone 4-7
spicata, lichtpaars (lilaroze)
spicata ‘Alba’, wit

per 10
4,20
4,50

Lilium (lelie). Alle aangeboden lelies houden ervan om vrij diep geplant te
worden en zijn dankbaar voor koele voeten, bijvoorbeeld door ze tussen
bodembedekkende vaste planten te zetten. Alle lelies zijn winterhard in de
klimaatzone’s 5 en hoger

Trompetlelies inclusief longiflorumtypes, trompetvormige bloemen,
bij de longiflorum zeer lang en dun, bolmaat 20/22
‘Golden Splendour’, geel
‘Pink Perfection’, roze
‘Triumphator Zanlophator’, longiflorum, wit met purperroze
hart, 110 cm., bolmaat 18/20
‘White Present’, wit, longiflorum. Hoogte 100 cm., bolmaat
18/20

per 10
11,00
11,00
8,00

N

8,00

N

Tijgerlelies, lelies met sterk gespikkelde, hangende bloemen.
Bolmaat 16/18, hoogte 100-120 cm.
‘Pearl Jennifer’, geel, vergelijkbaar met L. leichtlinii
‘Pink Giant’, roze lelie met sterk gespikkelde, hangende
bloemen
‘Red Velvet’ (‘Red Flavour’), mooie donkerrode lelie, hoogte
lager dan de andere: ca. 60 cm.
‘Sweet Surrender’, crêmewit, lichtgeel bij het open komen
‘Tiger Babies’, oranjeroze (zalmkleurig)

per 10
8,50
8,50
8,00
8,00
8,00

29

N

30

Aziatische lelies: het “normale” type lelies met
opstaande bloemen. Tenzijn anders vermeld bolmaat 16/18
‘Apricot Fudge’ ®, opmerkelijke lelie, abrikooskleurige
opstaande bloemen die meer op een roos lijken dan op een lelie!
Hoogte ca. 60 cm.
‘Bright Diamond’, wit, hoogte ca. 125 cm.
‘Easy Life’, lichtgeel met donkere spikkels, hoogte ca. 100 cm.
Stuifmeelvrij
‘Forever Marjolein’, bicolor-type, abrikooskleurig met een
roze gloed op de uiteinden, hoogte 90 cm.
‘Golden Stone’, bicolor-type, geel met bruinrood hart, hoogte
70 cm.
‘Kensington’, dubbele gele bloemen, hoogte ca. 100 cm.
‘Londrina’, mooie rode potlelie met een hoogte van ca. 50 cm.
‘Nightrider, nieuwe zwartrode trompetvormige lelie, hoogte
120 cm.
‘Orange Electric’ ®, bicolor-type, oranje met een ivoorwit
randje, hoogte 90 cm.
‘Purple Eye’, bicolor-type, roze met donkerpaars, hoogte 120
cm.
‘Rosella’s Dream’, roze met wit, hoogte 70 cm., de opvolger
van Lilium ‘Lollypop’
‘Whistler’, bicolor-type, oranje bruin, donker “geairbrushed” in
het centrum, hoogte 80-90 cm.

per 10

11,00
5,50
6,50
6,00
6,00
9,00
6,00

N

8,00

N

6,50
6,00

N

5,00
7,00

OT-lelies, een kruising tussen Orientallelies en trompetlelies. Dit heeft vrij
hoge (150-250 cm.) maar stevige lelies opgeleverd, meestal met iets naar
beneden gerichte grote geurende bloemen. Ook omschreven als boomlelies.
Uitermate geschikt voor aanplant in de tuin want ze blijven over het
algemeen prima rechtop staan. Bolgrootte 16/18
per 10
‘Friso’, donker wijnrood met een brede witte rand
10,00
‘Lady Alice’, Turkish cap, wit met een groot oranje hart,
heel apart
12,50
‘Miss Feya’, Turkish cap, zeer fraaie donkerrode lelie
12,50
‘Sheherazade’, donkerrood met een gele rand, bolgrootte
20/22
11,00
‘Urandi’, lichtroze
11,00
‘Yelloween’, nieuwe botergele lelie, bolgrootte 20/22
11,50
30

N

31

Oriental-lelies, grote geurende bloemen, voor het
merendeel afstaand of iets naar beneden gericht, bolgrootte
16/18
‘Broken Heart’ ®, zachtroze orientallelie met dubbele
bloemen, hoogte ca. 100 cm.
‘Dizzy’, de zeer apart gekleurde bloemen zijn wit met een rood
centrum en vele rozerode spikkels
‘Garden Party’, wit met geel centrum, hoogte slechts 40 cm.
dus ideaal voor op de pot
‘Magic Star’ ®, roze met een donkerder streep midden op de
bloemblaadjes, mooie dubbele bloemen, hoogte ca. 100 cm.
‘Mona Lisa’, roze met een iets donkerdere streep midden op de
bloemblaadjes, prima potlelie, hoogte ca. 45 cm.
‘Muscadet’ ®, wit met een paar roze vlekjes en rozerode
stippen, erg mooi! Hoogte ca. 70 cm.
‘Polar Star’ ®, grote witte, dubbele bloemen, hoogte 100 cm.
‘Stargazer’, rozerood, de bekendste oriental
‘Sumatra’, donkerrood. Hoogte 90-100 cm.
‘White Cup’, grote witte bloemen, rijkbloeiend

Wildvormen (species)
henryi, helder oranje, donker gespikkeld, type tulband.
Bolmaat 18/20
lankongense, hoogte ca. 40-50 cm., mooie (kleine) lichtroze
bloemen van het turkse type, bolmaat 8/+
‘Kushi Maya’, opzienbarende lelie waaraan duidelijk te zien
is dat L. nepalense één van de ouders is, cremegeel met
donkerrood centrum, stevige stelen van ca. 125 cm. Lengte en
vrij grote afstaande bloemen, type O.T. bolmaat 18/+
lancifolium var. splendens, oranjerode tijgerlelie, bolmaat
16/18
pumilum (tenuifolium), helder scharlakenrode bloem van het
Turkse type, laagblijvend, één van de beste lelies voor de tuin,
bolmaat 12/+
regale, trompetlelie, wit met paarse gloed aan de buitenkant
van de bloemen, bolmaat 20/22
speciosum var. album, Japanse wildvorm met zachtgeurende
wit met iets groene bloemen, bolmaat 20/22
speciosum ‘Uchida’, roze, bolmaat 20/22, geurend

per 10
11,00
8,00
8,00
11,00
8,00
8,50
11,00
6,00
6,00
6,00

N

N

per 10
12,50
35,00

24,00
9,75

*

17,00
11,00
12,50
12,50
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Lobelia speciosa, leuke vaste planten voor een plek in de zon of lichte
halfschaduw. Klimaatzone 4-7, bloeit tussen juni en augustus. Drie mooie,
door de R.H.S. bekroonde cultivars met een compacte groeiwijze, hoogte 50
cm.:
per 5
‘Crimson Princess’, crimson (donkerrode) bloemen
7,50
‘Pink Princess’, warmroze
7,50
‘Scarlet Princess’, vuurrode bloemen
7,50 N*

Mertensia virginica, deze borage-achtige uit Noord-Amerika wordt
circa 50 cm. hoog met ca. 2,5 cm. grote trechtervormige bloemen, die tijdens
de bloei verkleuren van lila roze naar diverse tinten blauw. Na de bloei sterft
de plant af, maar loopt in het voorjaar weer uit. Verlangt een koele plek in de
halfschaduw, bloeit al in april/mei, bijtijds planten om in het jaar van
aanplant bloemen te zien.
Klimaatzone 4-7
per stuk
4,50

Mirabilis jalapa, wonderbloemen in gemengde kleuren. Circa 5 cm. grote
bloemen die pas in de middag openen. Plant ze in de buurt van het terras,
zodat u op warme zomeravonden van de heerlijke geur kunt genieten, hoogte
50 cm.
Klimaatzone 8-10, mooie grote knollen
per 10
3,00

Nepeta, kattenkruid, een goede selectie die opvalt en waarmee in de border
zeer fraaie effecten zijn te bereiken. Klimaatzone 4-7, bloeitijd juliseptember.
per 5
‘Six Hills Giant’, maar liefst 60 cm. hoog (u vind uw kat niet
meer terug). Heeft graag een wat droge zonnige standplaats,
kleur violetblauw

BELANGRIJK:
Levering van de zomerbloeiers uitsluitend tussen
februari en half mei!
32

5,50
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Nerine (kliplelie), hoogte ca. 50-70 cm., bloeitijd: September/november,
klimaatzone 8-10, een assortiment met een aantal mooie, sterke cultivars,
bolmaat 12/+
per 10
bowdenii, grote roze bloemen
5,00
bowdenii ‘Bianca Perla’, wit
7,50
bowdenii ‘Favourite’, roze
5,50
bowdenii ‘Isabel’, zeer donker roze
8,00
bowdenii gemengd, een mooi mengsel in wit en verschillende
tinten roze
6,00
companion ‘Mr. John’, donkerrood, bolmaat 11/+
16,00
sarniensis, rozerood, bolmaat I
16,00

N

per 10

Ornithogalum (vogelmelk), zomerbloeiend en zeer houdbaar
arabicum, witte bloemen met een zwart vruchtbeginsel,
bolgrootte 14/+, zone 9-11
saundersiae, de grote broer van arabicum, grotere bloem, hogere
en stevigere steel (100 cm.), zeer fraai en houdbaar, bolmaat 20/+,
zone 9-11

4,50

13,00

Oxalis (klavertje vier), geslacht van niet winterharde bol- en knolgewasjes,
hoogte 15 - 25 cm., bloeitijd vanaf juni/juli, ook zeer geschikt
voor potten of schalen, grootte I, zone 7-9
deppei, roze, groen blad, het klavertje vier
deppei ‘Iron Cross’, blad met roodbruine tekening
depressa, wit met roze/violet, gele bloembuis, zeer laag
floribunda (rubra), rozerode rijkbloeiende Oxalis die ook
zeer geschikt is om als hangplant te kweken
regnelli (triangularis ssp. papilionacea), wit met groen blad
regnelli ‘Fanny’ ®, zachtroze bloemen, groen blad
triangularis, zachtroze, bruin blad
triangularis ‘Myke’ ®, bruin blad en witte bloemen

per 10
0,85
0,80
2,25
7,00
1,50
2,80
2,20
2,80
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AFHALEN?
Na telefonisch overleg kunnen de vooraf bestelde bollen en
planten eventueel ook afgehaald worden op het volgende
adres:
Loods Hillegom:
Pastoorslaan 39, 2182 BW Hillegom
0252-728100
Pleione (Orchidee), hoogte 20 cm., bijna winterhard, bloeitijd: juli, maat I
formosana, lichtroze, zone 8-10, bolmaat I
humile alba, leuke kleine witte Pleione, zelden aangeboden
‘Tongariro’, donkerroze selectie van Pleione formosana,
bolmaat I

per stuk
3,50
13,00

*

3,50

*

Polianthes (tuberoos), heerlijk geurend, verlangt een warme
en zonnige plaats, zeer mooi, klimaatzone 9-11.
tuberosa ‘The Pearl’, wit, hoogte ca. 100 cm., bolmaat 14/+

per stuk
2,00

Ranunculus (ranonkels), vooral bekend als prima houdbare snijbloem,
hoogte ca. 35-40 cm., eerst even inweken voor het planten, houden van een
zonnig plekje, maat 6/+, zone 8-9
per 10
asiaticus ‘Aviv’ geel
1,50
asiaticus ‘Aviv’ oranje
1,50
asiaticus ‘Aviv’ rood
1,50
asiaticus ‘Aviv’ roze
1,50
asiaticus ‘Aviv’ wit
1,50
asiaticus ‘Aviv’ gemengd
1,40

Rhodoxis (rapsterretjes), zijn ontstaan uit roodsterretjes (Rhodohypoxis)
en geelsterretjes (Hypoxis). Potplant die bij een goede verzorging maanden
achtereen bloeit. Vermeerdert snel. Zone 9-11
per stuk
‘Aurora’, wit met roze, 12-15 cm.
1,75 N
‘Pink Stars’, roze, 12-15 cm.
1,75 N
‘Ruby Giant’, rozerood, 12-15 cm
1,75 N

34
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Roscoea (gemberorichidee), hoogte 20-30 cm., bloei vanaf eind juli,
voor een plaats in de zon of de halfschaduw, klimaatzone 6-9
auriculata, purper, wit hart
'Beesiana', crème met paarse strepen
purpurea, lila
purpurea ‘Cinnamon Stick’, forse selectie 50-60 cm., met
zacht purperroze bloemen en donkerpurperen bloemstelen
purpurea ‘Red Gurkha’, spectaculaire echt rode bloemen, veel
gevraagd, weinig aangeboden

per stuk
2,25
2,00
3,50
6,00 N*
12,50 N*

Sandersonia, wie dit klimplantje (tot maximaal 100 cm.) ooit heeft zien
bloeien, is meestal vanaf dat moment op zoek naar knollen van dit zelden
aangeboden gewas. Een bloeiwijze om verliefd op te worden, maar niet erg
gemakkelijk in de omgang. Vooral in het begin warm opkweken. De
knolletjes met de uitstekende einden naar boven planten! Zone 9-11
per stuk
aurantiaca, oranje belvormige bloemen
3,20

Sanguinaria (bloedwortel), vaste plant voor in de lichte schaduw in
humusrijke, vochthoudende grond. De 2,5 tot 4 cm. grote witte bloemen
lijken wel wat op een grote bosanemoon, hoewel Sanguinaria tot de
papaverachtigen behoort. Hoogte ca. 20-25 cm. De Nederlandse naam dankt
dit gewas aan het roodachtige sap in de wortels van de plant.
Winterhard vanaf zone 3
per stuk
canadensis
2,50
canadensis ‘Multiplex’, dit is de gevuldbloemige vorm van
de hier boven vermelde Sanguinaria canadensis. Zeer mooi
12,50

Sauromatum (Arum cornutum), purperbruin, hoogte circa 40 cm.,
bloeitijd juli/augustus, zeer aparte bloeiwijze maar ruikt niet erg aangenaam,
zone 8-9, bolmaat 24/+
per stuk
venosum
1,50

Scadoxus (haemanthus), de bekende poederkwast, zeer geschikt als
kuipplant of als potplant in de vensterbank, zone 10-12
multiflorus ssp. multiflorus, oranjerode balvormige
bloeiwijze, bolmaat 16/+

per stuk
2,75
35
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Selaginella, (Roos van Jericho), Een rariteit voor in de kamer of de kas,
het leukste is om de rare uitgedroogd ogende plant zich na het oppotten te
zien “ontvouwen” tot een laagblijvende groene plant.
De Roos van Jericho verlangt een vochtig maar luchtig grondmengsel en
verdraagt geen direct zonlicht. Minimumtemperatuur 10 °C.
Zone 9-10
per stuk
lepidophylla, de gewone Roos van Jericho, topmaat
1,30

Smilacina, (valse Salomonszegel), In tegenstelling tot de gewone
salomonszegel bloeit deze vaste plant met bloempluimen in plaats van
hangende klokvormige bloempjes. Onder goede omstandigheden kan de
plant uiteindelijk uitgroeien tot een hoogte van bijna 1 meter. De goede
omstandigheden zijn: schaduw tot halfschaduw en een kalkarme maar
humusrijke grond, zone 6
per stuk
racemosa
3,30

Sprekelia (Speklelie), schitterende donkerrode bloem, die enigszins lijkt
op een slanke amaryllis. Hoogte 20 tot 30 cm., staat graag op een zonnige
plaats en is beslist niet winterhard. Bloeitijd: juni. Bolgrootte 18/+,
zone 9-11
per stuk
formosissima, donkerrood
1,90

Tigridia pavonia (Ferraria), hoogte 60 cm., bloeitijd juli/september,
bolmaat 9/+, zeer opvallende grote bloemen met een fraaie tekening. De
bloemen bloeien slechts één dag, maar telkens verschijnen er weer nieuwe
bloemen, zone 8-10
per 10
‘Alba Grandiflora’, wit, keel donkerrood gespikkeld
2,60
‘Aurea’, goudgeel, keel met rode spikkels
2,60
‘Lilacea’, lilaroze, keel met rode spikkels
2,60
‘Speciosa’, scharlakenrood, keel geel met rood gespikkeld
2,60
gemengd, fraai mengsel van bovenstaande kleuren
2,60

Onze catalogus met voorjaarsbloeiers (tulpen, narcissen, crocussen enz.)
verschijnt half juni 2017
Indien u deze eind juni nog niet in de bus heeft, laat het ons weten!
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Trillium, bosplanten voor een plaats in de schaduw of halfschaduw. Een
goede structuur van de grond is belangrijker dan de grondsoort. Een gewasje
voor de geduldige tuinliefhebbers, want bloemen zullen het eerste jaar
schaars zijn. Alle soorten beperkt leverbaar, zone 6-8
per stuk
cuneatum, roodbruine opstaande bloemen en bovendien fraai
getekend blad, zodat u al van ze kunt genieten voor ze bloeien.
Deze soort wordt vaak verward met T. sessile
3,30
erectum, kleine roodbruine bloemen, één van de makkelijkste
Trilliums
3,50
flexipes, ca. 50 cm. hoge trillium met vrij kleine witte
bloemen, bloemen duidelijk kleinere dan van T. grandiflorum
4,00
grandiflorum, een grootbloemige zuiver witte Trillium
3,50
grandiflorum ‘Snowbunting’, een zeldzame gevuldbloemige
zuiver witte trillium
29,50
luteum, zachtgele bloemen boven zilver met groen getekend
blad maken deze soort tot een schoonheid. Heeft wel wat tijd
nodig om zich te settelen, maar ondanks dat zeker een aanrader
3,30
sessile, roodbruin met groene bloemen, stevige, goed zichtbare
bloemen
3,50

Tritonia, bolgewasje uit Zuid-Afrika met komvormige
bloemen, zonnige standplaats
laxifolia, zalmroze bloemen in zigzagvorm aan slanke
bloemaren. 20-30 cm. hoog. Bloeit in juni-juli. Zone 9-11

N*

per 10

1,50

N

Trollius, (kogelbloem). Vaste plant, de bloemen lijken enigszins op een
boterbloem, maar zijn groter. Voor een vochtige standplaats, prima
winterhard.
Klimaatzone 5-7
per stuk
‘Lemon Queen’, citroengeel, 80-90 cm. Mei-juli
2,50
‘Orange Princess’, grote helder oranje bloemen, 80-90 cm.
2,40
Mei-juni

Tropaeolum, knolklimkers, klimplant, hoogte tot 200 cm.,
tuberosum ‘Ken Aslet’, een selectie, bloeit maanden eerder
en dus ook langer dan T. tuberosum, zone 8-9

per stuk
3,50

37
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Tulbaghia, de geur die u ruikt als u van deze planten blad of stelen
afknipt, neemt alle twijfels weg: deze planten behoren tot de ui-achtigen.
Tulbaghia wordt veelal als kuipplant gekweekt, maar is met voldoende
bedekking ook in de tuin winterhard. Tegenwoordig worden de planten ook
regelmatig als vijverplant aanbevolen. Hoogte 30 tot 60 cm.
Zone 8
per 10
violacea, bloemen in schermen in de kleur violetpaars
4,50

Uvularia (Feestklok), Winterhard vanaf zone 4
grandiflora, gele, knikkende, klokvormige bloemen aan het
einde van de ca. 60 cm. lange stelen, die zich prima op haar
gemak voelt in wat zure humusrijke grond in de halfschaduw.
De circa 5 cm. grote bloem is opgebouwd uit drie kelkblaadjes

per stuk

2,20

Watsonia, een Zuid-Afrikaans bolgewas met een bloemopbouw zoals bij
de gladiolen, maar de bloemen zijn langer en smaller. Bloeitijd: laat in de
zomer tot vroeg in de herfst. Winterhardheidszone 9-10 dus niet geheel
winterhard.
per 10
meriana, zalmkleurig, hoogte ca. 120 cm., bolmaat 8/10
5,00

Plantschalen, sterke kunststof plantschalen voor het makkelijk planten
en weer opgraven van uw bloembollen, tevens een goede bescherming
tegen vraat van beneden af door muizen of woelmuizen.
Ronde schaaltjes in 4 maten:
Ø 18 cm.
Ø 22 cm.
Ø 26 cm.
Ø 30 cm.

per 3
2,70
3,00
3,30
3,60

Rechthoekige schaaltjes in 2 maten:
18 cm. x 15 ½ cm.
2,70
23 ½ cm. x 21 cm.
3,30
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Zantedeschia (Calla), Aronskelk, voornamelijk zomerbloeiende, niet
winterharde kuipplant.
Z. aethiopica blijft ‘s winters in huis of in de kas groen en kan dan ook
doorbloeien. De andere soorten zijn vrij klein blijvende potplanten die in de
herfst bovengronds afsterven. Regelmatig bijmesten in het groeiseizoen.
Voor een betere bloei zijn alle cultivars (met uitzondering van aethiopica)
behandeld met een groeistof.
Klimaatzone 8-9,
per stuk
aethiopica, wit, hoogte 70 - 80 cm., bolmaat 16/+
2,60
‘Allure’, zachtroze, hoogte 40 cm., bolmaat 14/+
2,40
‘Black Eyed Beauty’, crème met zwart hart, hoogte
ca. 50 cm. bolmaat 14/+
1,50
‘Black Magic’, citroengeel met een zwart hart, hoogte ca. 70
1,90
cm. bolmaat 16/+
‘Cameo’, zalmroze, hoogte ca. 60 cm. bolmaat 16/+
2,00
‘Crystal Blush’, wit, beduidend kleiner dan de Z. aethiopica,
hoogte ca. 40 cm. bolmaat 14/+
1,75
‘Odessa’, glanzend zwart, opvallend. Hoogte 40-45 cm.,
bolmaat 14/+
2,00
‘Picasso’ ®, paars met een crème rand, hoogte ca. 50 cm.
Bolmaat 16/+
2,40
‘Red Sox’, rood, hoogte ca. 70 cm. Bolmaat 14/+
2,25

Zephyranthes, westenwindlelie, krokusachtige
bloemetjes, zonnige standplaats
candida, witte bloemen, voor een beschutte standplaats in de
rotstuin of voor in een pot. Redelijk winterhard, zone 8-11

N

N

per 10

1,50
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Register Nederlandse namen:
Hulp bij het vinden van de juiste Latijnse naam
Nederlandse naam

Latijnse naam

Aardorchidee
Aardpeer
Abessijnse gladiool
Afrikaanse lelie
Ananasplant
Aronskelk
Bloedwortel
Calla
Chocoladeplant
Daglelie
Drieblad
Duivelstong
Eendagsbloem
Feestklok
Geluksklaver
Gemberorchidee
Haaklelie
Japanse lis
Japanse kromstaf
Kaapse hyacint
Kaapse knoflook
Kaapse tulp
Kattenkruid
Klavertje vier
Kliplelie
Knolbegonia
Koffieboontje
Kogelbloem
Koraaldruppel
Kuiflelie
Lelie
Lelietje der Dalen
Leverbloempje
Montbretia
Poederkwast
Prachtlelie
Ranonkel
Reuzelelie
Roos van Jericho
Siberische lis
Sierui
Speklelie

Bletilla, Habenaria, Pleione
Helianthus tuberosus
Gladiolus callianthus
Agapanthus
Eucomis
Zantedeschia, Arum
Sanguinaria
Zantedeschia
Cosmos atrosanguineus
Hemerocallis
Trillium
Amorphophallus
Commelina
Uvularia
Oxalis
Roscoea
Crinum
Iris ensata
Arisaema sikokianum
Galtonia
Tulbaghia
Homeria
Nepeta
Oxalis
Nerine
Begonia
Ixia
Trollius
Bessera
Eucomis
Lilium
Convallaria
Hepatica
Crocosmia
Scadoxus
Gloriosa
Ranunculus
Cardiocrinum
Selaginella
Iris siberica
Allium
Sprekelia
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Register Nederlandse namen: (vervolg)
Nederlandse naam

Latijnse naam

Spinkruid
Spinlelie
Topinambur
Tuberoos
Tuinamaryllis
Tuingloxinia
Tijgerbloem
Tijgerlelie
Valse salomonzegel
Vogelmelk
Wonderbloem
Zeeuws knoopje
Zwaardlelie

Commelina
Lycoris, Hymenocallis
Helianthus tuberosus
Polianthes
Amaryllis belladonna
Incarvillea
Tigridia
Lilium lancifolium
Smilacina
Ornithogalum
Mirabilis
Astrantia
Gladiolus

USDA
zone

Aanduiding
winterhardheid

Voorbeelden landen/gebieden

1
2
3
4
5a
5b

Minimum
temperatuur
(°C, gemiddeld)
< -45,5
-45,5 tot -40,1
-40,0 tot -34,5
-34,4 tot 28,9
-28,9 tot -26,1
-26,0 tot -23,4

zeer extreem
extreem
zeer uitstekend
uitstekend
zeer goed (a)
zeer goed (b)

6a

-23,3 tot -20,6

goed (a)

6b

-20,5 tot -17,8

goed (b)

7a

-17,7 tot -15,0

redelijk (a)

7b

-14,9 tot -12,3

redelijk (b)

8a

-12,2 tot -9,5

matig (a)

8b

-9,4 tot -6,7

matig (b)

9

-6,6 tot -1,2

slecht

10

-1,1 tot +4,4

zeer slecht

11

> +4,4

niet

Centraal Siberië
Siberië
Lapland
Rusland, Noord Scandinavië
Wit-Rusland, Oost-Baltische staten
Noordoost-Polen, Zuid-Oekraïne,
Centraal Zweden, Zuid-Finland
Oost-Polen, Slowakije, Oost- en
Centraal Zuid-Zweden, ZuidNoorwegen
Centraal Polen, Oost-Hongarije,
Tsjechië, Zuid Zweden
Oost-Duitsland, West-Polen, Oosten Westkust Zweden
Oost-Nederland, Zuidkust Zweden,
Oost-Denemarken
Centraal Nederland, België, Noorden Centraal Frankrijk, NoordEngeland
kust Nederland, West-Frankrijk,
Noord-Italië, Centraal Engeland
Zuidkust Frankrijk, Centraal Italië,
Centraal Portugal, Zuidkust
Engeland
Zuid- en Oostkust Italië, Zuidkust
Spanje, Zuid Griekenland
(sub)tropisch Afrika

Bron: Department of Agriculture, Verenigde Staten
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LEVERINGSVOORWAARDEN:
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Op alle leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.
Voor alle zendingen binnen Nederland met een waarde van € 70 of meer
nemen wij alle verpakkings- en verzendkosten voor onze rekening. Voor
zendingen onder dit bedrag brengen wij u een kleine bijdrage in de
portokosten en verpakkingskosten van € 6,50 in rekening.
Voor zendingen onder € 22,00 zijn wij bovendien genoodzaakt € 2,50
administratiekosten in rekening te brengen.
Voor zendingen buiten Nederland met een waarde onder € 100 brengen wij
50% van de portokosten in rekening met een minimum van € 11.00 voor
België, Luxemburg en Duitsland en een minimum van € 15.00 voor
Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië,
Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden.
Voor de overige landen van de Europese gemeenschap, de Canarische
Eilanden, Noorwegen en Zwitserland is dit minimum € 20.-. Voor
zendingen naar Noorwegen en de Canarische Eilanden dient u tevens
rekening te houden met de kosten van een phytosanitair certificaat (€ 50).
Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk
te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede
leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.
Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
Indien een artikel mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u
bestelde als zijnde de definitieve bestelling.
Indien mogelijk zullen wij u voor het ontbrekende artikel een
gelijkwaardige vervanger voorstellen.
Wij leveren uitsluitend bollen van een grootte die een optimale bloei
garandeert, tenzij anders in de prijslijst vermeld.
Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de
vervaldatum één procent rente per maand verschuldigd over de totale
factuurwaarde inclusief B.T.W, waarbij een gedeelte van de maand geldt
als een hele maand.
Al onze op de invordering vallende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.
Alle geschillen voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende
uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

