Zaden

Meerjarige Planten
2022
Planten die een winter overleven behoren tot dit hoofdstuk. Tweejarigen
bloeien het jaar na zaaien en sterven dan vaak (niet altijd) af, eventueel
voorafgegaan door een rijke uitzaai. Meerjarigen komen jaar in jaar uit
terug en groeien rustig door. Regelmatig (bijvoorbeeld 1x in de 5 jaar)
verplanten bevordert de groei en voorkomt uitputting van de grond.
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Acaena microphylla

Achillea ptarmica 'The Pearl'

STEKELNOOTJE
(Engels: New Zealand Burr)

GEVULDBLOEMIGE BERTRAM
(Engels: Sneezewort, Sneezeweed)

Dit lage kruipende plantje groeit het best op

Een zeer populaire tuinplant voor de niet al te

zonnige droge plaatsen als bodembedekker.

kleine tuin. Op een zonnige plek (niet te

Onze Zweedse vrienden voorzien ons vaak van

Prachtig om een flink oppervlakte mee te laten

droog) breidt de plant zich snel uit met

bijzondere soorten en rassen. Neem nu deze

bedekken rondom hogere planten of struiken!

uitlopers en bloeit op 60 cm hoogte met kleine

zeer koubestendige Monnikskap bijvoorbeeld.

Het blad van Stekelnootje blijft redelijk wintergroen, de bloemetjes vallen

bloeischermpjes: helderwitte, wollige (dubbele) bloemetjes. Bloeitijd juni-

De planten zijn zeer geschikt voor zon tot halfschaduw, vochtminnend en

minder op dan de stekelige, rozerode vruchtjes in de nazomer. De (witte)

september. Erg mooi in een gemengde border, om kleurcontrasten te

ze bloeien prachtige op 1-2 m hoogte. De zeer lichtpaarse kleur maakt

bloei valt in de periode juni-juli en de plant wordt 5-10 cm hoog.

verzachten. Sterke en geurende snijbloem. De bloemen kunnen zowel vers

deze soort tot een uniek bezit in de vasteplantenborder!

als gedroogd in gerechten worden verwerkt en hebben een peperachtig

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

571190

500 zaden (1 g)

€

2,50

Aconitum lycoctonum ssp.
septentrionale
MONNIKSKAP
(Engels: Monkshood)

smaak!

571630

Acanthus mollis
(Engels: Bear's Breeches)

1500 zaden (0,5 g)

versieringsmotief bij de oude Grieken. Dat
groene blad als basis enorm siert!
De stevige bloemtrossen (hoogte 1m)

Een donkerblauwe, grootbloemige, in het

verschijnen in juli en tonen purperbruine schutbladeren met zilverwitte

najaar bloeiende soort. In die tijd bloeit er niet

lipbloemen. De bloemtros droogt langzaam in en kan tot in de winter

veel meer, dus: extra welkom! Hoogte 150 cm,

sierlijk “skeletteren”

stevige stengels.

€

4,95

Achillea filipendulina 'Cloth of
Gold' / 'Parker's Variety'

droogbloem.

€

1,95

100 cm. Bloemtros ± 20 cm lang. Geschikt als
snij- en droogbloem.

€

2,50

bloeien de trotse, stevige stengels met elk 2030 kelkbloemen. Deze zomerplant bloeit in juni-juli, geef ze een half

bloeit dezelfde plant soms karmijnrood. Het

571720

€

2,50

zeer fijne blad geurt heerlijk kruidig. De
geneeskrachtig kruid.

571500

5000 zaden (1 g)

€

1,95

blad (vandaar “Duizendblad”) vormt zo’n stevige basis dat je er zelfs
overheen kunt lopen. Wil je echter een rijke bloei, dan moet je dat niet te
veel doen: de 60 cm hoge, kersrode bloemschermen aan stevige stengels
zijn je beloning. Ook bijen, vlinders en andere nuttige insecten zullen je
dankbaar zijn. De bloemen staan lang op de vaas. De medicinale
toepassingen van de witte Achillea millefolium zijn trouwens ongewijzigd
van toepassing op deze rode soort.

± 1000 zaden (1 g)

€

1,95

20 zaden

zeldzame monnikskap lichten fris op in de
schaduw! Bloeitijd juni-augustus. In de Poolse

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

bossen zagen we nog vele planten! De bloei is

571740

ingesneden blad.

€

3,95

Aconitum lamarckii
GELE MONNIKSKAP
(Engels: Yellow Monkshood)

op 50-125 cm hoogte en kent de eigenschappen van vrijwel alle
monnikskappen: schaduw- en vochtminnend, giftig en met fraai

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

571855

Deze ‘s zomers bloeiende Monnikskap is door

voor 200 planten (0,5 g)

Dit bijzondere bergplantje is, hoewel klein van
afmeting, een beauty in de pot of in de

een vochtige plek, humusrijk in de zon of halfschaduw.

rotstuin. De plantjes kruipen met fijn blad en
bloeien in bolronde trosjes tot hooguit 10-20

Het zeer fijn vertakte (duizend)blad vormt de

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

basis voor deze sierlijke tuinplant en sterke

571755

snijbloem. De bloeischermen verschijnen in
mooi in elkaar overgaande roze tinten.

571550

± 1000 zaden (1 g)

€

1,95

± 100 zaden (0,5 g)

€

1,95

€

2,50

bloemblaadjes en is wit met roze streepjes.
Bloeitijd valt in april tot juni.

571880

± 250 zaden

Agapanthus praecox 'White
Umbrella'
AFRIKAANSE LELIE
(Engels: Lily of the Nile, African Lily)

DUIZENDBLAD
(Engels: Milfoil)

Vroeger was het probleem van Agapanthus
altijd dat het jaren duurde voordat de eerste
bloei kwam… Deze soort is ideaal voor potten

Vanuit fijngeveerd blad (“Duizendblad”)

of vollegrond en bloeit soms zelfs het zelfde jaar nog (mits zeer vroeg

bloeien stevige stengels met bloemschermen

gezaaid). De trossen met helderwitte bloemen staan wekenlang te

in prachtige pastelkleuren. Bij vroege zaai

pronken.

bloeien ze het jaar van zaaien.

50 zaden

1,95

cm hoog. Elk bloemetje afzonderlijk heeft 4

Achillea millefolium 'Summer
Pastels' F2 / 'Summer Berries'

571600

€

Aethionema kotschyi

zijn hoogte (120-140 cm) en transparantie een
kleur is lichtgeel tot bijna wit. Geef de planten

DUIZENDBLAD
(Engels: Milfoil, Yarrow)

2,95

De bijna witte bloemen van deze (bij ons) zeer

opvallende verschijning in de zomerborder. De

Achillea millefolium 'Cerise
Queen'

€

WITTE MONNIKSKAP
(Engels: White Wolfsbane)

goed gedraineerd.

plant is bijna niet te vinden! Het fijngeveerde

571540

Aconitum vulparia

beschaduwde plaats, goed vochtig maar wel

waar bijna niets groeit? Een gemakkelijkere

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

571830

eens dat het bestond... Geef ze een half

Heb je een arm en droog plekje in de tuin

drainerende grond.

RODE MONNIKSKAP
(Engels: Monkshood)
m) en donkerwijnrood van kleur, ik wist niet

DUIZENDBLAD
(Engels: Milfoil)

zonnige tot half beschaduwde plaats met vochthoudende, maar wel

Aconitum hemsleyanum

Fabuleus mooie Monnikskap! Klimmend (tot 2

Achillea millefolium 'Cassis' /
'Rubra'

1,95

uitzonderingen! Op een hoogte van 80-100 cm

crèmewitte bloemschermen, later in het jaar

hoogte hangt van licht en bodemgesteldheid af: 20-80 cm. Verfplant en

€

deze crèmewitte soort vormt een van de

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

voor 15 planten (0,15g)

± 100 zaden (0,25g)

De meeste Monnikskapsoorten zijn blauw,

Een grootbloemig soort met vrij korte

staan ook lang op de vaas.

Het oorspronkelijke duizendblad heeft

571800

WITTE MONNIKSKAP
(Engels: White Monkshood)

120-150 cm hoge stengels. Ze bloeien lang en

ECHTE WILDE DUIZENDBLAD
(Engels: Milfoil)

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte
geven (18-22°C), vervolgens een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6
weken, laten ontkiemen op koele plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien
kan ook, dan gewoon de winter erover laten komen; kieming vindt in het
voorjaar plaats.

Aconitum septentrionale 'Ivorine'

bloemtrossen, tamelijk lichtblauw en stevige

Achillea millefolium

2,95

Donkerblauwe helmvormige bloem. Hoogte

MONNIKSKAP
(Engels: Monkshood)

sterke snijbloem voor verse boeketten of als

€

MONNIKSKAP
(Engels: Monkshood)

Aconitum carmichaelii var.
Wilsonii

Gele schermbloemen, 80-100 cm hoog. Zeer

5000 zaden (1 g)

voor 15 planten (0,15g)

± 50 zaden (0,5 g)

Aconitum napellus

Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (18-22°C), vervolgens
een koudeperiode geven (-5̊C) voor 4-6 weken, laten ontkiemen op koele
plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook, dan gewoon de winter
erover laten komen; kieming vindt in het voorjaar plaats.

571700

DUIZENDBLAD
(Engels: Yarrow)

571400

571760

MONNIKSKAP
(Engels: Monkshood)

verraadt al, dat het ingesneden, glanzend

10 zaden

1,95

Aconitum carmichaelii var. x
arendsii

Het bladmotief van dit geslacht is beroemd als

571200

€

€

2,50

571890

± 100 zaden

€

2,95
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Agapanthus umbellatus
'Headbourn Hybrids'

Agrimonia eupatoria

Alcea rosea 'Chaters Chamois
Rose'

WILDE AGRIMONIE

AFRIKAANSE LELIE
(Engels: Lily of the Nile, African Lily)

Mooie slanke stengels met kleine gele

In ons steeds milder wordende klimaat is de

de bloei ontstaan de vruchtjes, die knikkend

Agapanthus steeds beter winterhard. Een goed

aan de stengels staan. Het blad lijkt op

Dubbelbloemige stokroos in helder lichtroze

gedraineerde plek in de tuin is noodzakelijk.

rozenblad, ze behoren dan ook tot de

kleur. Dankt zijn naam aan de gevulde

Mag ook 's winters worden opgepot en vorstvrij overwinteren. Na enige

rozenfamilie. Hoogte 150 cm. Bloeitijd juni-november, zon of halfschaduw.

roosachtige bloemen. De bloei is overdadig met lange trossen. Hoogte

jaren ontstaan de stevige stengels met in halfronde scherm gegroepeerde

De bloem is geneeskrachtig: gorgelen of een (ook nog heel smakelijke)

180cm. Bij op tijd terug knippen van de uitgebloeide stengel wordt de

klokbloempjes, aan de basis de lancetvormige dikke bladeren.

thee. Zangers en redenaars dronken vroeger graag van deze thee want hij

plant vaak meerjarig.

verwende hun keel en voorkwam ontstekingen. En als ze hees waren,

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

571900

± 20 zaden

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)

bloempjes van onder naar boven bloeiend. Na

€

3,95

voorzag deze thee hun stem weer van de nodige decibels. Tenslotte is

Agastache cana 'Heather Queen'

agrimonie een populaire verfplant: van de bloemtoppen wordt gele

MEXICAANSE MINT
(Engels: Mexican Mint)

572150

Weer zo’n fris ruikertje in uw tuin! Bloeit met

Althaea cannabina

kleurstof gemaakt.

2g

prachtige glans als de zon erop schijnt. Een

Het blad van deze fantastische malva-achtige

echte zomerbloeier, die een lust is voor veel bijen, vlinders e.d. ‘s Winters

lijkt inderdaad op hennep. De bloemen zijn

extra goed beschermen.

niet minder opvallend: lichtlila met

€

2,50

40 zaden (0,25 g)

€

1,95

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)

zilverachtige glans.

572220

50 zaden (0,5 g)

Alcea rosea 'Chaters Maroon'

HENNEPBLADSTOKROOS

stengels; de kleur...: oud roze met een

± 100 zaden

1,95

572340

trosjes lipbloemen aan 60-90cm hoge, stevige

571970

€

De violette bloemen hebben een

€

2,50

Agastache mexicana

kastanjebruine glans, soms bijna zwart. Dat
geeft diepte en contrast!

soort is sterk en decoratief van vorm. Het

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

kleurenmengsel bevat alle tinten: van zacht tot

572350

Alcea ficifolia 'Antwerp Mixed'

DROPPLANT

VIJGEBLADSTOKROOS

Zie bij kruiden nr. 354510 en 354515.

Het blad van dit steeds populairder wordende

50 zaden (0,5 g)

€

1,95

pittig.Bloeit bij vroege zaai het eerste jaar.

Agastache hybriden 'Blue Boa'

Behoorlijk bestand tegen de gevreesde

BLAUWE DROPPLANT
(Engels: Hummingbird Mint)

roestschimmel. Meerjarige plant. 1,5 m hoog.

572250

Deze geweldige artiest, winnaar van talloze

572250.1 ± 4500 zaden (50 g)

50 zaden (0,6 g)

Alcea rosea 'Chaters Wit'
€

1,95

€ 19,50

prijzen, verdient een staande ovatie!

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)
Dubbelbloemige stokroos in helder witte kleur.

Langbloeiende diepviolette trossen in

Alcea pallida

opzichtige, geurende 12-15 cm lange

BLEKE STOKROOS

bloemen. De bloei is overdadig met lange

Statige, 180cm lange stengels met lange

trossen.

trossen van bleeklila bloemen (enkelbloemig).

Hoogte 180 cm. Bij op tijd terug knippen van de uitgebloeide stengel

Bloeitijd mei tot september

wordt de plant vaak meerjarig.

bloemaren... Onweerstaanbaar voor de tuinliefhebber, maar ook voor bijen
en vlinders!
De hoogte van de plant is ongeveer 1 m. Geef ze een zonnig en droog
plekje, ze bl;oeien van juli tot diep in de herfst.

571995

portie

€

2,95

572270

0,4 g

Agastache hybriden 'Blue &
White'

Alcea rosea 'Chaters Goudgeel'

REUZENHYSOP
(Engels: Giant Hyssop)

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)

Dikke bloemtrossen met duizenden

Dankt zijn naam aan de gevulde roosachtige

€

2,95

572360

Ziet u ze al tegen een strakblauwe lucht

hemelsblauw en ivoorwit typeren deze

afsteken...?

geurplant. De frisse geur houdt het midden tussen anijs en pepermunt.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin.
Ze houden van volle zon en groeien in elke grondsoort. Ons
kleurenassortiment is groot. De Chaters-serie geeft een bloeistengel met
volle, dubbele bloemen, goed over de stengel verdeeld. De hoogte ligt
tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig, hoewel vanuit het basisrozet vaak
verjonging plaatsvindt, wat weer door op tijd wegsnijden van de
uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572000

200 zaden

€

1,95

Agastache rugosa 'Golden
Jubilee'

572310

BLONDE KOREAANSE MUNT
(Engels: Golden Hyssop)

100 zaden (1 g)

€

1,95

Alcea rosea 'Chaters Scarlet'

Een echte “Wow”-plant! Het goudgroene blad
steekt fris af tegen stevige, korte, lavendellila
bloemtrossen. De smakelijke mintplant heeft
een complex aroma met tintjes anijs en drop. Voor een bijzondere thee,

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)
Pittig kleurtje! Helderrood trekt aandacht en

het eerste jaar op een compacte hoogte van ongeveer 50 cm. Vlinders,

past in de cottage tuin.

bijen en hommels zijn dol op de bloei!

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin.
Ze houden van volle zon en groeien in elke grondsoort. Ons
kleurenassortiment is groot. De Chaters-serie geeft een bloeistengel met
volle, dubbele bloemen, goed over de stengel verdeeld. De hoogte ligt
tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig, hoewel vanuit het basisrozet vaak
verjonging plaatsvindt, wat weer door op tijd wegsnijden van de
uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

voor 250 planten (0,25 g)

€

1,95

572330

50 zaden (0,5 g)

€

1,95

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)
Volledig gevulde bloemen bedekken de
stengels voor het bovenste deel. Het is vooral
de kleur, die opvalt: warm zalmoranje tot abrikooszalmroze. Een beleving
tijdens een zonnige zomer.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572370

maar ook in vleesgerechten! Bij vroege zaai bloeit deze meerjarige plant al

572020

50 zaden (0,5 g)

Alcea rosea 'Chaters Zalm' /
'Peaches 'n Dreams'

lipbloemetjes in de heldere kleuren

Hoogte 60 cm.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

35-50 zaden (0,5 g)

€

1,95

Alcea rosea 'Blackcurrant Whirl'

€

1,95

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)
De hoogte van deze plant imponeert al: 2-2,5
m! Aan de stevige, dikke stelen verschijnen
dubbele bloemen met diep(bramen)paarse
kleur in combinatie met ivoorwitte randen. Het resultaat laat zich raden:
imponerend imposant! Bij vroege zaai bloeit de plant hetzelfde jaar.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572380

60 zaden (1 g)

€

1,95
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Alcea rosea 'Chaters Mixed'

Alcea rosea 'Halo Pink'

Alcea rosea 'Giant Single Mixed'

DUBBELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Double
Flowered)

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Pink is zachtroze met een citroengeel tot

Tweejarig. De enkelbloemige stokroos in

Alle voorkomende tinten in een mengsel: laat

lichtchocoladebruin hart.

heldere kleuren gemengd. Hoogte 180 cm.

u verrassen!

Door actief te kruisen en selecteren wist een
team van Thompson & Morgan deze prachtige
serie enkelbloemige stokrozen te kweken! Naast enkelbloemig werd gelet
op zuivere kleuren, grote bloemen met prachtige donkere of juist lichte
harten, tweekleurig dus.
Het blad is bijzonder gezond en volgens de kwekers zijn deze stokrozen
niet twee- maar meerjarig. Voor de zekerheid adviseren we om de
uitgebloeide bloemstengels af te knippen om hergroei van de plant vóór
de winter te stimuleren.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin.
Ze houden van volle zon en groeien in elke
grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chaters-serie geeft een
bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de stengel verdeeld.
De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig, hoewel vanuit het
basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door op tijd wegsnijden
van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin.
Ze houden van volle zon en groeien in elke grondsoort. Ons
kleurenassortiment is groot. De Chaters-serie geeft een bloeistengel met
volle, dubbele bloemen, goed over de stengel verdeeld. De hoogte ligt
tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig, hoewel vanuit het basisrozet vaak
verjonging plaatsvindt, wat weer door op tijd wegsnijden van de
uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572400

100 zaden (1 g)

€

1,95

Alcea rosea ‘Crème de Cassis’

€

1,50

met langs de randen lichter purper of wit.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

€

3,95

25 zaden

het bestaande sortiment: De kleur is extra

€

1,50

Alcea rosea 'Arsameia White'

Alcea rosea 'Halo Blossom'

intensief en betrouwbaar zuiver, de planten groeien energiek en gezond
en.... bij vroege uitzaai (januari-april) bloeien de planten al hetzelfde jaar.
Later gezaaide planten gedragen zich gewoon tweejarig.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572507

100 zaden (1 g)

€

3,95

Alcea rosea 'Spotlight Polarstar'

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Alcea rosea 'Henry Eight Red'

stokrozen zijn een belangrijke verbetering van

Door actief te kruisen en selecteren wist een
team van Thompson & Morgan deze prachtige
serie enkelbloemige stokrozen te kweken! Naast enkelbloemig werd gelet
op zuivere kleuren, grote bloemen met prachtige donkere of juist lichte
harten, tweekleurig dus.
Het blad is bijzonder gezond en volgens de kwekers zijn deze stokrozen
niet twee- maar meerjarig. Voor de zekerheid adviseren we om de
uitgebloeide bloemstengels af te knippen om hergroei van de plant vóór
de winter te stimuleren.

572429

1,95

het centrum. Deze nieuwe serie enkelbloemige

tinten: geel, crème, wit, purper, roze en rood.

semi-dubbele en enkele bloemen pronken in een donker lilapurperen kleur

€

Scharlakenrood met wat donkerder tint naar

Mixed is een mengsel van alle voorkomende

bloeistengels in volle glorie staan: dubbele,

50 zaden

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Wat een verrukking als de 1,5-1,8 m hoge

90 zaden

60 zaden

Alcea rosea 'Halo Mixed'

DUBBEL- EN ENKELBLOEMIGE
STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single & Double
Flowered)

572410

572426

572500

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

In Oost-Turkije, dichtbij de ruïnes van

Blossom is helderwit met een kastanjerood

Arsameia vond ik (in 2011) een prachtig bosje

Helderwit met een zonnig gele tint naar het

hart

helderwitte, enkelbloemige stokrozen. Daar

centrum. Deze nieuwe serie enkelbloemige

Door actief te kruisen en selecteren wist een
team van Thompson & Morgan deze prachtige
serie enkelbloemige stokrozen te kweken! Naast enkelbloemig werd gelet
op zuivere kleuren, grote bloemen met prachtige donkere of juist lichte
harten, tweekleurig dus.
Het blad is bijzonder gezond en volgens de kwekers zijn deze stokrozen
niet twee- maar meerjarig. Voor de zekerheid adviseren we om de
uitgebloeide bloemstengels af te knippen om hergroei van de plant vóór
de winter te stimuleren.

zijn we mee door gaan telen en zie hier het

stokrozen zijn een belangrijke verbetering van

resultaat!

het bestaande sortiment: De kleur is extra

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

intensief en betrouwbaar zuiver, de planten groeien energiek en gezond

572420

60 zaden

€

1,50

572440

25 zaden

Alcea rosea 'Halo Cream'

Alcea rosea 'More in Love'

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Door actief te kruisen en selecteren wist een
team van Thompson & Morgan deze prachtige
serie enkelbloemige stokrozen te kweken! Naast enkelbloemig werd gelet
op zuivere kleuren, grote bloemen met prachtige donkere of juist lichte
harten, tweekleurig dus.
Het blad is bijzonder gezond en volgens de kwekers zijn deze stokrozen
niet twee- maar meerjarig. Voor de zekerheid adviseren we om de
uitgebloeide bloemstengels af te knippen om hergroei van de plant vóór
de winter te stimuleren.

€

1,50

van deze "dieptekleur". Naar het centrum
worden de enkelbloemige, crèmeroze bloemen dieprood, de liefde in het

Citroengeel met iets donkerder tint naar het

centrum…

centrum. Deze nieuwe serie enkelbloemige

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

stokrozen zijn een belangrijke verbetering van

75 zaden (1 g)

€

2,95

Alcea rosea 'Nigra'

Perfect Pink is een mengsel van vele tinten

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

roze: roze met een zeer donker hart of wit met

Opvallende en zeldzame donkerpurperen tot

een roze hart.

zwarte kleur. Hoogte 150cm

Door actief te kruisen en selecteren wist een
team van Thompson & Morgan deze prachtige serie enkelbloemige
stokrozen te kweken! Naast enkelbloemig werd gelet op zuivere kleuren,
grote bloemen met prachtige donkere of juist lichte harten, tweekleurig
dus.
Het blad is bijzonder gezond en volgens de kwekers zijn deze stokrozen
niet twee- maar meerjarig. Voor de zekerheid adviseren we om de
uitgebloeide bloemstengels af te knippen om hergroei van de plant vóór
de winter te stimuleren.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin.
Ze houden van volle zon en groeien in elke
grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chaters-serie geeft een
bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de stengel verdeeld.
De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig, hoewel vanuit het
basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door op tijd wegsnijden
van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

25 zaden

€

1,50

voor 10 planten (0,1 g)

572460

50 zaden (0,5 g)

€

3,95

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

geselecteerd! De liefde bloeit op bij het zien

572450

572424

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

Alcea rosea 'King Henry Viii
Lemon'

Alcea rosea 'Halo Perfect Pink'
ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Later gezaaide planten gedragen zich gewoon tweejarig.

572510

medewerkers deze prachtige kleur

zachtste geel met een donkerrood hart.

50 zaden

1,95

Na enkele jaren selectie heeft een van onze

Cream is crème, dat spreekt voor zich: het

572422

€

en.... bij vroege uitzaai (januari-april) bloeien de planten al hetzelfde jaar.

het bestaande sortiment: De kleur is extra intensief en betrouwbaar zuiver,
de planten groeien energiek en gezond en.... bij vroege uitzaai (januariapril) bloeien de planten al hetzelfde jaar. Later gezaaide planten gedragen
zich gewoon tweejarig.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572512

€

1,95

100 zaden (1 g)

€

1,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Alcea rosea 'Spotlight'-Collectie

Alstroemeria aurantiaca 'Hybrids
Mixture'

ENKELBLOEMIGE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

Anchusa barrelieri
AUSTRALISCHE VERGEET-MIJNIET

INCALELIE
(Engels: Peruvian Lily)

Collectie van de 4 kleuren (van elk 1 zakje)

Familielid van de borage (komkommerkruid) en

572505 - 572512. Deze nieuwe serie

Lelieachtige bloemetjes met tijgerstreepjes in

net zo mooi blauw! Dit Australische plantje

enkelbloemige stokrozen zijn een belangrijke

het hart. Zeer sterke snijbloem, groeit op

overleeft de strengste winter en wordt 40-60

verbetering van het bestaande sortiment: De

beschutte halfschaduwplaats. Dit mengsel van

cm hoog. Leuk voor in potten of in de tuin. Na

kleur is extra intensief en betrouwbaar zuiver, de planten groeien energiek

halfhoge soorten is gemiddeld 60 cm hoog en bevat een prachtige mix van

de bloei in juni-juli de planten terugknippen, de plant bloeit dan weer

en gezond en.... bij vroege uitzaai (januari-april) bloeien de planten al

alle mogelijke kleuren: wit, geel, oranje en kersrood.

hetzelfde jaar. Later gezaaide planten gedragen zich gewoon tweejarig.

572600

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572515

voor 4x10 planten (4x 0,1 g)

€

7,50

Alcea rugosa
GEKREUKTE STOKROOS
(Engels: Hollyhock Single Flowered)

50 zaden (1 g)

opnieuw. Geef ze een zonnig, matig vochtig plekje.

€

2,95

Alstroemeria aurantiaca 'Orange
King'

573070

15 zaden

€

2,95

GEWONE OSSETONG
De kleuring van paarsrood naar donker

Lelieachtige bloemetjes met tijgerstreepjes in

slangekruid, (overigens ook familie van

het hart. Zeer sterke snijbloem, groeit op

komkommerkruid). De bloemen liggen in

beschutte halfschaduwplaats. Oranje tinten,

trosjes gerangschikt. De lange vlezige wortels

blauwpaars kennen we ook van het

leveren een rode kleurstof, derhalve een populaire verfplant

een warme touch in de tuin. Hoogte 50cm.

25 zaden

2,95

Anchusa officinalis

INCALELIE
(Engels: Peruvian Lily)

572620

€

€

2,95

573080

± 150 zaden (1 g)

Prachtige zwavelgele, enkele bloemen, die iets
geplooid of gekreukeld zijn. Monumentale
hoogte van 200 cm bereikt dit tuinpronkstuk!
Bloeitijd mei-september.

Stokrozen zijn de zomerkoningen van uw tuin. Ze houden van volle zon en
groeien in elke grondsoort. Ons kleurenassortiment is groot. De Chatersserie geeft een bloeistengel met volle, dubbele bloemen, goed over de
stengel verdeeld. De hoogte ligt tussen 150-200 cm. Ze zijn tweejarig,
hoewel vanuit het basisrozet vaak verjonging plaatsvindt, wat weer door
op tijd wegsnijden van de uitgebloeide bloem wordt gestimuleerd.

572530

voor 20 planten (0,33 g)

€

2,50

Alstroemeria hookeri

Anemone canadensis

INCALELIE
(Engels: Peruvian Lily)

CANADESE ANEMOON

Een compacte soort (25-30 cm) met opvallend

prachtige ivoorwitte, wasachtige bloemen

grote, lichtroze bloemen. Natuurlijk ontbreken

typeren? De helmknoppen en de achterzijde

de sierlijke kastanjebruine spikkels niet, vaak

van de bloembladen zijn blauw getint. Ze

in wit met gele velden. De planten gedijen

kleuren de tuin in het voorjaar tot de vroege

goed op een droog of zeer goed gedraineerde plek in de tuin en verrassen

zomer. Geef deze 30-50 cm hoge planten een halfschaduwplekje of op zijn

elke zomer weer met een explosie van kleur!

minst een vochtig plekje en ze zullen de tuin niet snel meer verlaten: sterk

Alchemilla alpina

572630

ALPENVROUWENMANTEL
(Engels: Alpine Lady's Mantle)

Althaea officinalis

€

2,50

Alchemilla mollis
VROUWENMANTEL
(Engels: Lady's Mantle)
Een sierlijk bladerdek van iets gekarteld, rond

Nog even genieten van de tuin in de nazomer
tot in de herfst... Aan de herfstanemonen zal

kan 1½ m hoog worden, heeft grijs viltig blad

het niet liggen. Het forse bladdek is de basis

en 5cm grote open (enkele) bloemen.

voor stevige, 60-120cm hoge stengels (waaien

In wit of lichtroze. De “althaeawortel” komt van deze plant en is genees-

niet om!). De open bloeiwijze met pollenkrans en ronde stamper is typisch

krachtig werkzaam op het gebied van longen en ademhaling. Meerjarig.

Anemoon nietwaar? Het mengsel bevat de kleuren wit, roze en zalm met

572650

tussentinten.

500 zaden (1 g)

De bloeiwijze is fijn pluimvormig, groengeel en

ROTSCHILDZAAD

€

2,95

€

1,95

voor 25 planten (1/40 g)

€

2,95

(Engels: Wind Flower)

bloemtrosjes. Hoogte 30 cm. Verdraagt

Bloeit in mei-juli met wijnrode bloemetjes. Het

droogte.

ingesneden blad vormt de basis voor dit

250 zaden

€

1,95

te nat op een zonnig tot halfschaduwplekje.

573500

Een compacte soort met het karakteristieke
blad. Uit Turkije en de Balkan afkomstig bloeit
de plant met ronde trosjes met gele
bloemetjes. Het bijzondere zit hem in de

Anemonopsis macrophylla

MINI-EDELWEISS

Luchtig, opvallend, zeldzaam... Zomaar wat

nabloei: de bloemetjes verkleuren naar
vlammend rood! Hoogte 30cm.

borderplant een bescheiden, sterk plantje,

572560

echter ook zeer geliefd als fijn droogbloemetje.

€

2,95

uitroepen over deze mooie tuinplant, die zich
thuisvoelt op (iets) beschaduwde, vochtige
plaatsen, maar wel goed drainerend. Boven de
anemoonachtige bladbasis groeien stevige

Kan goed tegen droogte en zon.

Allium cernuum

573000

SIERUI
(Engels: Nodding Wild Onion)

Anchusa azurea

voor 100 planten (0,05 g)

€

2,95

stengels tot 75 cm hoogte. Eerst verschijnen
de bolronde, lila knoppen, die zich ontvouwen tot naar beneden
hangende, lilawitte bloemetjes (2 cm doorsnee) met een narcis-achtig,
donkerlila cupje.

ITALIAANSE OSSETONG

Een sterk Amerikaans sieruitje. De hangende

voor 20 planten (0,06 g)

Anaphalis margaritacea
'Neuschnee'

Wollig wit bloemhoofdje. Hoogte 50 cm. Als

573750

voor 5 planten (0,02 g)

bloeischermpjes zijn 5cm in doorsnee en tonen

Sterk behaarde (ossetong!) plant die met een

donkerroze, klokvormige bloemetjes met

dikke stengel 100 cm lengte, trots zijn

Anomatheca laxa

opvallende witte meeldraden

hemelsblauwe bloemen toont. Het zijn open

Hoogte 30-40cm. Bloeit juni-aug.

bloemen met een doorsnede van 2 cm en

SCHIJNFREESIA
(Engels: False Freesia)

Sieruien uit zaad, kan dat? Heel goed, voor de bloei moet je een extra jaar
geduld hebben. Zaaien in zaaibakje, eerst 2-4 weken warmte geven (1822°C), vervolgens een koudeperiode geven (-4 tot +4̊C) van 4-6 weken,
laten ontkiemen op koele plaats (+10̊C). In de vollegrond zaaien kan ook,
dan gewoon de winter erover laten komen, kieming vindt in het voorjaar
plaats.

voor 200 planten (1 g)

2,95

Anemone multifida 'Rubra'

Vroegbloeiende kruipplant met felgele

572800

RODE VROUWENMANTEL

572570

€

compacte, 30cm hoge anemoontje. Zet ze niet

Alchemilla erythropoda

voor 50 planten (0,1 g)

2,95

In de tuin past hij zich naadloos aan. De plant

Alyssum saxatile 'Gold Dust'

blad en bloem sterk voor de vaas.

€

groeit in het wild op zilte en brakke gronden.

blijven de dauwdruppels er prachtig op liggen!
uitbundig, 40 cm hoog. Gemakkelijke plant voor schaduw of halfschaduw,

voor 10-15 planten

JAPANSE ANEMOON
(Engels: Wind Flower)

573400

blad in grijsgroene tint. Door de fijne beharing

3500 zaden (1,5 g)

en zeer winterhard.

Anemone -Japonica-hybriden

Dit familielid van de stokroos en kaasjeskruid

bloempjes. Prachtig voor rotspartijen

572550

3,95

ECHTE HEEMST
(Engels: Marsh Mallow)

decoratieve zilvergrijze blad en de wollige gele

voor 40 planten (1/24 g)

€

573380

Alles aan deze vrouwenmantel is klein: het

572540

15 zaden

Koel en onaantastbaar... mogen we zo deze

€

2,95

staan in grote trossen. 's Winters afdekken
tegen strenge vorst en regelmatig verjongen door scheuren. Zon en niet te
nat. Bloeitijd mei-juli.

573060

voor 15 planten (1 g)

€

3,95

€

2,95

Rode bloei blijft vrij zeldzaam in de tuin en
knallend opvallend! Vanuit het plat
waaiervormig gerangschikte, irisachtige blad
ontstaan dunne stengeltjes met briljante,
stervormige, karmijnrode bloemetjes. Een bolvormend soortje uit ZuidAfrika, behoeft enige winterbescherming.

573770

10 zaden

€

3,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Anthemis tinctoria

Aquilegia chrysantha

Aquilegia caerulea 'Crimson Star'

GELE- OF VERFKAMILLE
(Engels: Kelwayi, Yellow or Dyer's
Chamomile)

GELE AKELEI
(Engels: Columbine)

RODE AKELEI
(Engels: Columbine)

Heldere, lichtgele bloemen met lange sporen

Fraaie, langgespoorde akelei, 80 cm hoog. De

Een mooie, wat ruige plant met langgesteelde

aan stevige, 80 cm hoge stengels. Deze

bloemen zijn bloedrood met witte rok. Een

bloemhoofdjes. De gespreide straalbloempjes

aantrekkelijke akelei bloeit van juni-augustus

sterke snijbloem!

gaan 's avonds hangen. Het prachtig

en zaait makkelijk uit!

dubbelgeveerde blad is aan de onderkant witwollig behaard. Verfplant: van

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

Typerend voor de bloemvorm zijn de
kroonbladeren met korte of lange sporen en de enkele of dubbele
kelkbladeren.

574045

574130

de bloemen maak je een goede gele kleurstof.

573800

2000 zaden (1 g)

€

2,50

400 zaden (0,5 g)

€

2,95

€

2,95

Aquilegia -Hybriden 'Double
Rubies'

Aquilegia clematiflora 'Mixed'

Anthemis tinctoria 'Sauce
Hollandaise'

400 zaden (0,5 g)

(Engels: Dyer's Chamonile)

CLEMATIS-AKELEI
(Engels: Columbine)

De naamgever van deze helderwitte Anthemis

Grote, wijduitstaande, soms halfdubbele

heeft kennelijk een bloemkoolsausje op het

bloemen. De gelijkenis met een clematisbloem

Op een hoogte van 60 cm bloeit dit volledig

oog gehad... Zeer gemakkelijke plant,

is zo frappant, dat sommige mensen de

dubbelbloemige akeleitje in een vol boeket van

combineert in wildtuinen of verluchtigt een

stengel volgen om te zien bij welk blad het

dieprode bloemen. Watertandend dringt de

strakke border. De enorme hoeveelheid bloemetjes is elk jaar weer

hoort... De kleuren, die u kunt verwachten: roze, wit en blauw. De

gelijkenis met aardbeien zich op...!

verbazend!

bloemen hebben geen spoortjes aan de achterkant. Een zeldzame

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

573820

voor 100 planten (0,1 g)

€

1,95

Anthericum liliago major

AKELEI
(Engels: Columbine)

verschijning! Hoogte 60 cm.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574050

€

3,95

GROTE GRASLELIE
Een sterke telg van de leliefamilie, dat zelfs

Aquilegia flabellata

nog schaars in het wild voorkomt in Nederland.

AKELEI
(Engels: Columbine)

Het langwerpige blad vormt een grasachtige
basis van waaruit stevige stengels de grote
witte, stervormige bloemen dragen. Hoogte
30-60 cm. Geef ze een zonnige plek, geen zure grond, liefst met lage
onderbegroeiing.

573830

voor 25 planten (0,5 g)

€

2,95

Anthriscus sylvestris
FLUITENKRUID
(Engels: Cow Parsley)

uw tuin? Ziehier het echte fluitenkruid: u weet
blad. De teelt is een fluitje van een cent! Hoogte 60-150 cm.

573840

voor 100 planten (2 g)

€

2,95

Antirrhinum braun-blanquetii

winter, maar bij deze prachtige citroengele

lichtgroen, langzaam verkleurt de bloem via crèmegroen naar crème.

Hoogte 15 cm.

Hoogte 60 cm.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574100

574155

36 zaden

€

4,50

op 40-50 hoogte met volle trossen omhoog
gerichte bloemen. Het lijken wel om voedsel smekende jonge vogeltjes...

€

1,50

± 150 zaden

€

3,95

Aquilegia -Hybriden 'Mc. Kana's
Giants'
AKELEI
(Engels: Columbine)

geurende akeleien, dit is zonder twijfel de

De bijzondere bloemvorm komt extra tot uiting

geurtopper! De grote, crèmekleurige bloemen

door de lange, achterwaarts gerichte sporen

druipen in de zomer van de nectar. Zeldzaam,

aan de bloem. Gemengde kleuren. Hoogte 100

overdadig en geliefd. Enkele spontane kruisingen kunnen afwijkers geven,

cm.

zij doen aan geurkracht niet onder voor de rest. Hoogte 50 cm.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

574170

€

1,50

3,95

Aquilegia -Hybriden 'Milk and
Honey'

Aquilegia -Hybriden 'Alchemist's
Gold'

soort is dat veel zekerder! De planten bloeien

100 zaden

proeftuin! De dikke knoppen openen zich

verklaart de bijzondere compacte groei.

574102

Gewone Leeuwenbekjes overleven vaak de

573850

clematisbloemige akelei. Een selectie van eigen

hoepel met witte rok. Z'n Japanse herkomst

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

MEERJARIGE LEEUWENBEKJE
(Engels: Perennial Snap Dragon)

Aquilegia -Hybriden 'Green
Apples'

Volgens ons de beste groengekleurde,

Er zijn in de wereld maar enkele goed

wel die witte schermbloemen met fijngeveerd

3,95

Heel bijzonder akeleitje door z'n diep blauwe

GEUR-AKELEI
(Engels: Columbine)

dijken; wilt u zo'n sfeertje in een hoekje van

€

CLEMATIS-AKELEI
(Engels: Columbine)

Aquilegia fragrans

Groen en wit... de sfeer van grienden en

574145

GEUR-AKELEI
(Engels: Columbine)

BONTE AKELEI
(Engels: Columbine)

De zoektocht naar “tuinwaardige”, geurige

Onze akeleikweker is voortdurend bezig met

akeleien gaat nog steeds voort. Deze

Aquilegia alpina

het kruisen en selecteren van nieuwe

kortgespoorde, melkwitte met zachtblauwe

ALPENAKELEI
(Engels: Columbine)

variëteiten. Voordat alle rassen “uitgemendeld”

kruising druipt haast van de nectar, de geur is bij de buren al merkbaar...

zijn is daar een scaht aan zaden beschikbaar met waar “goud” aan de voet

Enkele ondeugende bloemen komen met een afwijkend kleurtje, maar

van de regenboog: de mooiste dwergvormen, allen met goudgeel of bont

geuren doen ze! Hoogte 60-75 cm

Donkerblauw akeleitje met korte sporen

blad. De boemvormen lopen uiteen van enkelbloemig gespoord tot

Hoogte 70 cm.

“pompom” = dubbelbloemig, sommige zelfs heerlijk geurend. Kweek uit dit

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

Typerend voor de bloemvorm zijn de
kroonbladeren met korte of lange sporen en de
enkele of dubbele kelkbladeren.

mengsel echte noviteiten!

574000

800 zaden (1 g)

€

2,50

Aquilegia caerulea

± 100 zaden (0,15 g)

€

3,95

grote, diepblauw akelei. Ze groeit in het wild in

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

3,95

100 zaden

Aquilegia -Hybriden 'Nora Barlow
Black'

574190

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574120

3,95

Typerend voor de bloemvorm zijn de
kroonbladeren met korte of lange sporen en de enkele of dubbele
kelkbladeren.

bloeit op 60cm hoogte.

40-75 cm.

€

geheel dubbele bloemetjes. Hoogte 75-90cm.

mengsel toont alle beschikbare kleuren en

planten voor met blauwwitte bloemen. Hoogte

± 150 zaden

Een zeldzame, mooie akelei met bijna zwarte,

Korte spoortjes met een dubbel rokje. Dit

de Rocky Mountains. Vaak komen tweekleurige

574175

AKELEI
(Engels: Columbine)

AKELEI
(Engels: Columbine)

Het echte Canadese staatssymbool, de wilde

100 zaden

574110

Aquilegia -Hybriden 'Biedemeir
Mixed'

BLAUWE AKELEI
(Engels: Columbine)

574040

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

1,95

voor 30 planten (0,1 g)

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten

6/40

Aquilegia -Hybriden 'Nora Barlow
Mixed'
AKELEI
(Engels: Columbine)

Aquilegia vulgaris

Aquilegia 'Cottage Garden Mix'

WILDE AKELEI
(Engels: Columbine)

TOPMENGSEL AKELEITJES
(Engels: Collection Columbine)

Een van de allermooiste soorten uit onze

Een zeer ruim mengsel met akeleien, zowel

Een speels dubbelbloemig akeleitje met spits

inheemse flora. Blauw. Van het blad wordt een

wat betreft hoeveelheid zaden als soorten. We

bloemblad. Dit vrolijke mengsel bevat de

gorgeldrankje gemaakt tegen keelpijn.

zijn nog geen boeiender mengsel

kleuren: roze, wit, blauw en wijnrood. Het

Typerend voor de bloemvorm zijn de
kroonbladeren met korte of lange sporen en de enkele of dubbele
kelkbladeren.

tegengekomen omdat deze afkomstig is van

leuke van dit ras zijn de witte of groene puntjes die regelmatig het
bloemblad sieren. Hoogte 75-100 cm.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574220

50 zaden

€

2,50

574350

voor 100 planten (0,5 g)

€

een grote akeleikwekerij! Hoogte 50-90 cm.

2,50

574430

voor 120 planten (0,3 g)

GEWONE OF MIDDELSTE KLIT
(Engels: Common Burdock)

zuiverwitte dubbelbloemige akelei met korte

Een flinke ruimtevuller, die een sfeer geeft van

spoortjes. De bloemen steken statig boven het

indrukwekkende sierlijkheid, ongedwongenheid

Zo’n diepe, koninklijke kleur zie je zelden:

bladdek uit. Hoogte 60-75 cm.

en natuurbeleving. Eerst ontstaat een basis

fluweel purper! Wel eens een dubbelbloemige

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

van grote, puntvormige bladeren. Langzaam

clematis gezien? Deze akelei heeft er veel van

2,95

Arctium pubens

Reinheid en schoonheid ademt deze

CLEMATIS-AKELEI
(Engels: Columbine)

€

Aquilegia vulgaris 'Lime Sorbet'
AKELEI
(Engels: Columbine)

Aquilegia -Hybriden 'Royal
Purple'

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574370

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

Aquilegia vulgaris 'Petticoat Pink'

hoogte varieert (afhankelijk van standplaats en grondsoort) van 50-250

AKELEI
(Engels: Columbine)

cm! George de Mestral heeft zich in de vroege jaren 1940 verdiept in de

574225

voor 25 planten

€

3,95

Aquilegia -Hybriden 'Ton de
Waard'

25 zaden

€

2,95

bouwt zich de bloeistengel op, die uiteindelijk zich tooit met vele roze

weg: zonder sporen en wijd open. Hoogte 60 cm.

vacht van dieren blijven hangen, waardoor het zaad zich verspreid. De

kliswortel en vond hierdoor geïnspireerd het klittenband uit!

574680

Een taai koudebestendig akeleitje met
blauwgroen blad. Aan de stevige 60-75 cm

AKELEI
(Engels: Columbine)

dubbele bloemen met zeer korte spoortjes en
een heerlijk zachte kleurcombinatie: zachtroze naar wit uitlopend. Deze

komen deze verrassende hybriden: lage en

akelei werd al beschreven door Gerard in 1597 als "zeer dubbel… vele van

hoge soorten in meer dan 15 soorten, de kleur

die kleine bloemetjes nestelen zich in elkaars buik." Plant ze met

roze komt niet of nauwelijks voor.

Damastbloemen en IJslandse Papavers voor een lentegevoel uit

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

romantische tuinen van eeuwen her!

voor 200 planten (0,5 g)

€

1,95

574230.1 voor 4000 planten (10 g)

€

5,95

JAPANSE AKELEI
(Engels: Oriental Columbine,
Granny’s Bonnets)

zaaien zich gemakkelijk uit.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

1,95

Aquilegia viridiflora 'Chocolate
Soldier'

chocoladebruine, gespoorde bloemkroon. Dit soort werd al in 1877 door
T&M verkocht!

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

2,95

2,95

Naast de (bijna) zwarte is er nu een andere
prachtige, diepe kleur: donkerviolet!
Deze dubbelbloemige variëteit heeft kleine
sporen en steekt parmantig af tegen het groen.

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

2,95

met een exotische uitstraling. Eerst groeien de
frisgroene, bladeren aan lange, dikke purper gevlekte stengels. Het blad is
vanuit het centrum verdeelt in 10-20 delen en vormt zich als een parasol
rondom de stengel. De bladdelen monden uit in een draadvormig uiteinde.

lengterichting. Het achterste deel van het schutblad (bloeischede) heeft
een overbuigende, lange uitgroeiing waardoor een dakje ontstaat. Het
beeld van een ouderwetse preekstoel is compleet! De planten groeien en
bloeien waar andere planten het laten afweten, namelijk in de schaduw.
Geef ze een plekje met veel humus.

574692

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

€

3,95

INKT-AKELEI
(Engels: Columbine)

AKELEI
(Engels: Columbine)

Een geheel winterharde, opvallende tuinplant

genot compleet: ze zijn groen-wit met bruinpurperen strepen in de

35cm.

20 zaden

2,95

ranke, bekervormige bloemen ontstaan (hoogte 60-80 cm), dan is het

dieprood met een wit randje zijn. Hoogte

574390

€

Alleen hiervoor al verdient de plant een plekje in je tuin! Als vervolgens de

Aquilegia yabeana

Aquilegia vulgaris 'Miss M.i.
Huish'

ruim 100 zaden

€

korte sporen en enkele kelkbladeren, die

kelken omklemmen de dieppurperen tot

574340

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

Pittige kleurtje: bloedrode kroonbladeren met

door de kleurencombinatie: de geelgroene

300 zaden (0,25 g)

april-augustus op stevige, 75 cm hoge stengels.

AKELEI
(Engels: Columbine)

Zoetgeurende bloem, maar vooral bijzonder

5 zaden

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Aquilegia vulgaris 'Winky RedWhite'

AKELEI
(Engels: Columbine)

binnenzijde. Redelijk makkelijk te kweken in de halfschaduw, bij strenge

Arisaema consanguineum

halfbeschaduwde, humusrijke plaats en de beloning is ijverige bloei van

75 zaden

groen-wit aan de buitenzijde en wit met een roze zweem aan de

zijknolletjes in de ondergrond.

met de chocoladebruine sporen en bloemblaadjes. Geef ze een

574385

hoog en is winterhard, mits de grond waterdoorlatend is. De bloemen zijn

574690

helderwitte rokken contrasteren fantastisch

lenen zich als tamelijk sterke snijbloem. De planten zijn zeer winterhard en

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

winters een heuveltje erover plaatsen... Knollen maken nieuwe

zwicht zeker voor deze prachtige variëteit. De

binnenkant! De stengels zijn 40-60 cm en

574300

2,95

Wie van diepe en donkere kleuren houdt,

van kastanjebruine buitenkant en citroengele

1g

€

AKELEI
(Engels: Magpie Columbine)

De bloemen tonen een prachtige combinatie

2,95

afkomstig uit West-China. Wordt slechts 30 cm

Aquilegia vulgaris 'William
Guinness'

Aquilegia oxysepala

574260

50 zaden

€

Een zeer mooie en zeldzame Cobralelie

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574382

5g

Arisaema candidissimum

lange stengels verschijnen de grappige, 100%

Uit de akeleituin van één van mijn klanten

574230

distelbloemen. Na de bloei verhardt de distel zich en kan gemakkelijk in de

10 zaden

€

2,95

Arisaema costatum
JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)
Een opvallende Arisaema! Op 60-70 cm hoogte

Een veelbelovend nieuw soort uit Japan. De

bloeien de paarsbruine-witgestreepte

bloemen dragen slanke, lange sporen en zijn

bloemschedes. De bloeikolven hebben een draadvormige lange sliert, heel

diep inktblauw van kleur. De stevige stengels

spannend... Het driedelige blad wordt enorm groot en vormt soms de

bereiken een hoogte van 60-75 cm.

schaduw voor de bloemen. De planten zijn goed winterhard en houden

Typerend voor de bloemvorm zijn de kroonbladeren met korte of lange
sporen en de enkele of dubbele kelkbladeren.

574695

574420

€

3,95

van schaduwrijke, vochtige, maar niet nat-blijvende plekken.

10 zaden

€

4,95
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Arisaema fargesii

Arum maculatum

Asclepias tuberosa

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

GEVLEKTE ARONSKELK
(Engels: Lords and Ladies, Devils
and Angels, Cows and Bulls,
Cuckoo-Pint, Adam and Eve,
Bobbins, Naked Boys, Starch-Root
and Wake Robin)

KNOLZIJDEPLANT
(Engels: Pleurisy Root, Butterfly
milkweed, Rolfs' milkweed, Indian
Paintbrush)

ca. 50 cm hoog en is goed winterhard, mits de grond waterdoorlatend is.

Dit is een telg van de aronskelkfamilie (Araceae). Het is een vrij zeldzame

en veel andere nuttige insecten zijn dol op de fraaie bloemen.

De bloemen zijn fraai wit met roodbruine strepen. Redelijk makkelijk te

plant die vooral voorkomt in vruchtbare en vochtige loofbossen. Ook nabij

De jonge bladscheuten (roerbakken) smaken als asperges, de toppen van

kweken in de halfschaduw. Knollen maken nieuwe zijknolletjes in de

heggen en in de buurt van longkruid en daslook komt de plant voor. Deze

de oudere scheuten eet je (kort gestoofd) als spinazie, de bloemknoppen

ondergrond.

overblijvende plant kan 20-40 cm hoog worden. De wortelstok loopt uit in

en jonge vruchtjes van 3-4 cm (kort gekookt of in de wok) zijn heerlijk

een knolletje met vele zijwortels. De bladeren zijn groot, sierlijk, pijlvormig

knapperig. De bloemen kan je koken tot een heerlijke siroop. Tijdens hete

en soms bruin- en zwartgevlekt. De bloei is een wonder van vernuft: deze

dagen hoopt zich in de bloemen zoveel nectar op, dat het kristalliseert en

verspreidt een lucht van rottend vlees, waar vliegjes op af komen.

als mini-snoepjes kan worden gegeten.

Wanneer ze op het blad van de bloeiwijze komen, dan glijden ze naar

De genezende werking van de plant is al eeuwen bekend bij de Native

binnen, ze kunnen de bloem dan niet verlaten. De volgende dag echter, is

Americans, bekend is het wortelextract, dat door deskundigen wordt

het blad minder glad waardoor ze de bloeiwijze verlaten kunnen en het

aangewend tegen pleuritis, maar je vindt nog veel meer toepassingen op

stuifmeel mee naar buiten nemen. De bloeitijd is van april tot mei, het

internet!

blad loopt al vroeg in het voorjaar uit. De bessen zijn stralend rood en

De stengels van de afrijpende plant is een populaire vezelleverancier, het

Een gemakkelijk te telen, interessante plant,

verschijnen in de herfst als het blad al afgestorven is. De knollen van de

pluis in de rijpe vruchten is zacht als zijde en wordt gebruikt als vulling in

dat van oorsprong in het hooggebergte van

plant bevatten veel zetmeel en kunnen gekookt gegeten worden. De plant

kussens, vezel voor kleding en... als filter voor olievervuiling in de zee. Er

Tibet voorkomt. De plant houdt van humusrijke grond en bloeit met fraaie,

zelf is giftig in verse toestand en licht giftig als deze gedroogd is. In de

zijn nog veel meer toepassingen, zie bijvoorbeeld de site van pfaf.org

bekervormige, gele bloemen en donkere binnenkant. Het schutblad groeit

fytotherapie wordt de plant gebruikt tegen heesheid, hardnekkig hoesten

Tenslotte (last-but-not-least) is dit een behoorlijk winterharde,

bovenaan in een bocht over de opening. Het blad is groot en fraai en de

en keelpijn.

helderoranje bloeiende, zeer sierlijke plant in de tuin. In de winter willen

planten zijn geheel winterhard, zorg voor drainerende grond. Het jonge

(bewerkt naar Wikipedia)

blad is (gekookt) eetbaar.

574905

Een mooie en wat minder aangeboden
Cobralelie afkomstig uit China. De plant wordt

574699

10 zaden

€

3,95

Arisaema flavum
JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Yellow Cobra Lily, Yellow
Jack in the Pulpit)

574700

± 50 zaden (0,33 g)

€

voor 10 planten (1 g)

Een zeer veelzijdige plant, alle delen van de
plant zijn (met mate) eetbaar. Bijen, vlinders

de planten niet nat staan, zorg dus voor goede afwatering. De bloeitijd is

€

2,50

Een gemakkelijke kiemer, iets met zaaigrond bedekken. Kiemt optimaal bij
20̊C. Gespreide opkomst. Na opkomst koeler zetten.

Asarum europaeum
Arisaema jacquemontii
JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Green Cobra Lily)

MANSOOR
(Engels: European Wild Ginger)

575250

Een topper voor de schaduw, deze kruipplant

Asclepias viridis

met glanzende, donkergroene, niervormige

Op 80 cm hoogte groeien boven de fraaie, de

bladeren (5 cm). De bloemetjes zijn

handvormige bladeren de groen (meestal wit

onopvallend, purperkleurig. Geef de plant

gestreepte) bloemschedes met een fraai bruin

humeuze grond.

staartje aan de bloeikolf. Na de bloei ontstaan fraaie trossen met rode

575000

voor 20 planten (0,25 g)

574705

€

1,95

Arisaema tortuosum
JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE
(Engels: Whipcord Cobra Lily)

3,95

fraaie roze meeldaden en stampers worden
omgeven door geelgroene bloembladen in een
flinke, volle bloemtros. De bloemen zijn zeer
populair bij vlinders en andere insecten. Na de bloei ontstaan groene, later

MOERASZIJDEPLANT
(Engels: Red- or Swamp Milkweed)

zalmkleurige blaasvruchten met zaden aan parachuutjes. De hoogte is 60-

Een goede winterharde telg van dit boeiende

Een gemakkelijke kiemer, iets met zaaigrond bedekken. Kiemt optimaal bij
20̊C. Gespreide opkomst. Na opkomst koeler zetten.

90 cm.

geslacht. De roze tot wijnrode bloeischermen

575270

staan op 120 cm lange stengels (bloeitijd juli-

20 zaden

bezet zijn met lancetvormig blad: een volle bladbasis! Deze sterke

Asphodeline lutea

snijbloem verrast u met een heerlijke vanillegeur en is in de tuin geliefd bij

bloemen (meestal) boven het vingervormige

vlinders, bijen en andere insecten. Geef ze een zonnige, niet te droge plek.

blad uit. De bloeikolf (of knots) groeit uit tot een lange staart, die recht

575140

JONKERLELIE
(Engels: Jacob’s Rod or King’s
Spear)

100 zaden

€

2,95

omhoog steekt. Geef ze zeer humeuze grond en plant ze gerust 10-20 cm
diep voor een stevige groei. Na de bloei ontstaan in de herfst prachtig
dikke trossen met rode bessen. Je vindt dit soort in het wild vooral in het
Indisch subcontinent.

€

3,95

bezet met smalle bladeren (als een lelie), lijken

BLAASVRUCHT
(Engels: Hairy Balls)

met de gele bloemtrossen in de top wel
speren! In mei begint de bloei in kransen: gele stervormige bloemetjes tot
3cm groot HEERLIJK GEUREND! Geef ze een zonnige tot halfbeschaduwde
plek.

wordt. De bloeitijd is juni-augustus. De kleine,

575400

witte bloemtrosjes verspreiden een

VALKRUID
(Engels: Mountain Tabacco)

100 zaden (1 g)

de plant zijn populariteit aan dankt. Het lijken wel opgeblazen

Alpenaster alpinus 'Trimix'

kastanjevruchten, meerdere aan een steel. Heldergroen van kleur en iets

stengels. Deze van oudsher genees-krachtige

(zacht) gestekeld zijn ze. Na rijping barsten de 5 cm ronde vruchten open

plant (helende massageolie, geen intern

en zien we aan draadjes de zaden hangen. Geef de planten een vorstvrije

ASTER
(Engels: Starwort)

gebruik) komt veel voor in bergachtige

plek ‘s winters en u kunt er jaren van genieten!

streken.

Een gemakkelijke kiemer, iets met zaaigrond bedekken. Kiemt optimaal bij
20̊C. Gespreide opkomst. Na opkomst koeler zetten.

€

2,95

Arum italicum 'Marmoratum'

575150

15 zaden

€

2,95

€

1,95

blauwe en witte tinten. De bloemen staan op
korte 30 cm lange stengeltjes en elk bloempje
laat een vrolijk geel hartje zien. Deze soort
heeft nauwelijks last van schimmel.

600 zaden (1 g)

Aster azureus

Een gemakkelijke en goed winterharde

HEMELASTER
(Engels: Sky Blue Aster)

aronskelk! Enkele aantrekkelijke
eigenschappen: het winterharde, puntvormige,

Een overvloed van hemelsblauwe bloemetjes

donkergroene blad met lichtgroene marmering
verschijnt al in het najaar, de bloei is vrijwel onder het blad, maar als alles
in de zomer is afgestorven komt de volgende verrassing: een stengeltje
met fel-oranjerode bessen in de nazomer tot in het najaar! Zet ze in de
schaduw of langs een bomenrand. De plant is rauw gegeten giftig, maar
dat leer je snel, want de tongprikkelingen waarschuwen je al! De wortels
daarentegen zijn gekookt een goed eetbare knol.

voor 10 planten (1 g)

2,95

Frisse zomerbloeiende aster, bloeit met roze,

575600

ITALIAANSE ARONSKELK
(Engels: Italian Lords and Ladies)

574900

€

honingzoete geur. Het zijn de vruchten, waar

Grote open gele bloemen op hoge behaarde

voor 20 planten (0,1 g)

2,95

De stevige ruim 1m hoge stengels, rondom

Asclepias physocarpa

Een matig winterharde plant, die 150 cm hoog

Arnica montana

574800

€

augustus) die overigens onder de bloemen vol

1-1,5 m hoogte torenen de wit-groen-lila

10 zaden

1,95

familie is het melkachtige plantensap. De

€

Dit is wel een van de hoogste Arisaema’s, op

574720

€

Typerend voor alle telgen van de Asclepias-

Asclepias incarnata 'Soulmate'
15 zaden

100 zaden (0,5 g)

SPINZIJDEPLANT

bessen, die het zaad bevatten. Dit soort is goed winterhard en zaait zich
gemakkelijk uit.

in juni-augustus op een hoogte van 70 cm. (Zie ook 329885
Zijdezaligheid)

2,95

€

2,95

(met het bekende gele hartje) kan je
verwachten van deze langbloeiende aster: van
juli tot aan de vorst trouw in bloei! Hoogte 6090 cm. In Noord-Amerika een geliefde wildplant, die maar liefst 200
varianten kent. Geef ze zon tot halfschaduw, vlinders en insecten
bezoeken de bloemetjes graag.

575620

voor 500 planten (0,5 g)

€

2,50
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Aster laevis

Aubrieta X cultorum 'Blue Royal'

FLUWEELASTER
(Engels: Smooth Blue Aster)

Hoogte 10 cm. Zeer populaire randbloem of
diepblauwe bloemetjes bedekken geheel de
plant! Geef ze een goed gedraineerd plekje in

herfstaster. Op een hoogte van 60-120 cm

Dubbele, grootbloemige madelief (doorsnee

de zon of halfschaduw.

bloeit een overvloed aan hemelsblauwe
bloemetjes met geel hartje. De eerste vorst
deert deze plant niet, tegen de vorst in blijft deze standvastig mooi te zijn
in de tuin! Ga je met je hand door de plant, dan ervaar je het zachte
gevoel, waaraan deze Aster zijn Engelse naam “Smooth Blue Aster” dankt.
Geef ze een zonnige plek…

voor 300 planten (1 g)

MADELIEF
(Engels: Daisy)

rotstuinplant. Bloeit vroeg en zeer rijk. De

Een ongelofelijke bloeikracht kent deze

575626

Bellis perennis 'Monstrosa' /
'Enorma Double Mixed'

€

1,95

576000

voor 100 planten (0,1 g)

tot 5 cm.) in witte, roze en rode tinten. Vroeg-

€

2,95

Aubrieta X cultorum 'Large
Flowered Mix'

bloeiende tweejarige plant. Hoogte 15 cm.

576600

voor 200 planten

400 zaden

€

1,50

Aubrieta X cultorum 'Red King'

Amerika (het vroegere Nieuw-Nederland)
vanwaar de plant in Noord-Europa inheems is

576750

voor 150 planten

wijnrood, wit en blauw. De late zomer en herfst worden volop gekleurd

MADELIEF
(Engels: Daisy)

met deze dankbare tuinplant. Bijen en vlinders zijn genieters van de

Een kleinbloemige madelief met allure:, zeer

tamelijk tot zeer zonnige plaats met voldoende water) in tinten roze,

nectar!

€

2,50

576400

200 zaden

€

1,50

PLUIMSPIREA

Sterke, kruipende meerjarige plant, die van

pluimvormige bloemen in heldere witte, roze,

een zonnige en goed vochtdoorlatende grond

lila en rode tinten. Ideaal voor

houdt.

2,95

576430

voor 100 planten

€

1,95

“reuzenlupine” zou je hem kunnen noemen.

puntige, wit-groene buitenkrans is extra groot

Op vruchtbare klei (iets beschaduwd) schiet de

en heeft meer groene contrastkleur. Deze
omsluit een bolvormig, meestal roze schermpje van kleine bloemetjes. Het
geheel heeft een zachtroze uitstraling. Geef de plant een schaduwrijk
plekje, zon verdraagt de plant goed als de voet vochtig blijft door mulch of
lage begroeiing. Hoogte 60-80 cm, bloeitijd mei-september.

€

3,95

plant door tot 2 m hoogte! Deze vaste plant (afkomstig uit Noord-Amerika)
is een oude bekende voor de indianen. De Mohicanen kenden al de
ontstekings- remmende werking. Voor creatieven onder ons: uit het blad
wordt een blauwe kleurstof getrokken. Goede snijbloem

576500

voor 25 planten (1 g)

€

3,95

ZEEUWS KNOOPJE
(Engels: Great Masterwort)
Wat een subtiel en sierlijk bloemetje! De

uitstraling. Geef de plant een schaduwrijk plekje, zon verdraagt de plant
goed als de voet vochtig blijft door mulch of lage begroeiing. Hoogte 80100 cm, bloeitijd mei-september. De planten kunnen geneeskrachtig

2,95

€

1,95

€

4,95

niet te veel water. Het vetachtige blad,

576900.2 600.000 zaden (100 g) 

€ 39,95

576900.3 6 miljoen zaden (1 kg) 

€ 325,00

Na de bloei ontstaan sierlijke, lange zaaddozen, die roodgroen afrijpen.
Een onbekende plant, waar we vast binnenkort meer van gaan zien!

576520

30 zaden

€

ZEEUWS KNOOPJE
(Engels: Great Masterwort)

Een bijzonder sierlijk en rank bloemetje. Deze

wintergroene blad is groen tot lichtrood en de
bloei: dikke stengels (40-50 cm hoog), trossen
met kleine roze, iets hangende klokbloemen. De bloei is uitbundig en “en
masse”.

577070

lancetvormige blad groeien de 60-75cm hoge
bloedrode stippels op de bloem geven het tijgereffect.

576550

150 zaden (3 g)

€

2,95

planten groeien ook goed in de schaduw en zijn dan iets weelderiger van
groei. Bij een zonnige standplaats is mulchen of lage onderbegroeiing

Bellis perennis 'Habanera'

noodzakelijk.

MADELIEF
(Engels: Daisy)

575960

voor 20 planten (0,2 g)

€

3,95

2,95

ZUID-AFRIKA DISTEL
(Engels: South African Thistle)
bladbasis van donkergroene, glanzende,
prikkende distelbladeren. Daaruit torenen op
60 cm de vervaarlijk bedoornde stengels met
trossen (verhip) gele (!) bloemen. Omdat de meeste distel-achtigen roze
zijn, is dit een leuke verrassing. Hoewel dit soort oorspronkelijk uit Zuid-

adembenemend. Dat gevoel bekroop me bij

Afrika komt, zijn de planten zeer winterhard in ons klimaat.

het zien van deze bloemen: grote, dubbele

577075

bloemen (doorsnee 5cm), spierwit met aan
elke lintbloem een rood puntje! Tja... toch maar kweken.

± 50 zaden

€

De eerste groei toont al een imposante

Kweekwerk kan gekunsteld zijn, maar toch

576580

250 zaden (1/12 g)

Berkheya multijuga

stengels uit tot oranje open bloemetjes met 6 bloemblaadjes. De

diepwijnrode kleur leent zich voor talloze combinaties. Overigens: de

De gewone roze bloeiende cultivar, zeer geliefd
goede bodembedekking. Het grote

gedraineerde grond en volle zon. Na het

bescheiden gekleurde bloemen omhoog. De

Bergenia cordifolia

vanwege de vroege bloei (april-mei) en de

irisachtige houdt van droge- of goed

bladdek (geraniumachtig) stuwt een massa

voor 300 planten (1/10 g)

SCHOENENLAPPERSPLANT
4,95

Belamcanda chinensis
'Königstiger'
CHINESE TIJGERBLOEM

door zijn rechte groeiwijze. Het stevige

een bestaande grasmat deze eerst goed verticuteren, het madeliefjeszaad

576900.1 6000 zaden (1 g)

Astrantia major 'Primadonna'

Goed in de zon gezet valt deze variëteit op

meegezaaid of in een bestaand gazon worden bijgezaaid. In het geval van

Deze goed winterharde plant houdt van zon en

worden aangewend: maagversterkend en eetlustopwekkend.

€

madeliefjes kunnen bij de aanleg van een nieuw gazon worden

over het gazon. 1 gram zaad is voldoende voor 10 m².

bloemtrossen op ongeveer 10-20 cm hoogte.

bloemetjes. Het geheel heeft een zachtroze

madeliefjes is er immers niet…?! Deze gewone

576900

voorjaar bloeit deze plant met warmgele

bolvormig, meestal roze schermpje van kleine

mooier sieraad dan een haarband van

BARBARAKRUID

glanzend-groene blad duidt daar al op. Ik het

puntige, wit-groene buitenkrans omsluit een

Voor de liefhebber, in wildtuin of grasveld. Een

mengen met fijn zand (droog metsel- of zilverzand) en goed verspreiden

Barbarea rupicola 'Sunnyola'

Astrantia major

voor 25 planten (0,25 g)

2,95

DE GEWONE WEIDEMADELIEF
(Engels: Daisy, true wildform)

hemelsblauwe vlinderbloemen. Een

gewone A. major (als je van groter houdt): De

100 zaden

Bellis perennis De gewone
weidemadelief

Niet in het minst aantrekkelijk vanwege de

Je zou kunnen zeggen: een verbetering van de

575950

€

vroegbloeiend, helemaal bolrond gevuld in een

576845

STRUIKLUPINE
(Engels: False Indigo)

ZEEUWS KNOOPJE
(Engels: Great Masterwort)

Een kleinbloemige madelief met allure: zeer
helderwitte kleur.

Baptisia australis

Astrantia involucrata 'Shaggy'

60 zaden

MADELIEF
(Engels: Daisy)

(half)schaduwplaats.

€

zilverroze kleur.

Bellis perennis 'Pomponette
White'

Pittige purpervioletten bloei in het voorjaar.

Fijn ingesneden blad met daarboven

voor 25 planten (0,25 g)

2,95

vroegbloeiend, helemaal bolrond gevuld in een

576840

Aubrieta X cultorum 'Violet
Queen'

Astilbe 'Colorful Magic'

575930

€

kleuren. 2-jarig, hoogte 15 cm

Bellis perennis 'Pomponette
Rosa'

Zie 576000, maar dan karmijnrood.

geworden. Deze aster bloeit rijk (op een

voor 50 planten

1,95

aankondiger van het voorjaar! Gemengde

576200

Van oorsprong komt deze plant uit Noord-Oost

575900

€

MADELIEF
(Engels: Daisy)

Hoogte 15 cm. In tinten paars, roze en violet.

Kleine, dubbele bloempjes, een traditionele

HERFSTASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

voor 10 planten (0,05 g)

1,50

Bellis perennis 'Pomponette Mix'

Aster novi-belgii 'Mixed'

575630

€

€

2,95

voor 5-10 planten (0,05 g)

€

1,95
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Berkheya purpurea

Campanula barbata

ZUID-AFRIKA DISTEL
(Engels: South African Thistle)

BAARDIG OF BEHAARD KLOKJE
(Engels: Bearded Bellflower)

De eerste groei toont al een imposante

De bijzonderheid zit in de details! De

bladbasis van donkergroene, glanzende,

lichtblauwe, hangende klokjes (aan 10-40 cm

Hoogte 80 cm. Tweejarig. Bloeit met grote,

prikkende distelbladeren. Daaruit torenen op

lange stengels) hebben aan de uiteinde en de

boven elkaar geplaatste klokken (3-4 cm).

60-70 cm de vervaarlijk bedoornde stengels

binnenzijde van de kelk een fijne beharing. Ze

Opmerkelijk mooie en lang houdbare snijbloem

met trossen wit met zachtlila bloemen en een donkerpurper hart. De bloei

bloeien van juni-augustus. Je vindt dit zeldzame plantje in Noorwegen, de

in roze, witte en blauwe kleur.

start in juni en zet dor tot in september! Hoewel dit soort oorspronkelijk

Alpen en de Karpaten: typisch een plantje dat door het terugtrekkende ijs

578300

uit Zuid-Afrika komt, zijn de planten voldoende winterhard in ons klimaat.

na de ijstijd tevoorschijn kon komen.

577080

577790

10 zaden

€

3,95

Campanula medium
Enkelbloemig gemengd
MARIETTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

€

2,95

8000 zaden (2 g)

Campanula carpatica Blauw

VLINDERSTRUIK
(Engels: Butterfly Bush)

KARPATENKLOKJE

MARIETTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

Bloemen in de vorm van een klokje. Vormt

Donkerblauw.

Een struik zaaien.... kan dat? Heel

mooie, ronde pollen. Hoogte 35 cm.

578320

bloeien met trossen van honderden bloemetjes
en trekken echt vele vlinders. Verpakking

577800

bevat een mengsel van wit, roze, purper en blauwe tinten.

577100

± 2500 zaden

€

2,95

Buphthalmum salicifolium
KOEIENOOG
(Engels: Yellow Oxeye)

herfst kleur! Hoogte 30-60 cm.

€

2,50

Calluna vulgaris
STRUIKHEIDE
(Engels: Common Heather)

MARIETTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

Witte bloemen in de vorm van een klokje, als

Helderroze

2000 zaden (1 g)

€

1,50

Campanula glomerata 'Superba' /
'Odessa'

een gele kleurstof gemaakt.

€

2,50

1,95

€

1,50

€

1,95

€

1,50

€

2,50

€

2,95

Campanula medium
Dubbelbloemig gemengd

Gevuldbloemig, dus meerdere klokken in

De violetblauwe klokbloemen staan als een

eigenschappen als 578300.

ronde kluwen boven aan de stengels. Hoogte

578350

elkaar, een exotisch gezicht. Verdere

4500 zaden (0,5 g)

€

1,95

4000 zaden (1 g)

Spierwit.

578360

deze sterke borderplant. De kleur, die van

langwerpige trossen stervormige bloemen,

oorsprong melkwit is, heeft men in de loop van

licht(hemels)blauw van kleur. Hoogte 80 cm,

de jaren uitgebreid met blauwe en lila tinten.

bloeit in juni. Zet ze lekker vochtig in zon of

578150

iets beschaduwd.

€

2,95

300 zaden

BREEDBLADKLOKJE
(Engels: Large Flowered Bellflower)

Opvallend zijn de stevige vlezige stengels met

Een massa bloemen, qua vorm tussen ster- en

langwerpige trossen stervormige bloemen,

klokvorm, in een helderwitte kleur. Enige steun

helderwit van kleur. Hoogte 80 cm, bloeit in

is wijs bij hoge Campanula’s (90 cm). Zet ze

juni. Zet ze lekker vochtig in zon of iets

zonnig.

beschaduwd.

578158
€

2,95

€

2,95

voor 250 planten (0,5 g)

BREEDBLADKLOKJE

MELKKLOKJE
(Engels: Cornish Bellflower)

Een massa bloemen, qua vorm tussen ster- en

dan een klok-in-een-klok of ook wel "kop en
schotel" genoemd.

578400

2,95

Lilablauwe 2-3 cm grote, zeer elegant gepunte
klokjes op sterk vertakte, tot 30-60 cm hoge
stengels. In de natuur zeldzaam en
beschermd.

578500

(90cm). Zet ze zonnig.

578160

dol op, geef ze een plekje in de zon of

50 zaden

€

2,95

halfschaduw, ze houden van humusrijke,
vochthoudende, maar goed drainerende grond. Het jonge blad is lekker in
een gemengde salade en de bloemen zijn ook eetbaar: een fijne smaak,
prettige textuur en een tikkeltje zoet.

€

1,95

WEIDEKLOKJE
(Engels: Spreading Bellflower)
Van de inheemse klokjes is dit een hele mooie!

Enige steun is wijs bij hoge Campanula’s

helderwitte, klokvormige bloemen. Bijen zijn er

4000 zaden (1 g)

Campanula patula
€

klokvorm, in een metallic-achtig violetblauw.

Op 60 cm hoogte bloeien de fraaie,

Campanula medium Kop-enSchotel gemengd

Kleuren en hoogte als enkelbloemige, maar

Campanula latifolia 'Amethyst'

Campanula alliariifolia 'Alba'

8000 zaden (2 g)

MARIETTEKLOKJE
(Engels: Cup and Saucer Mixed)

Campanula latifolia 'Alba'

Camassia leichtlinii 'Alba'

Campanula medium
Enkelbloemig 'White'
MARIETTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

Campanula lactiflora 'New
Hybrids Mixed'
middelgrote, trechtervormige bloemen vormen

Opvallend zijn de stevige vlezige stengels met

voor 50 planten (0,1 g)

€

MARIETTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

Stevige stengels (120 cm hoog) en

Camassia leichtlinii

577785

8000 zaden (2 g)

KLUWENKLOKJE
(Engels: Clustered Bellflower)

578100

hoger dan 30 cm. Van de jonge topjes wordt

voor 75 planten (1 g)

578340

snijbloem.

pakje zaad! Roze tinten gemengd, meestal niet

577555

1,95

50 cm, bloeit juni-augustus, zeer sterke

U ziet het goed: heide is goed te telen uit een

voor 25 planten (0,33 g)

€

Campanula medium
Enkelbloemig 'Rosa'

KARPATENKLOKJE

578000

blad, bloeit juni tot sept., dus tot diep in de

577550

Campanula carpatica Wit

overwinteren.

verdient een plekje in uw tuin. Lancetvormig

577500

1,50

Vormt mooie, ronde pollen, niet te lang

bloeiend, geel margrietachtig bloemetje

voor 40 planten (0,2 g)

€

8000 zaden (2 g)

ze verder open komen tot een sterretje.

Geen romantische naam, maar dit ijverig

577200

1500 zaden (1 g)

1,50

Campanula medium
Enkelbloemig 'Dark Blue'

Buddleja davidii

gemakkelijk! Vlinderstruiken worden breed,

€

0,125 g

Campanula persicifolia 'Blue'
PERZIKBLADKLOKJE
(Engels: Bellflower)

Campanula makaschvilii
Een unieke, zeer zeldzame plant, afkomstig

Lange stengels (hoogte 80cm) vol hangende

van het Kaukasus-gebergte. De welvende

klokvormige, hemelsblauwe bloemen.

stengels dragen naast smalle, hartvormige
blaadjes over de gehele lengte klokvormige

578810

bloemen. De kleur is wit met roze aders; de
lange bloeitijd maakt dit soort een welkome
aanwinst. Hoogte 40 cm

578250

600 zaden (0,20 g)

€

2,95

voor 2000 planten (1 g)
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Campanula punctata 'Beetroot'

Cardiocrinum giganteum of
cathayanum

JAPANSE KLOKJESBLOEM
(Engels: Bellflower)

Centaurea dealbata
PERZISCHE KORENBLOEM
(Engels: Persian Cornflower)

REUZENLELIE
(Engels: Giant Lily)

Charmant en zeldzaam is deze halfhoge

Fraaie korenbloem, die goed winterhard is en

klokjesbloem (40-60 cm). De grote hangende,

Een bijzondere en spectaculaire telg van de

na de bronskleurige knoppen openbarst in

klokvormige bloemen zijn purperrood aan de

lelie-familie uit China en Japan. De plant laat

purperroze (magenta) bijna lichtgevende

buitenzijde en rood of paars gespikkeld aan de

de eerste jaren “alleen” een mooie, hosta of

bloemen. De stevige stengels van 90 cm

binnenzijde. Een bloem, die u (dit keer) “onder de rok” mag kijken! Geef

aronskelk achtige plant zien. De variëteit yunnanensis wordt wel gezien als

dragen de bloemen met trots en steken iets boven het zware bladerdak

de plant een vochtig plekje in de zon of halfschaduw.

de absolute “King” van deze soort, vanwege het diepgroene blad

uit; vlinders, bijen en andere insecten bezoeken de bloemen graag. Geef

(purperbrons in aanleg) en de dieprode nerven en stengel. Na enkele jaren

ze een zonnige tot halfbeschaduwde plek.

geeft de plant op 1,5-2,5m hoogte een uitbarsting van iets naar beneden

580160

578840

voor 75 planten (0,08g)

€

2,95

100 zaden

keel. Bescherm de plant goed ‘s winters of bewaar de bollen vorstvrij.

PIRAMIDEKLOKJE
(Engels: Chimney Bellflower, Blue &
White Bellflower)

Enkele uren zon per dag is de beste omstandigheid, te veel zon geeft
bladverbranding. Onze foto’s laten meestal de gewone C. giganteum zien!

579700

± 50 zaden (0.3 g)

€

1,95

Elegante plant, die de laatste jaren veel in

Centaurea jacea
KNOOPKRUID, GEWOON
(Engels: Brown Knapweed)
korenbloem, maar dan met lilaroze bloemen

Carduus nutans

met meerdere kaarsrechte, lange stengels, die
massaal bedekt zijn met witte of lichtblauwe (stervormige)
klokjesbloemen. Buiten is de hoogte 100 cm. Voor een speciaal effect laat

uit een bruine bloembodem. Geef ze een

KNIKKENDE DISTEL
(Engels: Musk Thistle)

zonnige plaats, ze groeien bijna op elke grond
en zijn belangrijk voor bijen, hommels, vlinders etc., een goede

u hem een poosje in de kas opgroeien (in grote pot van 25 cm) de plant

In Nederland komt deze paarse distel voor in

krijgt dan de spectaculaire hoogte van wel 200 cm! Meestal tweejarig

de kustprovincies, hoe zanderiger, hoe

Hoogte 30-120 cm, bloeit van juni-september.

geteeld.

zeldzamer. De hoogte varieert (afhankelijk van

580170

voor 200 planten (0,2 g)

1,95

Je herkent de verwantschap met de bekende

romantische tuinen wordt aangeplant. Bloeit

578850

€

gerichte, grote trompetvormige bloem: wit met een prachtige wijnrode

Campanula pyramidalis 'Mix'

€

2,95

drachtplant dus. Deze beschermde wilde plant is niet zeer zeldzaam.

cm. Hoe zouter de plek, hoe ruiger de plant! De bloemhoofdjes knikken
(vandaar de naam) en kijken je daardoor grappig mensachtig aan…!

Campanula rotundifolia
GRASKLOKJE
(Engels: Harebell)

€

1,95

€

1,95

€

2,50

Centaurea macrocephala

Hommels, vlinders, maar ook Putters en mieren zijn regelmatige bezoekers

GELE KORENBLOEM

van deze sierlijke, ruige tweejarige plant. Het merg van de stengels is

Bronsbruine bloembodem met donkergeel

(gekookt) eetbaar als asperges en heeft een aangename smaak!

bloemhoofd. Gewaardeerd als sterke snij- of

579720

Met haar blauwe belletjes de bekendste van

1g

de vruchtbaarheid of concurrentie) van 30-200

1g

€

2,95

droogbloem. Hoogte 100 cm

onze inheemse klokjessoorten. Gelukkig komt
deze Campanula steeds meer voor in ons
land... Voor bijen en andere insecten is dit
fraaie bloemetje een erg belangrijke nectarleverancier. De hoogte varieert
van 10-50 cm, het plantje houdt van lichte, droge grond, liefst tussen niet

Carlina acaulis 'Simplex'

580200

ZILVERDISTEL
(Engels: Alpine Thistle)

Centaurea montana

250 zaden (2 g)

te hoog gras. De blaadjes zijn eetbaar, maar een flink maaltje zal je er niet

Een adembenemende alpenbloem bij uitstek!

van eten…

De witzilveren, platte distelbloem (doorsnee ±

BERGKORENBLOEM
(Engels: Mountain Corn-Flower)

5 cm) knisperen in de wind. Alle delen van de

De prachtig hemelsblauwe, diep ingesneden

plant zijn eetbaar, maar vooral de

korenbloem vindt u hier als een meerjarige

bloembodem, die op dezelfde manier geoogst en gegeten wordt als de

telg van het geslacht. Zeer sterk als snijbloem.

578900

± 1400 zaden (0,1 g)

€

2,50

Campanula takesimana
'Bellringers'

artisjok. Hoogte 30 cm.

579800

KOREAANS KLOKJE
(Engels: Korean Bellflower)

2,95

sterke Campanula is vrij vroeg: mei-juni

€

2,95

ZWART KNOOPKRUID
(Engels: Black Knapweed)
Met de kwastvormige bloemen op en top een

Als dat geen vlinderlokker is! De 120-150 cm

telg van de korenbloemfamilie. De kleur van de

hoge plant krijgt bovenin sierlijke blauwe

bloemhoofdjes is purperrood tot lilaroze met

bloemetjes, die de vorm van het Blauwtje (een

Campanula trachelium 'Alba'

een bruinzwarte bloembodem (eigenlijk de zgn

blauw vlindertje) zeer dicht naderen! Compleet

RUIG KLOKJE

omwindselblaadjes). De bloemen zijn vrij groot, 3-5cm doorsnee en staan

met de lange stampers als voelsprieten. De plant kan aan een rek

Sterke campanula, 80 cm hoog met behoorlijk

opgebonden worden tot een klimplantje, regelmatig snoeien verjongt de

grote trompetklokjes in zuiver witte kleur. Geef

plant. De planten sterven in de winter af, maar de wortels lopen trouw uit

ze zon en voedzame grond.

in het voorjaar. Geef ze een plekje in de volle zon, het blad heeft een
vreemde aromatische geur!

578920

voor 75 planten (0,075 g)

€

2,95

579850

10 zaden

Campanula trachelium 'Blue'

Catananche caerulea 'Blue'

RUIG KLOKJE

MEERJARIGE STROBLOEM
(Engels: Cupid's Dart)

Sterke campanula, 80 cm hoog met behoorlijk
grote trompetklokjes in lichtvioletblauwe kleur.

De oude Grieken brouwden er een liefdesdrank

Geef ze zon tot halfschaduw en voedzame

van, wij genieten van de wuivende 70 cm hoge

grond.

plant, van z'n bloemen met een doorsnede van

578925

1 g (incl. enig kaf)

€

1,95

zich evt. tot grote hoogte. Het grote geveerde
wordt uw geduld beloond: eind juli komen de trossen met oranjerode
(tropisch aandoende) trompetbloemen.

€

2,50

€

1,95

€

2,50

Centaurea scabiosa

trekken. Sterk vertakkend. Hoogte 50 cm

580340

€

2,50

0,25 g

Centranthus ruber 'Red'
SPOORBLOEM
(Engels: Red Valerian)
Rode schermbloem. Hoogte 60-80 cm. Een
sterke plant en welkome aanvulling op de
schaarse rode bloemsoorten in de vaste
plantentuin. Bloeit van juni tot september, bij
vroege zaai hetzelfde jaar.

580400

de aandacht trekken. Deze Catananche geeft
helder wit een extra accent door een
metaalblauw hart. De bloem is half gevuld, en de bloemblaadjes zijn aan
de uiteinden iets getand. Goed voor de vaas en een aparte droogbloem
(vruchten).

250 zaden (0,5 g)

1,95

decoratief. U kunt er een heilzame thee van

bloemen, die zo friswit zijn, dat ze onmiddellijk

580000

€

De zilverachtige zaadomhulsels zijn ook heel

Wit is wit, zou je zeggen, maar er zijn

blad is op zich al een sieraad. Uiteindelijk

0,3 g

één van de grootste paarsrode korenbloemen.

MEERJARIGE STROBLOEM
(Engels: Cupid's Dart)

bloeibare volwassenheid. Hij slingert en hecht

land komt de plant nog zeldzaam voor in de duinen.

580310

Een zeer zeldzame wilde plant in Nederland,

gekleurd zijn, naar het hart toe purper getint. Ze worden omgeven door

500 zaden (1 g)

op 1m hoge stengels. De bloei valt van juli tot diep in de herfst. In ons

GROOT CENTAURIE
(Engels: Greater Knapweed)

Catananche caerulea 'Alba'

De eerste jaren groeit deze klimplant tot

± 150 zaden (1 g)

2,95

3-4 cm, die prachtig zijdeglanzend lichtblauw

579900

TROMPETKLIMMER
(Engels: Trumpet Creeper)

579250

€

wit doorschijnende omwindselbladeren. Bloeitijd juli-augustus.

Campsis radicans

580300
Centaurea nigra

BLAUWTJE OF KANSENBOOM
(Engels: Glory Bower, Blue Butterfly)

roze kleur, 40-60 cm hoog. De bloei van deze

± 500 zaden (0,08 g)

€

Caryopteris divaricata

Hangende, langwerpige klokken in wit met

578910

± 25 zaden

€

2,50

ruim 500 zaden (1 g)
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Centranthus ruber 'Snowcloud'

Cheiranthus cheiri 'Blood Red' /
'Ruby Gem'

Cheiranthus cheiri Sugar Rushserie 'Primrose' F1

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

blad is van deze plant. Samen met de

Een zeer geliefde kleur is deze donkerrode

Dankzij deze Sugar Rush-serie kunnen we nu

spierwitte bloei (op 50cm hoogte) is de ultieme

muurbloem. De zoete geur is ieder jaar weer

zaad aanbieden van bijzondere kleuren

helderheid uw deel…

genieten! Hoogte 50 cm.

muurbloemen. Deze ‘Primrose’ is enkelbloemig

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

en citroengeel van kleur: zeldzaam mooi! Heerlijk zoet geurend en in de

SPOORBLOEM
(Engels: White Valerian)
Elke keer valt weer op hoe gaaf en fris het

580440

300 zaden (0,5 g)

€

1,95

Cephalophora aromatica
TUMTUMPLANTJE

581200

Zo'n heerlijke geur verwacht je niet bij een
plant: als zoete appels met een vleugje

1,50

HOGE MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

doorheen woelt. De zachtgele bloemetjes in de
vorm van een trommelstok verschijnen op 3040 cm hoogte tussen lancetvormig, frisgroen blad. Bij vroege zaai geeft de
plant hetzelfde jaar al deze bolronde bloemetjes en wordt dan ook vaak
als eenjarige plant geteeld. Enige bescherming in de winter (en niet te
nat) is aan te bevelen bij flinke vorst.

40 zaden

€

Cheiranthus cheiri 'Fair Lady'

ananas! De hele plant ademt het uit als je er

580490

1000 zaden (2 g)

€

2,95

Cephalaria gigantea

aantrekkelijke mix.

Muurbloemen danken hun naam aan de
spontane ontkieming op afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige
aanplant aan de voet van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en
vooral niet te nat! Op zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd
terug knippen en iets aanaarden geeft ook vaak hergroei.

Zo gemakkelijk te telen en toch zo onbekend.

581250.1 25.000 zaden (50 g)

1000 zaden (2 g)

€

1,50

€

7,50

De grote Scabiosa-achtige bloemen zijn

Cheiranthus cheiri 'Mix of
Singles'

prachtige combinatie met grote siergrassen en
vlinderstruiken... Bloeitijd juni-augustus; zeer
geliefd bij vlinders, bijen en andere insecten.

voor 50 planten (2 g)

580500.1 voor 600 planten (25 g)

€

2,95

€ 19,95

witte bloemetjes. Hoogte 25 cm. Harde groeier
om grote vlakken te vullen, ook voor randen.

€

1,95

Enkelbloemig gemengd. Gele, roodbruine en

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)
Dankzij deze Sugar Rush-serie kunnen we nu
zaad aanbieden van bijzondere kleuren
muurbloemen. Deze ‘Purple Bicolour’ is
enkelbloemig en licht met donker purper: zeldzaam mooi! Heerlijk zoet
geurend en in de zomer bloeiend, de plant bloeit het langst als de

581430

bronzen tinten gemengd. De naam verraadt

25 zaden

LOOPKAMILLE
(Engels: Chamomile)

hoog) zijn de vrolijke bekroning van deze

581300

bouwt zich op in lagen op elkaar. Deze plant is

1000 zaden (2 g)

€

1,50

plant, maar het meest opvallend is toch wel
het groene, geveerde blad met aan de
uiteinden weer extra fraaie tanding. Dit blad
zeldzaam en komt alleen in het wild in de Azoren voor.
Plantenkenners zeggen: lijkt op de Grote Pimpernel (356990), of de
groene versie van het Grijs Vederblad (597550)

581490

0,2 g

Prachtige bronsoranje muurbloem in een

prachtig fijngenerfd blad en groeit plat over de

compacte hoogte: 30 cm. De plant vertakt

grond.

fraai tot een volle bos, af en toe toppen

Na knippen of belopen komt een heerlijk aroma vrij: kruidig en appelfris,

stimuleert dat nog extra. Zo’n fluweelzoete geur tref je alleen bij

Een prachtige, statige plant door zijn hoge

voor korte tijd zal het tapijt bloeien met kamille-achtige bloemetjes.

muurbloemen aan!

bloeistengels van 2m hoogte! De witte

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

bloeistengels met fijne bloemetjes bloeien van

€

1,95

Cheiranthus x allionii 'Siberian
Orange'

581360

LENTEVIOLIER
(Engels: Siberian Wall-Flower)
hoge stengels. Ze bloeien vroeg: van maart-

€

1,50

ouderwetse tuinplant. Tweejarig, dus de bloei is het jaar na zaaien.

€
€

1,50

Compacte, warmrode muurbloem (hoogte 30

9,95

cm). De plant vertakt fraai tot een volle bos, af

onder naar boven. Bijzonder van deze variëteit
is het donkere, bruinrode blad aan de basis. Het ras is uit zaad is 90%
zuiver.

581670

voor 40 planten (0,2 g)

€

3,95

€

2,95

€

2,95

Cirsium japonicum 'Pink Beauty'
JAPANSE SIERDISTEL

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

juni en geuren heerlijk zoet, een echte

2,95

ZILVERKAARS

Cheiranthus cheiri 'Scarlet
Emperor'

Helder oranje bloemtrosjes op ranke 40 cm

581000.1 50.000 zaden (100 g)

1000 zaden (2 g)

€

Cimicifuga ramosa 'Brunette' /
'Atropurpurea'

ook als zaad beschikbaar. Deze klassieker heeft

1000 zaden (2 g)

2,95

De witte, geurende schermbloemen (80 cm

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

Steeds meer alternatieven voor gras komen

581000

€

Chaerophyllum azoricum

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

Cheiranthus cheiri 'Orange
Bedder'

Chamaemelum nobile

3500 zaden (0,5 g)

2,95

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

50 cm.

Laag kruipende plant met grijsviltig blad en

580900

€

Compacte groei: 20-25 cm.

groeien. Heerlijk zoet geurend, ik moet altijd even snuffelen.... Hoogte 40-

AKKERHOORNBLOEM
(Engels: Snow in Summer)

2500 zaden (1 g)

25 zaden

zijn geschiktheid om langs muren en randen te

Cerastium tomentosum

580600

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

uitgebloeiden worden weggeknipt en als de plant regelmatig vocht krijgt.

citroengeel en staan op 2m lange stelen! Een

580500

cm.

Cheiranthus cheiri Sugar Rushserie 'Purple Bicolour' F1

tinten en pastelkleuren maken dit tot een heel

581250

weggeknipt en als de plant regelmatig vocht krijgt. Compacte groei: 20-25

581420

Enkelbloemig en 45 cm hoog. Dubbelkleurige

REUZENSCABIOSA

zomer bloeiend, de plant bloeit het langst als de uitgebloeiden worden

Lichtroze distelpluimen. Gemakkelijk te telen
uit zaad, bloeit het eerste jaar al.
Ook toepasbaar in wildtuinen.

581700

en toe toppen stimuleert dat nog extra. Zo’n

60 zaden (0,15 g)

fluweelzoete geur tref je alleen bij muurbloemen aan!

Cheiranthus cheiri 'Bedder Mix'

Mix van warme tinten geel, oranje en rood in

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

een compacte hoogte: 30 cm. De plant vertakt

581400

MUURBLOEM
(Engels: Wallflower)

fraai tot een volle bos, af en toe toppen

500 zaden (2 g)

€

1,50

Cirsium japonicum 'Rose Beauty'
JAPANSE SIERDISTEL
Helder roze-rode distelpluimen. Gemakkelijk te
telen uit zaad, bloeit het eerste jaar al.
Ook toepasbaar in wildtuinen.

stimuleert dat nog extra. Zo’n fluweelzoete

581720

geur tref je alleen bij muurbloemen aan!

Muurbloemen danken hun naam aan de spontane ontkieming op
afbrokkelende (sloop)muren en/of de veelvuldige aanplant aan de voet
van een zonnige muur. Ze houden dus van zon en vooral niet te nat! Op
zo’n plek zaaien ze zich uit, de oude planten op tijd terug knippen en iets
aanaarden geeft ook vaak hergroei.

581190

1000 zaden (2 g)

581190.1 25.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

9,95

60 zaden (0,15 g)
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Clematis chiisanensis 'Korean
Beauty'

Coreopsis grandiflora 'Sunray' /
'Presto' / 'Early Sunrise' / 'Early
Gold'

KOREAANSE BOSRANK

Crocosmia -Hybriden 'Topmix'
GEMENGDE MONTBRETIA
Deze mix is samengesteld uit de zaden van

MEISJESOGEN

Snelgroeiend klimmertje voor een (half)

topcultivars zoals ‘Emberglow’, ‘Zeal Giant’,

schaduwplekje. Het eerste jaar als hangplant

Een Gouden Medaillewinnaar van 1989.

‘Solfatare’, ‘Cascade’, ‘Firefly’ en ‘Mars’. De

in een bloembak (bloeit dan ook al), de jaren

Bekroond vanwege de compacte plantengroei,

dieprode, oranje en gele bloemen groeien aan

erna is het een ijverig klimmertje. De

de snelle bloei (bij vroege uitzaai hetzelfde

horizontale aartjes, altijd 2 aartjes per steel.

hangende, klokvormige bloemetjes (aan purperen stengels) zijn creme

jaar) en de goede weersbestendigheid. De plant oogt heel fris door de

Sterk als snijbloem en beleeft z’n comeback door toenemende populariteit

met een bordeauxrood hartje. Na de bloei de decoratieve zaadpluizen, die

lichtgroene stengels en blaadjes, de bloem is gevuld en boterbloemgeel.

van warme tinten in de tuin. Geef ze ’s winters een goede bescherming

op een droge herfstdag prachtig donzig glanzen! Na het 2e jaar, jaarlijks

Hoogte eerste jaar: 45 cm, volgende jaren: 60 cm.

terugknippen voor verjonging.

582700

Een meerjarige klimmer uit zaad, dat zie je niet vaak! Uit ervaring blijkt,
dat kieming wordt gestimuleerd als u het zaaisel na 2 weken “stoort”.
D.w.z. even de grond omwoelen en opnieuw de zaden bedekken.

581880

30 zaden

€

2,95

350 zaden (1 g)

d.m.v. bladeren of ander mulch.

€

2,50

Coreopsis rosea 'American
Dream'

583010

voor 30 planten (0,5 g)

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

tuin of in een grote pot. De basis vormt het

Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige

GELE BOSRANK

typerende fijne blad zoals meer telgen van het

bladeren met lichtgroene of zilvergrijze

Coreopsis-geslacht dat hebben. Deze groeit tot

vlekken. De roze bloemen hebben onderaan

herfstzonnetje prachtig uiteen waaieren. Bij vroege zaai wil deze klimmer
het zelfde jaar nog bloeien! Daarom het eerste jaar heel leuk voor de
hanging basket.

Een meerjarige klimmer uit zaad, dat zie je niet vaak! Uit ervaring blijkt,
dat kieming wordt gestimuleerd als u het zaaisel na 2 weken “stoort”.
D.w.z. even de grond omwoelen en opnieuw de zaden bedekken.

50 zaden (0,1 g)

ongeveer tot 60 cm hoogte en wordt dan helemaal overladen met een

een paarsrode vlek en bloeien van september-oktober.

wolk van lichtroze bloemetjes en zichtbaar geel hartje. De bloemen zijn

583100

€

2,50

Clematis integrifolia
BLAUWE BOSRANK

582720

100 zaden

€

2,50

Cyclamen cilicium 'Album'
TUINCYCLAAMPJES

Corydalis cava

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

HOLWORTEL
(Engels: Hollow Root)

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.
Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige

Dit is een echte schaduwminner, je vindt ze

bladeren met lichtgroene of zilvergrijze

vaak aan bosranden of open plekken in het

vlekken. De helderwitte bloemen hebben

bos, er zijn veel soorten in Nederland

onderaan meestal een paarsrode vlek en bloeien van september-oktober.

verwilderd. Het blad is sierlijk ingesneden en

583105

20 zaden

€

4,95

€

4,95

€

4,95

de bloemetjes buisvormig. Per trosje verschijnen tot 20(!) witte, roze of
blauwroze gespoorde bloemetjes. De bloeitijd is in het voorjaar: maart-

Een echte Europese soort, bloeit uit jonge

april. Hoogte 20 cm.

grondscheuten met knikkende, donkerblauwe

582900

tot grijsroze bloemen. Verrassend in de border,

75 zaden (0,5 g)

€

2,95

Cyclamen coum
TUINCYCLAAMPJES
WINTERBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

geeft een speels effect. Hoogte 75-90cm.

Een meerjarige klimmer uit zaad, dat zie je
niet vaak! Uit ervaring blijkt, dat kieming wordt gestimuleerd als u het
zaaisel na 2 weken “stoort”. D.w.z. even de grond omwoelen en opnieuw
de zaden bedekken.

Corydalis nobilis

581950

Deze Holwortel is tamelijk zeldzaam, maar

20 zaden

20 zaden

geliefd door bijen en ander gezoem, de bloeitijd is in de zomer.

ontstaan zaadpluizebollen, die bij een droog

581900

4,95

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

Een unieke plant voor een zonnige plek in de

donkerbruine meeldraden. Na de bloei

€

TUINCYCLAAMPJES

Clematis tangutica 'Pinwheel' /
'Radar Love'

geheel open en onthullen de prachtige

1,95

Cyclamen cilicium

ROZE MEISJESOGEN

De 4 heldergele, smalle bloembladen klappen

€

€

3,95

houdt van halfschaduw en niet te vochtig. Dit
soort is de beste winterbloeier voor ons

SIBERISCHE HOLWORTEL
(Engels: Hollow Root)

klimaat, de bladtekening varieert, de
bloemkleur is middenroze.

583150

20 zaden

door de flinke knolzetting een plant, die

Clematis vitalba

jarenlang een halfbeschaduwd plekje volgroeit!

Cyclamen coum album

De dikke bloemtrosjes zijn heldergeel met een

BOSRANK
(Engels: Old Man's Beard)
Deze inheemse klimmer heeft een enorme

bruinpaarse vlek in het centrum. De bloei is vroeg in het voorjaar op een

TUINCYCLAAMPJES

hoogte van 50-60 cm.

WINTERBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

582910

groeikracht: 15 meter per jaar komt voor. Je

10 zaden

€

2,95

houdt van halfschaduw en niet te vochtig. Dit
soort is de beste winterbloeier voor ons

kan ze dan ook het beste jaarlijks

Corydalis ophiocarpa

klimaat, de bladtekening varieert, de

veranderen de bloemetjes in sierlijke zaadpluimen. Alle grondsoorten zijn

HOLWORTEL
(Engels: Hollow Root)

583160

geschikt, ze kunnen halfschaduw tot zon verdragen.

Het elegante, luchtige, grijszilvere tot groene

Een meerjarige klimmer uit zaad, dat zie je niet vaak! Uit ervaring blijkt,
dat kieming wordt gestimuleerd als u het zaaisel na 2 weken “stoort”.
D.w.z. even de grond omwoelen en opnieuw de zaden bedekken.

Cyclamen coum rubrum

blad (afhankelijk van de hoeveelheid licht)

terugsnoeien. Ze bloeien van juli-september
met witte, kleine bloemen en trekken veel bijen aan! In de herfst

582070

voor 50 planten (1 g)

€

1,95

Clematis viticella
ITALIAANSE CLEMATIS
Zeer winterharde klimmer, die in de zomer
uitbundig bloeit met middelgrote, hangende,

bloemkleur is helder wit.

heeft de uitstraling van een klein varentje.

TUINCYCLAAMPJES

Verrassend verschijnen daar de stengeltjes (25

WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de

cm hoog) met ivoorwitte tot citroengele bloemetjes uit. Elk bloemetje

beste winterbloeier (eind december - midden

heeft een wijnrood lipje. Aan de stand van de bloemetjes dankt het plantje

april) voor ons klimaat. De bladtekening

één van de Nederlandse namen: net vogeltjes op een krukje! De

varieert, de bladeren verschijnen in de herfst

soortnaam “ophiocarpa” betekent “slangenvrucht” en duidt op de

en blijven tot het einde van de lente (tenzij

vruchtjes die na de bloei ontstaan en op kleine slangetjes lijken. Dit

zeer strenge vorst ze om zeep helpt) de bloemkleur is diep donkerroze. Af

schaduwminnertje verwildert gemakkelijk en de oorsprong (Oost

en toe (maar niet standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in

Himalaya) garandeert een goede vorstbestendigheid.

klokvormige bloemetjes in violetblauwe kleur.

582920

Jaarlijks in het voorjaar terugknippen om

voor 50 planten (0,1 g)

de tuin vóór de eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of

€

2,95

krokussen!

583165

verjonging te bevorderen. De plant groeit ook

20 zaden

20 zaden

€

4,95

Crambe cordifolia

gemakkelijk in struiken of ravot uitbundig over de grond als kruiper.

Cyclamen coum 'Pewter Leaf'

Een meerjarige klimmer uit zaad, dat zie je niet vaak! Uit ervaring blijkt,
dat kieming wordt gestimuleerd als u het zaaisel na 2 weken “stoort”.
D.w.z. even de grond omwoelen en opnieuw de zaden bedekken.

REUZEN ZEEKOOL
Groot en toch zeer verfijnd is dit familielid van

TUINCYCLAAMPJES

582075

de echte zeekool. De plant start met een flinke

WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de

bladontwikkeling, het gekartelde, vrij ronde

beste winterbloeier (eind december - midden

blad is donkergroen met (vaak) witte nerven.

april) voor ons klimaat. De bladeren zijn sierlijk

Daar (ruim) 2m bovenuit groeien de

zilverkleurig, verschijnen in de herfst en blijven

bloemstengels met duizenden witte, gipskruidachtige bloemen. Een ware

tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge

wolk!

vorst ze om zeep helpt) de bloemkleur is lilaroze, Af en toe (maar niet

15 zaden

€

1,95

Codonopsis pilosula
DANG-SHEN
(Engels: Bonnet Bellflower, Bashfull)

582960

Een klimmertje met prachtige belvormige

30 zaden (1 g)

€

2,95

standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de

bloemetjes, bleek groenwit met purperen

eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

buitenkant. De wortels (pas na 3 jaar oogsten)

583170

worden net als van echte Ginseng gebruikt om
er energie gevende tonics van te maken.

582300

0,1 g

€

2,95

20 zaden

€

4,95
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Cyclamen graecum

Cyclamen hederifolium 'Rose'

TUINCYCLAAMPJES

TUINCYCLAAMPJES

HERFSTBLOEIEND. De bloemen, die lijken op

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

die van Cyclamen hederifolium, komen op het

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

Trots rechtop pronken de dikke stengels van

einde van de zomer uit, net iets voor of samen

Bloeit in de herfst met kleine witte en roze

deze echte hoge riddersporen (160 cm hoog)

met de bladeren. Bijzonder is dat de

cyclaambloemetjes, waarna het winterharde

met een dichte tros halfdubbele bloemen in de

bloemsteel zich als een kurkentrekker oprolt

donkergroene blad verschijnt

vanaf het midden van de steel, in tegenstelling tot de meeste andere

583300

20 zaden

Delphinium hybride 'High Society
Mixed' F1
RIDDERSPOOR

kleuren wit, lila, roze en blauw. Jammer om af

€

4,95

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

te snijden, maar door kwekers veel geteeld als snijbloem. Bij vroege zaai
bloeien ze hetzelfde jaar!

583380

Cyclamen hederifolium 'Dark
Rose'

voor 10 planten

TUINCYCLAAMPJES

houden en in gedraineerde grond met wat naaldbomengrond planten. Bij

HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde

strenge winters goed beschermen.

tuincyclaam, de bekendste en tevens een van

Mooie volle bloemtrossen in verschillende

de sterkste. De bloemen zijn donkerroze. Het

tinten roze met zwart hart.

20 zaden

€

4,95

3,50

€

2,95

€

2,95

Delphinium hybride 'Astolat'

de zomer, eventueel in een kas, anders bloeien ze niet. Wel vochtig

583180

€

RIDDERSPOOR

gemarmerde, klimopvormige blad is een
sieraad!

Cyclamen libanoticum

583305

TUINCYCLAAMPJES
WINTERBLOEIEND. De grote roze bloemen

20 zaden

€

4,95

Cyclamen hederifolium 'Silver
Leaf Rose'

met purperkleurige basis en stevige geur
verschijnen in februari – maart. De zeegroene

583390

400 zaden (1 g)

Delphinium hybride 'Black Knight'
RIDDERSPOOR

bladeren hebben grijsachtige tekeningen. Een

TUINCYCLAAMPJES

zeldzame plant, die van oorsprong groeit in de

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

stevige bloeistengels met halfdubbele

bergen ten noordoosten van Beiroet, waar hij in 1895 gevonden werd.

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

bloemen. Donkerblauw met een purperen

Daarna werd hij niet meer gezien en men dacht dat hij uitgestorven was

Bloeit in de herfst met kleine roze bloemetjes,

zweem en een pikzwart hart maken deze

totdat hij in 1961 opnieuw ontdekt werd. Deze prachtige soort kan niet

het winterharde, gemarmerde, klimopachtige

ridderspoor een topper in de tuin!

tegen vrieskou en moet dus extra met bladeren bedekt worden. Het

blad prachtig zilvergrijs. Een sieraad!

resultaat is echter ruimschoots deze moeite waard!

583310

583190

20 zaden

€

20 zaden

Op een hoogte van 125-175cm torenen de

Geef ze volle zon, bloeitijd juni-juli.

€

4,95

4,95

583420

400 zaden (1 g)

Cyclamen mirabile

Cyclamen hederifolium 'Silver
Leaf Album'

Delphinium hybride 'Centurion
Sky Blue' F1

TUINCYCLAAMPJES

TUINCYCLAAMPJES

RIDDERSPOOR

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

De ideale ridderspoor om binnen 1 jaar mooie,

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

zware 150 cm lange bloeistengels te geven!

Bloeit in de herfst met lichtroze bloemetjes.

Bloeit in de herfst met kleine witte bloemetjes,

Dit ras is dan ook niet voor niks onderscheiden

Het “wonderbaarlijke” van dit soort schuilt

het winterharde, gemarmerde, klimopachtige

met een gouden medaille door Fleuroselect.

vooral in de roze tekening op het blad, heel

blad prachtig zilvergrijs. Een sieraad!

apart!

583311

583200

20 zaden

€

20 zaden

Geef ze voedzame, goed waterdoorlatende grond en een zonnige plaats.

€

4,95

4,95

stengel!

Cyclamen purpurascens
Cyclamen pseudibericum

583460

EUROPESE CYCLAAM

TUINCYCLAAMPJES

De bloemen zijn halfdubbel en lichtblauw, wel met z'n 50-en aan 1

20 zaden

en bloeit lange tijd in de zomer en het najaar.

winterbloeier, het grote hartvormige blad

De licht tot donkerroze of roodpaarse bloemen

RIDDERSPOOR

verschijnt in de herfst, gevolgd door de naar

gaan vergezeld van rond blad, die in kleur

Prachtig gevulde helderwitte bloemtros, door

viooltjes geurende, kleine middenroze

varieert van egaal diepgroen tot grijsgevlekt.

bloemetjes. Goed beschermen tegen strenge

583320

20 zaden

€

4,95

7,50

Cymbalaria muralis

VOORJAARSBLOEIEND. Deze winterharde

Vanuit Midden-Europa is dit sterke plantje in

cyclaam houdt van halfschaduw en niet te

ons land succesvol verwilderd. Het kleine

vochtig. Bloeit in het voorjaar met kleine witte

bloemetje komt in grote overvloed van april-

bloemetjes. Het diepgroene, zilverkleurig

november in lichtpaars of lichtviolet met een lichtgeel vlekje. De blaadjes

gespikkelde, klimopachtige blad verschijnt in

lijken op klimopblad, maar zijn kleiner en vetachtig. Meestal nestelen ze

het vroege voorjaar. ZELDZAAM!

zich op of tegen muren op schaduwrijke plekken. De lange stengels

20 zaden

€

4,95

400 zaden (1 g)

Delphinium hybride 'Green Twist'
RIDDERSPOOR

4000 zaden (1 g)

€

2,95

€ 15,00

Het kostte jaren van selectie voordat deze
variëteit zaadvast was! De volle trossen met
dubbele bloemen zijn crèmewit met een speels
groen streepje vanuit het hart. De bloeihoogte
is 120-150 cm. Deze Nieuw-Zeelandse

vochtig. Bloeit in het voorjaar met kleine diep

Cytisus scoparius

purperroze bloemetjes. Het zilverkleurig

kweektopper uit de serie “New Millennium” munt uit in stevigheid, lange
bloei en gemakkelijke herbloei na terugknippen.

BEZEMBREM
(Engels: Broom)

gespikkelde, klimopachtige blad verschijnt in
het vroege voorjaar.

20 zaden

583510

waardoor de zaden in de schaduw van de eigen plant of tussen spleten en

583330.1 40.000 zaden (10 g)

cyclaam houdt van halfschaduw en niet te

583280

heldere touch in uw tuin.

schieten regelmatig wortel. De bloemetjes buigen na de bloei naar binnen,

583330

VOORJAARSBLOEIEND. Deze winterharde

€

4,95

583520

De grote brem zorgt voor een gele waterval in

8 zaden

zal er na enkele jaren een overvloed aan

RIDDERSPOOR

TUINCYCLAAMPJES

warmgele vlinderbloemen verschijnen. Snoei

De statige bloeistengels (125-175cm) dragen

de struik na bloei voor 3/4 terug om de plant te beteugelen.

HERFSTBLOEIEND. Deze winterharde cyclaam

583362

houdt van halfschaduw en niet te vochtig.

5,95

€

2,95

halfdubbele bloemen tot volle trossen in een

€

2,95

lichtend lila tint. Fris en goed te combineren.
Geef ze zon! Bloei juni-juli.

Bloeit in de herfst met kleine witte bloemetjes,

583530

het winterharde, gemarmerde, klimopachtige
blad is een sieraad!

20 zaden

700 zaden (5 g)

€

Delphinium hybride 'Guinevere'

de tuin! Geef de struik een zonnige plek, dan

Cyclamen hederifolium 'Album'

583290

2,95

Mooie zuiver witte, volle bloemtrossen. Een

een krachtige smaak net als tuinkers of barbarakruid.

TUINCYCLAAMPJES

€

RIDDERSPOOR

stenen in het donker kiemen. Enkele verse blaadjes door de sla geeft deze

Cyclamen repandum

400 zaden (1 g)

Delphinium hybride 'Galahad' /
'White Fountain'

TUINCYCLAAMPJES

583260

2,95

border. Hoogte 60 cm.

583500

MUURLEEUWENBEK
(Engels: Ivy-leaved Toadflax /
Kenilworth Ivy)

Cyclamen repandum album

€

z'n compacte groei extra geschikt voor de

€

vorst.

583230

2,50

Delphinium hybride 'Dwarf Snow
White' / 'Casablanca'

ZOMERBLOEIEND. Deze cyclaam geurt heerlijk

WINTERBLOEIEND. Succesvolle late

20 zaden

€

€

4,95

400 zaden (1 g)

Zaden - Meerjarige Planten
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Delphinium hybride 'King Arthur'

Delphinium staphisagria

RIDDERSPOOR

(Engels: Stavesacre)

Mooie volle bloemtrossen in volpurper met wit

Een majesteitelijke ridderspoor! Het puntige,

hart.

grote blad is stevig en sierlijk. Op 120 cm

De meeste gekiemde zaden bloeien hetzelfde

hoogte bloeit de plant met volle bloeistengels.

jaar al! Geef ze een zonnige plek.

De kleur is middenblauw. Probeer dit

teelbaar en oersterk op de vaas.

tweejarige soort eens, we vermoeden, als op

584100

583540

400 zaden (1 g)

€

2,95

Dianthus barbatus 'Floriade Mix' /
'Herald of Spring'
DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)
Hoogte 50 cm. U kent ze wel: gemakkelijk

tijd de uitgebloeide stengel er uit wordt gesneden: een gunstige
overwintering. De zaden worden geneeskrachtig aangewend en zijn giftig.

Delphinium hybride 'Magic
Fountains Blue'

Een aftreksel van de zaden werd vroeger gebruikt tegen hoofdluis. Let op:
niet zelf experimenteren!!

RIDDERSPOOR

583920

50 zaden

€

2,95

Goede selectie met volle trossen bloemen in

Delphinium zalil 'Citrina'

alle voorkomende kleuren. Hoogte 75-100 cm.
Bij vroege zaai als eenjarige te telen.

583550

voor 30 planten

€

1,95

± 70 zaden (0,05 g)

100 zaden

€

1,95

€

3,95

van kleur, maar soms een escape naar
dieprode of roze tinten. Allen met een wit
hartje en aan stevige 50 cm lange stengels. Bij vroege zaai bloeit de plant
hetzelfde jaar, anders is deze tweejarig.

van de Acanthus komt uit Noord-Amerika. Op

584170

50-150 cm hoogte (afhankelijk van vocht, zon

Iets meer open en kortere trossen dan de

en voeding) bloeien trosjes met honderden

‘Pacific Giants’. Rijk mengsel van vele kleuren,

vlinderbloemige bloemetjes in prachtige lichtroze tint. De zaadvruchtjes

180 cm hoog.

hebben weerhaakjes en blijven aan de veren en vacht van vogels en

40 zaden

€

1,50

andere dieren kleven voor een efficiënte verspreiding. De plant verwildert
uitstekend aan de bosrand. Door diepe worteling kan de plant goed tegen

Delphinium hybride 'Summer
Skies'

droogte.

583950

RIDDERSPOOR
centrum.

400 zaden (1 g)

€

2,95

€

2,95

Als borderplant is deze een compacte sieraad

ruim 2500 zaden (3 g)

Kaleidoscope Mix is echt anders dan alle
duizendschoonkleuren die er al zijn. Dit

Open trossen met pittig oranje, gespoorde

herfst blijven de knoppen komen.

bijzondere mengsel bestaat uit verschillende

bloemen. Een lekkere opvaller b.v. in

583960

€

2,95

combinatie met witbloeiende of donkerbladige

riddersporen wordt deze soort ook vaak als eenjarige geteeld. Zaai ze dan
van jan-mrt of aug-sept). Ze bloeien van juni-oktober Hoogte 40cm

583850

voor 20 planten (0,04 g)

€

4,95

Delphinium purpusii

duur te ijl plegen te worden. Soms is enig winterbeschutting gewenst.

584210

duizendschoon in aparte kleuren.

Dianthus barbatus ´Oeschberg´

Deze helderwitte variëteit lijkt het meest op de

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

583980

ruim 4000 zaden (5 g)

€

1,50

zijn tegen extreme droogte, dit soort groeit

dieproze bloemen met wit hart geven het geheel een wonderlijke

De naam zegt het al: de bloemen bloeien in

Dianthus barbatus ´Pink Beauty´

bekroning. Een echte uitdaging om deze plant te kweken in de tuin, zoek

trossen, elk bloemetje heeft een extra kransje,

een goed vochtdoorlatend en zonnig plekje!

dubbelbloemig dus. In alle voorkomende,

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

3,95

vrolijke kleuren. Hoogte 50 cm

584000

voor 200 planten

€

1,95

Delphinium requienii

indrukwekkend hoge plant! De harige stengels

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

zijn dichtbevolkt met aparte bloemetjes:

Op veler verzoek nu een sortiment

orchidee-achtig, purper met blauw-paars van

duizendschoon in aparte kleuren.

kleur. De flinke bladbasis bestaat uit fraaie,

Deze bordeauxrode bloemen combineren

Dit is wel een zeer ongewone en

hand- of stervormige, glanzend groene bladeren, elk met een fraaie

naadloos met roze en blauwe.

nerftekening. Dit tweejarige soort groeit gemakkelijk in een rijk, goed

584050

gedraineerde bodem, op een zonnige plek. Ze zaaien zich gemakkelijk uit
en zorgen zodoende weer voor nageslacht.

583900

± 75 zaden (0,5 g)

€

2,95

ruim 4000 zaden (5 g)

ruim 4000 zaden (5 g)

1,50

Op veler verzoek nu een sortiment
duizendschoon in aparte kleuren.
Deze roze variëteit combineert goed met witte

Dianthus barbatus 'Dunettii'

CORSICAANSE RIDDERSPOOR

€

is!

woestijn. Het blad is dik en houd dus lang vocht vast. De wolk van

€

1,50

Deze diepste violetpurperen tint die mogelijk

584220

583890

€

Op veler verzoek nu een sortiment

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

dan ook in de Sierra Nevada en de Mojave

2,95

duizendschoon in aparte kleuren.

Dianthus barbatus
Dubbelbloemig gemengd

geslacht. Xerophyten zijn planten, die bestand

€

Op veler verzoek nu een sortiment

Een zeldzame en wonderbaarlijke ridderspoor,
een van de weinige xerophyten binnen dit

Duizendschoon is al heel, heel lang geliefd als tuinplant en ook als
lang houdbaar. Meestal als tweejarige geteeld omdat de planten op den

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

oorspronkelijke wilde soort.

WOESTIJNRIDDERSPOOR

rose en lila tinten die verbloeien naar mate de tijd verstrijkt.
snijbloem is de plant een begrip, want ze is niet alleen mooi, maar ook

Dianthus barbatus 'Albus'

Vanwege de lastige overwintering van

1,95

Laag dubbelbloemig mengsel. Hoogte 25 cm.

enkelbloemige soort op een niet te vochtige plek zeker waar: tot in de

planten. Ook voor potten heel geschikt!

€

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

typering “ijverige bloeier” maakt dit

voor 30 planten (0,1 g)

2,95

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

anjer het meest blauw wat te vinden is... De

ORANJE RIDDERSPOOR

€

Dianthus barbatus 'Kaleidoscope
Mix'

&BDQUO;BLAUW&RDQUO;
ANJERTJE
De opvallende violetblauwe kleur is voor een

Delphinium nudicaule 'Laurin'

± 100 zaden

Dianthus barbatus 'Indian Carpet
Mixed'

584200

Dianthus amurensis 'Siberian
Glory'

Mooie volle trossen: Lichtblauw met wit

583770

voor 100 planten (1 g)

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)
Mengsel van pittige kleuren, meestal purper

Een waterval van het liefste roze! Dit familielid

RIDDERSPOOR

583750

Desmodium canadense
CANADESE KLEEFKLAVER
(Engels: Showy Tick-trefoil)

Delphinium hybride 'Standard
Mixed' / 'Avalon'

ruim 4000 zaden (5 g)

Dianthus barbatus 'Hollandia
Purple Crown'

bloembezetting.

583600

1,95

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

584160

een luchtige wijze.

583940

€

Dianthus barbatus 'Heimatland'

50cm.

De 170 hoge stengels dragen de bloemen op

Dubbelbloemige bloemtrossen met een lange

4,95

verschillende kleurstadia voorkomen. Hoogte

zonnig.

Gemengde kleuren.

1,95

€

donkerroze, waardoor er in een bloemscherm

U ziet het goed: een zwavelgele ridderspoor!
talud of goed doorlatende grond en... lekker

RIDDERSPOOR

€

De bloemen verbloeien van wit naar

GELE- OF KNOLRIDDERSPOOR
Een typische bergbewoner, dus geef ze een

Delphinium hybride 'Pacific
Giants'

ruim 4000 zaden (5 g)

584100.1 ruim 40.000 zaden (50 g)

en lichtblauwe bloemen.

584240

€

1,50

ruim 4000 zaden (5 g)
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Dianthus barbatus ´Scarlet
Beauty´

Dianthus gratianopolitanus
'Rose-Red Shades'

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

PINKSTERANJER
(Engels: Cheddar Pink)

Op veler verzoek nu een sortiment

Een in Europa zeldzaam wordend berganjertje.

houtige wortelstok. Deze wat kleverig

duizendschoon in aparte kleuren.

Dat duidt al op: zon en niet te nat (zeker 's

behaarde plant bloeit met trossen bloemen op

Deze pittig rode variëteit is een opvaller in tuin

winters niet nat). De heerlijk geurende,

stevige 60-100 cm hoge stengels. De

en... vaas!

gefranjerde bloemen verschijnen al vroeg: in mei-juni. De plant vormt een

bloemkleur is purperroze met donkere aders. De etherische olie, waar

zode van smalle, grijsgroene blaadjes, de bloemen zijn tamelijk groot (3-

deze plant zeer rijk aan is, geurt naar kaneel. Op een warme zomeravond

584250

ruim 4000 zaden (5 g)

€

1,50

Dianthus nigrescens 'Sooty'

Dictamnus albus var purpureus
VUURWERKPLANT
(Engels: Burning Bush)
De naam “albus” heeft te maken met de witte,

4cm), enkelbloemig, in diverse roze tinten en steken parmantig op dunnen

kan zoveel olie verdampen, dat je het kunt laten ontvlammen!

stengeltjes boven het blad uit. Pluk af en toe uitgebloeide bloemen voor

585090

DUIZENDSCHOON
(Engels: Sweet William)

gezonde plantgroei te krijgen.

584840

350 zaden (0,5 g)

zijn diep roodkastanjebruine bloemkleur eerlijk

2,50

Dianthus superba 'Spooky Mixed'
/ 'Spookie'

gezegd mooier dan zwart! Zo’n kleur zie je
zelden. De stengels zijn rood en het blad
groen, verkleurend naar mahoniekleur met metallicglans. De bloem geurt,
is goed voor de snij en.... is eetbaar! Hoogte 30-40 cm.

75 zaden

€

2,95

Dierama hybrida 'Blackbird'
€

Zijn naam betekent “Zo zwart als roet”. Ik vind

584260

± 25 zaden (0,5 g)

een zo lang mogelijke bloei. Na de bloei iets terugknippen om een

€

3,50

Dianthus carthusianorum
'Feuerglut'

Een prachtige, zeer donkerlila gekleurde
variëteit. De sierlijk hangende, trompetvormige

TUINANJER
(Engels: Carnation)

bloemen (die zich vooral aan de uiteinden
concentreren) zijn als langwerpige belletjes en

Kruisingen leiden soms tot bijzondere

hangen aan taaie, vishengelachtige stengels.

resultaten: deze anjer laat zijn bloemblad heel

Hoogte 90-120 cm. Geef de planten een beschutte plaats en vooral niet te

grappig uitgroeien tot dunnen slierten:

nat (op een heuveltje).

spookachtig boeiend! Aan de stevige stengels (30-40cm) tooien zich deze

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

bloemen in de kleuren wit, licht- en donkerroze en karmijnrood. De zoete

KARTHUIZER ANJER

ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

anjergeur vult de tuin tijdens een zwoele zomeravond. Geurt trouwens

De naam van dit aardige plantje voert ons

vrolijk door in de vaas.

terug naar de kloostertuinen van de Karthuizer

584850

2000 zaden (1 g)

€

1,95

monniken, waar zij in vroeger tijden dit heerlijk

585100

geurende bloemetje al teelden. Deze

1 portie

€

3,95

Dianthus plumarius 'Ipswich
Pinks'

Dierama hybrida 'Snowbells'

GRASANJER
(Engels: Garden Pinks)

ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

Dit grasanjertje werd beroemd gemaakt door

Uit een van de weinige witte soorten genomen

Joseph Sangster, de veredelaar en eigenaar

zaad (D. pulcherrinum album). Teer witte

van Thompson & Morgan van 1913-1952. Ze

buisbloemetjes, soms komt uit de zaailingen

verwennen je (jaar in jaar uit) met een massieve kleurenmassa van

een ondeugende afwijker: tweekleurig of

heerlijk geurende bloemetjes in roze, rood, tweekleurig en wit. De smalle

bleekroze. Jammer dan! Hoogte 90 cm

Gemengde kleuren van grootbloemige anjers.

blauwgroene blaadjes vormen een dicht, onkruidonderdrukkend tapijt.

Hoogte 60 cm. Een van de beste snij-anjers,

Zowel het blad (kruidnagelachtige smaak) als de bloemetjes zijn eetbaar.

vaak tweejarig geteeld. De bloemen geuren

584895

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

dieppurperrode selectie bloeit van juni tot september en lokt veel insecten
waaronder vlinders. Een kalk- en zonminnend gewasje, bloeit bij vroege
uitzaai hetzelfde jaar al.

584420

700 zaden (1 g)

€

1,95

Dianthus caryophyllus 'Grenadin'
TUINANJER
(Engels: Carnation)

75 zaden

€

1,50

licht naar kruidnagel, vandaar de bijnaam
kruidnagelanjer

584600

Dianthus plumarius 'Sweetness'
voor 100 planten

€

1,95

Dianthus caryophyllus 'Nero'

585105

GRASANJER
(Engels: Garden Pinks, Wild Pinks)

anjer geurt! Het lage, half kruipende, half
opgaande plantje heeft sprietachtige

Een van de beste snij-anjers, vaak tweejarig

blauwgroene blaadjes. De grasanjer behoudt zijn blad in de winter,

geteeld. De bloemen geuren licht naar

alhoewel hij er wel wat rommelig bij ligt in dit seizoen. De bloemen zijn

kruidnagel, vandaar de bijnaam

open (enkelbloemig), gefranjerd en in een mengsel van witte, roze en

kruidnagelanjer

magenta tinten. Geef ze een zonnig en goed drainerend plekje. Bij vroege

500 zaden (1 g)

€

1,95

De vroegste bloeier van alle Dierama's! Al in

zaai bloeien de anjertjes hetzelfde jaar al!

584900

75 zaden

€

2,50

Drakensbergen. Hoogte 90-120 cm.

585107

1 portie

zonminner en groeit op de armste en droogste plekjes!

585050
€

voor 20 planten (0,1 g)

€

4,50

1,50

Een bijzonder groeizaam soort, weliswaar
compact (hoogte 60 cm). De roze-rode

WILDE STEENANJER
(Engels: Maiden Pinks)

TRANEND OF GEBROKEN
HARTJE
(Engels: Bleeding Heart)

Af en toe kunnen we aan de echte wilde

Met een geweldige groei-energie komt deze

steenanjers komen: steenrode, speelse

vaste plant als een van de eerste hoge planten

minibloemetjes groeien uit een kruipend tapijt

uit de winter te voorschijn. Op een

van purpergroen anjerblad. Een echte

(half)schaduwplaats gedijt ‘ie het best. De bloemetjes kent u vast wel: aan

zonminner, groeit op de armste en droogste plekjes! Hoogte 20 cm.

1000 zaden (1 g)

3,95

ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

Dicentra spectabilis 'Herzilein'
Dianthus deltoides

584805

€

Dierama igneum

bloeit dit ras al het zelfde jaar. Het is een echte

500 zaden (0,5 g)

rechtop (ipv hangend). Deze zeldzaamheid werd verzameld in de

klimmen of geef hem steun met gaas.

cm), dat rand of rotstuin siert. Bij vroege zaai

584800

variëteit heeft een deel van de bloemetjes

heel sierlijk. Laat de plant in een oude klimop

Eindelijk in ons sortiment: de klimmende, gele

blad, zie hier dit sterke kruipplantje (hoogte 20

lilaroze trompetbloemetjes. Deze ongewone

Dicentra. De trosjes hangende bloemetjes zijn

Dicentra scandens 'Golden Tears'

Karmijnrode minibloempjes op donkergroen

mei tooien de dunnen stengels zich met

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

Dianthus deltoides 'Brilliant'
STEENANJER
(Engels: Maiden Pinks)

3,95

ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

bloeit... de zoete anjergeur zoals alleen de

Dieprode, grootbloemige anjer. Hoogte 60 cm.

584700

€

Dierama hybrida 'Spring Dancer'

Met je ogen dicht weet je al dat de grasanjer

TUINANJER
(Engels: Carnation)

1 portie

€

uitstaande buisbloemen glanzen u toe.
Behoorlijk vorstbestendig!

de gebogen stengels verschijnen ze in zuivere hartvorm en rozerood van

1,95

kleur. Onderaan elk hartje hangt een traantje.... de onbeantwoorde liefde!
De planten moeten overigens hun vroege ijver bekopen met een vroege
afsterving: in de nazomer verdwijnen ze tot het volgende jaar weer onder
de grond. Hoogte 80 cm, bloeitijd mei-juni.

585070

voor 20 planten

€

3,95

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

585115

1 portie

€

3,95
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Dierama pulcherrima 'Lancelot'

Digitalis lutea

ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

KLEIN GEEL
VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

Sierlijk en galant is deze lilaroze variëteit. De

Digitalis purpurea 'Apricot
Beauty'
VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

sierlijk hangende, trompetvormige bloemen

Een zeldzame en subtiele vaste plant! Door het

Wie kent ze niet ? De 120 cm hoge

(die zich vooral aan de uiteinden concentreren)

lancetvormige, iets glimmende blad valt deze

bloemstengels met van onder tot boven de

zijn als langwerpige belletjes en hangen aan

plant uit de toon bij zijn soortgenoten! De

naar beneden gerichte, buisvormige bloemen.

taaie, vishengelachtige stengels. Hoogte 90-120 cm.

kleine, smalle, gele bloemen zijn allen naar één kant gericht. De hoogte

Nu dus in een zacht abrikoosroze kleur. Tweejarige plant.

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

bedraagt maximaal 100 cm en de bloei valt in juni-augustus.

585350

585240

voor 500 planten (0,5 g)

€

5000 zaden (0,5 g)

€

1,95

1,95

Digitalis x mertonensis

Digitalis purpurea 'Candy
Mountain'

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

Een vrij lage hybride (75 cm hoog), die zuiver

Om van de inwendige pracht van een

uit zaad verschijnt. De bloemen zijn groot en

"vingerhoedsbloem" te genieten moet je

“oudrood” van kleur. Chiltern zegt: “The colour

normaal gesproken op je knieën… deze totaal

(not the taste) of crushed strawberries.”

unieke digitalis toont trots de bloemen opgericht! De prachtige stippels

Dit bergbewonertje is nog erg onbekend in

Bloeitijd juni-september. Het glanzend groene blad is voor een Digitalis ook

richting de "keel" van de bloem zijn zo gemakkelijk te bewonderen! De

Europa! Opvallende witte schutbladen houden

ongewoon!

bloemstengels zijn zo stevig, stoer en rechtop, dat de bijnaam "viagra"

de wijnrode bloemen in hun greep: een

585260

585118

1 portie

€

2,95

Dierama reynoldsii
ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

voor 100 planten (0,1 g)

€

2,50

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

585120

1 portie

spoedig geboren was… Hoogte 1-1,5m, de kleur is lollyroze!

585370

perfecte combinatie. (Hoogte 90-120 cm)

€

5,50

Dierama species 'Mixed'
ENGELHENGEL
(Engels: Angels Fishing-Rods)

40 zaden

€

3,50

€

1,95

€

1,95

€

2,95

Digitalis obscura
Digitalis purpurea 'Excelsior
Mixed'

(Engels: Sunset Foxglove or Dusty
Maid Foxglove)

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

De meeste winters blijft het glanzende,
donkergroene, lancetvormige (smalle) blad in
een compacte rozet boven de grond

Het blijft boeien, die kelkbloemen aan 140 cm

(wintergroen). Een echte zonminner met een

lange stengels. Ze groeien op schaduw- en

losse bloeiwijze van oranje met roze bloemetjes (aan de uiteinden fijn

halfschaduwplaatsen en geven aan uw tuin

behaard). Hoogte 50cm.

585270

200 zaden (0,2 g)

een landelijk tintje. Roze, witte en gele tinten gemengd

€

3,95

585400

10.000 zaden (1 g)

Een uniek mengsel van soorten uit de

Digitalis parviflora

proeftuin van onze kweker. Zelfs onbekende,

Digitalis purpurea 'Forest Star'

nog niet op naam gebrachte soorten kunt u

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

verwachten!

Dierama planten hebben een sierlijke bloeiwijze: de meer of minder lange,
dunne (maar taaie) stengels dragen trompetvormige bloemetjes, die zich
vooral aan de uiteinden concentreren en naar beneden hangen. De
stengels buigen door vanwege dat gewicht en vormen zo de illusie van een
vishengel op spanning! Geef de planten een beschutte plaats en vooral
niet te nat (op een heuveltje).

585125

dubbele portie

€

3,95

De schaduwbloeier bij uitstek! Ze blijven
boeien, die kelkbloemen aan 50-150 cm lange
stengels en geven aan elke tuin een natuurlijke

CHOCOLADEVINGERHOEDSKRUID
(Engels: Milk Chocolate Foxglove)

uitstraling. Dit wilde mengsel bestaat uit
opvallend harmoniërende lila, roze en wijnrode tinten.

Van juli tot september bloeit deze schoonheid met bruinrode bloemen. Vrij
smal, lancetvormig blad. Ondanks zijn vrij geringe hoogte (60cm) een zeer

Digitalis ferruginea 'Gigantea'

slank karakter.

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

585280

Stengels van 150cm hoog, vol met kopergele,

100 zaden (0,1 g)

consequent groen is met een witte omranding.

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: White Foxglove)

Dit kelkje blijft na de bloei ook nog mooi op kleur! Een plaatje…

Een geheel effen witte bloemkleur maakt dit

bloemen, vanuit een grappig kelkje die

300 zaden (0,2 g)

2,95

Digitalis purpurea 'Alba'

aan de uiteinden gefranjerde klokvormige

585130

€

€

2,50

2500 zaden (0,25 g)

585300.1 50.000 zaden (5 g)

donkerrode keel. Mooi contrast!

585590

2500 zaden (0,25 g)

Digitalis purpurea 'Pam's Split'
€

1,50

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

€

7,50

Een bijzondere vingerhoedskruid! De
roomwitte bloemen hebben een diepwijnrood

schoonheid komt voor aan bosranden van
Alpen, Pyreneeën en Siberische bossen. De
bloem is groot en opvallend. De bloeitijd, die in juni begint, kan tot in
september voortduren. De hoogte van deze tweejarige tot overblijvende
plant bedraagt 50-100cm.

1000 zaden (1 g)

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

vingerhoedskruid tot een dankbare tuinplant

585300

Deze heldergeel (met gevlekte keel) bloeiende

585150

Digitalis purpurea 'Pam's Choice'

vol bezet met bloemen: spierwit met een zeer

cm, tweejarig.

GROOT GEEL
VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

2500 zaden (0,25 g)

Imposante, slanke stengels tot 160cm hoog,

voor halfschaduw tot schaduw. Hoogte 120

Digitalis grandiflora

585450

€

1,95

Digitalis purpurea 'Anne
Redetzky'

centrum, dat extra zichtbaar is, omdat de

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

“split” zijn opengewerkt. Het geeft een luchtig en verrassend effect!

(normaal buisvormige) bloemen met een
Hoogte 120-140 cm, 3-5 bloemstengels per plant. Bij zeer vroege zaai
(januari-maart) is er kans op bloei hetzelfde jaar.

Een intrigerende en sierlijke vingerhoedskruid.

585594

De afzonderlijke bloemen zijn op 4 plaatsen als
het ware opengesneden, een speelse variatie
op de bekende vingerhoedsvorm! Tezamen met de sierlijke, purperen

Digitalis lanata

spikkels lijkt het wel een orchideebloem en de totale plant een

GRIEKSE VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Wooly Foxglove)

reuzenorchis! De plant is tweejarig bij afrijping van de bloeistengel en
zaait zich (soortecht) uit. Bij het op tijd verwijderen van de uitgebloeide
stengel zal de plant het volgende jaar weer bloeien.

Voordat de bloei komt is het bladrozet al

585320

aantrekkelijk door de stevige groei. De dikke

voor 50 planten (0,05 g)

€

3,95

190 zaden

€

3,50

Digitalis purpurea 'Primrose
Carousel'
VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)
Een totaal unieke tuinplant, want het is het
eerste botergele vingerhoedskruid, met zijn

trossen met purperen klokbloemen kennen een

wijnroodgespikkelde klokbloemen geheel

spierwitte “onderlip” aan elke bloem. Zeer

rondom de stengel. Daar komt nog z’n handzame hoogte van 75 cm bij.

decoratief! Hoogte 80cm. Tweejarig, maar vaak ook meerjarig.

De conclusie, dat het hier om de beste nieuweling voor 1999 gaat, mag u

585200

200 zaden (0,2 g)

€

2,95

zelf beoordelen...... Een gracieuze tuinplant, ook ideaal voor grote potten:
een pronkstuk!

585600

50 zaden

€

4,50
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Digitalis purpurea ssp heywoodii
'Silver Cub'
VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

Disporum bodinieri

Echinacea paradoxa

ELFENKLOKJE
(Engels: Fairy Bells)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Een sterke, onbekende tuinplant, geschikt voor

Naar mijn weten de enige gele Echinacea! Het

Dit is een bijzondere Vingerhoedskruid,

schaduw of halfschaduw. De hangende

kenmerkende bronskleurige, volle “bloemhart”

allereerst al vanwege het zachte, zilvergroene

groenwitte klokjes bloeien van mei-juni aan 80

wordt omgeven door slanke gele

blad. De bossige plant bloeit op 60 cm hoogte

cm hoge stengels. Uit de bloemen steken gele

“bloembladen” (lintbloemen).

met helderwitte bloemen. Bij vroege zaai bloeien ze al hetzelfde jaar. De

of purperen helmknoppen aan lange helmdraden. Na de bloei rijpen de

Een warme compositie! Deze Noord-Amerikaanse wildplant heeft

ideale plant voor een halfbeschaduwd plekje.

donkerblauwe bessen, die de zaden bevatten.

belangrijke medicinale eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en

585650

100 zaden

€

2,50

585900

10 bessen met zaden

€

2,95

echinacoside werken uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen.
Inwendig worden infectiewerende eigenschappen toegekend.

Digitalis stewartii

Dodecatheon jeffreyi

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

TWAALFGODENKRUID
(Engels: Shooting Stars, American
Cowslips)

Een zeldzame, meerjarige vingerhoedskruid.

586060

80 zaden (0,25g)

€

2,50

Echinacea pallida
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Opvallend zijn de ranke, sierlijke bloeistengels

Als je de bloemen van deze grappige plant ziet

die zich geheel vullen met honderden gele,

begrijp je de verwantschap met de cyclaam.

De fijne, zeer lichtlila tint combineert deze

bruingespikkelde lipbloemen. De wintergroene

De omgekeerde, felroze bloemen tonen hun fel

zonnehoed met fijn, (iets) omlaag gericht

bladrozet is een constante sieraad.Hoogte 150-180cm.

gekleurde gele meeldraden. Geef ze vochtige, humeuze, goed doorlatende

bloemblad. Het lange slanke blad kompleteert

grond, het liefst op een halfschaduwrijke tot schaduwrijke plaats in de

deze sierlijke soort. Deze Noord-Amerikaanse

tuin. De planten zijn fraai te combineren met laagblijvende soorten varens;

wildplant heeft belangrijke medicinale eigenschappen. De unieke stoffen

het sierlijke loof ziet er fris uit. Bescherm het jonge blad, het wordt graag

echinacine en echinacoside werken uitwendig in zalf bij allerlei

gegeten door slakken. De bloemen verschijnen al vroeg in de maand mei.

huidaandoeningen. Inwendig worden infectiewerende eigenschappen

585740

voor 75 planten (0,075 g)

€

2,95

Digitalis trojana 'Helen of Troy'
VINGERHOEDSKRUID

De bloei duurt ongeveer 2 - 3 weken, geniet er dus intensief van, want het

toegekend.

De sierlijke, donkerrode stengels groeien tot

is echt een plant die je moet hebben zien bloeien!

586063

ongeveer 70cm hoogte en verrassen met een

585950

voor 20 planten (0,04 g)

€

massa kelkbloempjes: roodbruin met een wit
lipje!

585770

voor 100 planten (0,1 g)

€

2,95

Dipsacus fullonum ssp sativum

175 zaden (1 g)

Doronicum orientale

Echinacea purpurea 'Double
Decker'

VOORJAARSZONNEBLOEM
(Engels: Leopard's Bane)

DUBBELDEKKER ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Een van de eerste, wat hogere bloeiers van het

Deze (inmiddels) bekende plant heeft hier een

GROTE (ECHTE) KAARDEBOL
(Engels: Teasel)

jaar: een echte boerenbloem! Hoogte 50 cm.

speels grapje in petto: de violetroze bloem met

Gele margrietachtige bloemen, ook geschikt

oranjebronzen hart vormt bovenop het hart

Hoogte ruim 150 cm. Produceert als

als snijbloem.

kandelaren vertakte stengels met bolvormige,

586000

€

2,95

vroeger om vlas te kaarden.

585785.1 100 g

€

2,95

€ 35,00

inkepingen, en de kroon spant de prachtige kaardenbollen zelf, die in
laagjes met helderwitte bloemetjes bloeien: zeer geliefd door bijen en
hommels. Na de bloei blijven de zaadbollen over: heel sierlijk in de winter
en een bron van snoeperij voor vogels.

€

2,95

2,50

ontbreekt niet. Samen met de aangename geur en de stevige stengels
en bijen zijn er dol op. Deze Noord-Amerikaanse wildplant heeft
belangrijke medicinale eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en

BONTE INDISCHE AARDBEI
(Engels: Indian Strawberry)

echinacoside werken uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen.
Inwendig worden infectiewerende eigenschappen toegekend.

Stel je voor: een geelbloeiende aardbei met

Weerstandsverhoging tegen o.a. verkoudheid wordt geclaimd, Baat het

sierlijk bont blad en na de bloei felrode

niet…..

vruchtjes! De hele zomer bloei en

586070

niet zo lekker, wel eetbaar hoor! Een perfect plantje voor
bodembedekking, hangpotten of rotstuin. Indische (schijn)aardbeitjes

KLEINE KAARDEBOL
(Engels: Teasel)

groeien in zon tot halfschaduw.

586030

In Nederland is dit subtiele plantje tamelijk
zeldzaam. Daar kunt u dus iets aan doen... De

400 zaden

€

2,95

150 zaden (1 g)

€

2,95

buisvormige bloemetjes, speels afgewisseld
omstandigheid: humusrijke, matig vochtige, kalkrijke (klei)grond, in de zon
tot halfschaduw. De hoogte is 100-150cm. Dit flink volle zakje staat borg
voor een aardig veldje met bloemen! Tweejarig.

€

2,95

over in zacht lilaroze. Samen met de
kenmerkende bronzen harten een boeiende aanvulling in de tuin. De plant
wordt ongeveer 90 cm hoog en bloeit in juli tot september. Laat ‘s winters

Deze 60-80 cm hoge Noord-Amerikaanse
wildplant heeft belangrijke medicinale

de uitgebloeide plant ongemoeid voor een prachtig wintersilhouet...

eigenschappen. De unieke stoffen echinacine

586080

eigenschappen toegekend. De bloemhoofdjes bestaan uit bleekpaarse
lintbloemen die naar beneden zijn gericht en rondom een warmbruin hart

KAARDEBOL
(Engels: Teasel)

zijn gerangschikt.

586050

Hoogte 100-150 cm. Produceert als kandelaren

10 zaden (0,1 g)

€

4,95

en echinacoside werken uitwendig in zalf bij
allerlei huidaandoeningen. Inwendig worden infectiewerende

Dipsacus sativus

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
De geelgroene kleur gaat naar het centrum

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

met ver uitstekende, groen kelkblaadjes. Zorg voor een optimale

Echinacea purpurea 'Green
Twister'

Wat een prachtig, subtiele kleurencombinatie!

Echinacea angustifolia

ronde bloemtrosjes zitten vol witte,

50 zaden (0,2 g)

€

2,50

Echinacea purpurea 'Mellow
Yellows'
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
Binnen 1 plant “verbloeien” de bloemen in een

vertakte stengels met bolvormige, stekelige

mengeling van lichtcrème, via citroengeel en

bloemhoofden waaruit lila bloemetjes

warmgeel naar lichtoranje. Of in de sfeer van

verschijnen. Bloemhoofden gebruikte men

de naam te blijven: de kleuren van citroen, mango, banaan, meloenen

vroeger om vlas te kaarden.

600 zaden (2 g)

bloemen zijn groot en het oranjebruine hart

€

vruchtzetting, maar... helaas zijn de vruchtjes

Dipsacus pilosus

585800

een “grote verschijning” gaat: de rozerode

Duchesnea indica 'Harlequin

distelachtige blad heeft kenmerkende

3g

De variëteitsnaam verraadt al dat het hier om

komen er veel insecten op af. Na de bloei sluit de plant af met

25 zaden

2,95

(hoogte 90 cm) een leuke plant voor de border en de vlinders, hommels

gaat heel gemakkelijk overigens! Het fraaie,

585790

bloemetjes bloeien in de zomer. In dit stadium

586020

deze wat zeldzamer in ons land is. De teelt

€

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

aantrekkelijk zaadvruchtjes.

Een tamelijk bijzondere Kaardenbol omdat

voor 10 planten (0,1 g)

Echinacea purpurea 'Bravado' /
'Starlight'

DRAKENKOP
(Engels: Balm)
plantje! De lavendelblauwe, lipvormige

SLIPKAARDENBOL
(Engels: Cutleaf Teasel)

2g

586068

Pareltje in de tuin, dit compacte, grijsbladige

Dipsacus laciniatus

585788

september. Weerstandsverhoging tegen o.a. verkoudheid wordt geclaimd,
Baat het niet.....

Dracocephalum canescens 'Blue
Bird'

verschijnen. Bloemhoofden gebruikte men

600 zaden (2 g)

2,50

een nieuwe bloem, een dubbeldekker dus! Hoogte 90 cm, bloeitijd juni-

voor 20 planten (0,06 g)

stekelige bloemhoofden waaruit lila bloemetjes

585785

€

2,95

€

2,95

pompoen komen voorbij...
Het forse, oranjebruine bloemhart voorziet vlinders, bijen en andere
insecten ruim van voeding. De planten zijn goed winterhard, houden van
volle zon en zijn ongeveer 80 cm hoog.

586090

10 zaden

€

2,95
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Echinacea purpurea 'Purple'

Echinops bannaticus 'The Giant'

Echium vulgare

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

REUZEN KOGELDISTEL
(Engels: Giant Globe Thistle)

ECHT SLANGENKRUID
(Engels: Viper’s Bugloss)

Een wildeplant uit de prairie van oostelijk VS.

In het begin van de 21e eeuw is deze

Dat deze opvallende (bij ons inheemse, dus

Stevige stengels tonen een prachtig

zeldzame kogeldistel in het wild gevonden.

wilde) plant familie is van de borage

oranjebronskleurig bloemhart met rondom

Zo'n grote soort hebben we nog nooit gezien:

(komkommerkruid) kan je zien aan de bloei en

purperroze straalbloemen. Bloeit van

150-200 cm hoog torent deze distel boven de

de harige bladeren. Onze slangenkruid dankt

middenzomer tot laat in de herfst. Hoogte 100 cm. Geef ze een zonnige

gemiddelde tuinplant uit en tooit zich met vele kogelronde bloeiwijzen. De

zijn naam aan het uiterlijk van de zaden, die op slangenkoppen lijken en

plaats. Weerstandsverhoging tegen o.a. verkoudheid wordt geclaimd, Baat

kleur is creme tot lichtblauw en de vlinders en bijen zijn dankbare

aan de vermeende werking tegen slangenbeten. Het eerste jaar ontstaan

het niet.....

bezoekers!

586100

± 150 zaden (1 g)

586100.1 ± 3750 zaden (25 g)

€

1,50

€

9,95

Echinacea purpurea 'White Swan'

586390

rozet van lange, lancetvormige bladeren, het 2e jaar groeien daaruit de

± 20 zaden (0,5 g)

€

2,95

en vol met prachtige (donker- of licht)blauw met roze bloemen bloeien. De
oranjerode tot roze meeldraden steken ver uit de bloemkelk. De planten

Echinops ritro

houden niet zo van zure grond en stellen verder weinig eisen, het zeer

KOGELDISTEL
(Engels: Globe Thistle)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
De combinatie van een stoer goudkleurig

jonge blad is eetbaar in salades. De bloemen zijn zeer geliefd bij vlinders,
bijen en andere insecten.

Blauwe kogelbloem. Hoogte 100 cm. Door z'n

586526

aparte vorm een sieraad voor de tuin. Een

586526.1 100 g

geliefde snij- en droogbloem.

bloemhart met de helderheid van zuiver witte

586400

bloemrandbloemen. Deze Noord-Amerikaanse

± 50 zaden (1 g)

€

1,95

wildplant heeft belangrijke medicinale
eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en echinacoside werken
uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen. Inwendig worden
infectiewerende eigenschappen toegekend. Weerstandsverhoging tegen
o.a. verkoudheid wordt geclaimd, Baat het niet…..

586200

± 90 zaden (0,5 g)

€

1,95

Echinacea tennesseensis
ZONNEHOED
(Engels: Tennessee Cone Flower)

bloeistengels, die afhankelijk van de standplaats 30-100 cm hoog worden

1g

REUZESLANGENKRUID

Echium italicum

Als je het nu hebt over spectakel in de

PYRAMIDESLANGENKRUID

plantenwereld, dan komen de Echiums vaak

Deze tweejarige plant lijkt zijn korte leven te

aan de orde! Deze telg uit de Canarische

compenseren door een lange en zeer

Eilanden heeft bij ons een goed gedraineerde

uitbundige bloei. Na een jaartje (grijsgroene)

plek nodig (verhoogd plantenbed), veel zon en

bladgroei bloeit de plant aan vele harige, grijze

winterbescherming. De beloning is de volgende verschijning: een rozet van

stengels met heldere, zeer lichtroze

smal, grijs, omkrullend blad met in de zomer de extra beloning van stevige

komvormige bloemetjes, het 2e jaar. Typisch voor het slangenkruid is, dat

bloemstengels (120-150 cm) helemaal vol met duizenden rozerode
bloemetjes. Voorbijgangers verdringen zich…!

Kenmerkend van deze tamelijk zeldzame

Het silhouet van de plant torent 1-1,5m hoog in een fraaie pyramidevorm.

586530

zonnehoed uit Tennessee is de rechte, soms

Na de hoofdbloei in juni gaat de bloei door tot oktober! Geef de plant een

zelfs komvormige stand van het bloemblad.

zonnige, gedraineerde plaats.

Licht tot dieplila met donkere stengels en dun,

586490

± 40 zaden (0,3 g)

€

2,95

harig, lancetvormig blad. Deze Noord-Amerikaanse wildplant heeft
echinacoside werken uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen.
Inwendig worden infectiewerende eigenschappen toegekend.

586220

± 80 zaden (0,5 g)

€

2,95

Echinacea x Hybriden
'Dreamcoat' / 'Paradiso'
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Echium pininana 'Blue Tower' /
'Blue Steeple'

± 10 zaden

5,95

Eremurus robustus
NAALD VAN CLEOPATRA
Een indrukwekkende plant! Eerst groeit een
plantenbasis van grote, lancet-vormige
bladeren. De bloeistengels torenen daar 2-

REUZESLANGENKRUID

2½m boven! Halverwege de stengels beginnen

Een van de meest wonderlijke planten! Het

de honderden bloemetjes, ze bloeien van

eerste of tweede jaar maakt de plant een rozet

onder naar boven. De kleur is bleekroze, verbloeiend naar wit. Geef ze

van grof blad op een dik wordende houtige

goed gedraineerde grond (evt. een grindlaag onder de planten).

stam, een beetje zoals een palm. Het voorjaar

586850

groeien en groeien en groeien... (stengels van ruim 4m zijn ons bekend!)
Duizenden blauwe bloemetjes bedekken de stengel, bijen blij, u trots,

Echinacea bij elkaar te voegen tot een prachtig

voorbijgangers verbaasd!

mengsel, dat onderling ook weer tot

586500

25 zaden

10 zaden

€

2,50

geel tot zelfs oranje toe! Bloemblad gestrekt of naar achteren gericht,
hoogte tussen de 70-120 cm, groene, oranje, bronzen tot bijna zwarte
harten… een hartveroverende ontdekkingstocht door dit populaire

€

3,95

€

2,50

€

2,95

Erodium pelargoniflorum
Een grondbedekkende, sierlijke plant, die als

€

3,95

verrassende zaaisels zal leiden! De kleuren variëren van wit, roze, rood en

bladplant al enorm voldoet! De witte,
violetgeaderde bloemetjes doen sterk denken
aan die van de ooievaarsbek, de vruchtjes

Echium pininana x wildpretii 'Pink
Fountain'

zeker! Het ingesneden blad heeft een
aromatische geur (in de herfst wat minder).

REUZESLANGENKRUID

Opvallend winterhard.

eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en echinacoside werken

Geslaagde kruising tussen de blauwe pininana

586880

uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen. Inwendig worden

en de kersrose wildpretii leverde deze

geslacht! Deze Noord-Amerikaanse wildplant heeft belangrijke medicinale

Eryngium alpinum 'Superbum'

zeldzame roze veriant: een van de meest

infectiewerende eigenschappen toegekend.

20 zaden

€

erna (beschermen tegen strenge vorst) gaat de plant vanuit dit centrum

Een wereldidee, om meerdere soorten

586290

2,50

€ 59,00

Echium wildpretii

de roze tint vaak wordt aangevuld met donkerder roze en blauwe tintjes.

belangrijke medicinale eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en

€

€

2,95

wonderlijke planten! Het eerste of tweede jaar
maakt de plant een rozet van grof blad op een dik wordende houtige
stam, een beetje zoals een palm. Het voorjaar erna (beschermen tegen

Echinacea x Hybriden 'Paradiso
Dwarf Mix'
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

strenge vorst) gaat de plant vanuit dit centrum groeien en groeien en

Alpendistel is een grote staalblauwe distel, die

groeien... (stengels van ruim 4m zijn ons bekend!) Duizenden roze

niet prikt. Prachtig in combinatie met zachtroze

bloemetjes bedekken de stengel, bijen blij, u trots, voorbijgangers

of gele bloemen. Sterke snij- en droogbloem
Hoogte 80 cm

verbaasd!

586510

Een wereldidee, om meerdere soorten

EDELDISTEL
(Engels: Sea Holly)

25 zaden

€

3,95

587000

± 50 zaden (0,3 g)

Echinacea bij elkaar te voegen tot een prachtig

Eryngium giganteum 'Miss
Wilmott's Ghost' / 'Silver Ghost'

Echium pininana 'Snow Tower'

mengsel, dat onderling ook weer tot
verrassende zaaisels zal leiden! De kleuren variëren van wit, roze, rood en
geel tot zelfs oranje toe! Bloemblad gestrekt of naar achteren gericht, dit

REUZESLANGENKRUID

compacte mengsel heeft een hoogte tussen de 40-50 cm, groene, oranje,

Minder bekend en net zo enorm als zijn blauwe

bronzen tot bijna zwarte harten… een hartveroverende ontdekkingstocht

broer is deze witbloeiende varëteit.

EDELDISTEL
Zet ze zonnig, vooral niet te nat: het recept
voor succesvolle teelt van edeldistels. De

door dit populaire geslacht! Deze Noord-Amerikaanse wildplant heeft

bloem prikt (het blad niet), is groot en

belangrijke medicinale eigenschappen. De unieke stoffen echinacine en
echinacoside werken uitwendig in zalf bij allerlei huidaandoeningen.

586520

Inwendig worden infectiewerende eigenschappen toegekend.

586300

20 zaden

€

2,95

± 50 zaden (0,2 g)

€

4,95

zilverblauw van kleur. Hoogte 90-100cm.

587050

50 zaden
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Eryngium maritimum

Euphorbia polychroma

Gailardia aristata 'Mixed species'

ZEEDISTEL
(Engels: Sea Holly)

WOLFSMELK

KOKARDEBLOEM
(Engels: Blanket Flower)

SIERLIJK EN EETBAAR! Hoe kan een plant zich

plaats! De bovenste bladeren kleuren helder

Bijenlokkende bloem in gele en roodgele

tegen zulke barre omstandigheden

geel en vormen als schijnbloem de basis voor

kleuren. Een gezellige, traditionele

beschermen...! In droog zand? Zeewind? Geen

de kleine, echte bloemetjes. Hoogte 50 cm, de

boerenbloem!

probleem! Zet ze op een niet te nat en wel

planten vormen fraaie, ronde pollen.

zonnig plekje in uw tuin: een juweel in stekeligheid, blauwgrijs van kleur

587220

Sterke voorjaarsbloeier voor een zonnige

25 zaden

Hoogte 75 cm.

€

2,50

587800

voor 25 planten (0,25 g)

€

2,50

en ± 60cm hoog. De jonge scheuten (het liefst gebleekt door een donkere
pot er overheen te doen) worden gewaardeerd vanwege de zachte, op

Filipendula vulgaris

Galega officinalis

Er zijn tenslotte veel geneeskrachtige eigenschappen bekend, zie internet

KNOLSPIREA
(Engels: Dropwort)

GEITENVERDRIET
(Engels: Goat's Rue)

of boeken!

Zeer decoratieve plant met geveerd blad. Eind

Leveringsmaanden: het gehele jaar

asperge lijkende smaak. Als je voldoende (of teveel) planten hebt, dan kan
je de wortel ook eten: subtiel zoet en lijkend op wortelen en pastinaken.

587080

15 zaden

€

2,95

voorjaar en begin zomer krijgen ze grote

Vanuit Zuid-Europa is deze prachtige, zeer

pluimen vol pluizige witte tot cremekleurige

winterharde inheemse plant hier en daar

bloemen aan vertakte stengels. De bloemknop

Eryngium yuccifolium

is roze, de bloemetjes zijn individueel ook wondertjes van schoonheid!

RATELSLANGKRUISDISTEL
(Engels: Rattlesnake Master, Button
Snakeroot)

Doet het goed in vochtige grond maar kan ook tegen droogte. Ideaal
bijvoorbeeld voor de bostuin, maar meer zon is ook geen probleem!

587470

voor 200 planten (1 g)

€

bovenin trossen van witte, roze of blauwe lipbloemen. Ideaal voor de
informele- of wildtuin. Galega is Grieks voor “melk te voorschijn brengen”.
Zolang de plant niet bloeit stimuleert de plant melkproductie bij

Hoogte 40-60cm.

Rond het jaar 2000 werd deze mooie plant

verwilderd in onze natuur: een stinzeplant dus. Sierlijk geveerd blad met

2,95

geïntroduceerd als nieuw! Toegegeven, wij

kraamvrouwen maar ook bij dieren. Sinds de oudheid wordt Galega al
gebruikt, ook voor verlaging van de bloedsuikerspiegel en ter bevordering
van spijvertering en vochtafdrijving. Let op: tijdens en na de bloei wordt

kenden hem ook niet eerder. Achteraf blijkt

Francoa sonchifolia

de plant ongeschikt en zelfs giftig!

588050

denken, zoals de soortnaam al zegt. Geef ze een zonnige, toch niet te

BRUIDSKRANS
(Engels: Bridal Wreath)

droge plek in de tuin. De bloei (juli-september) lokt bijen en vlinders, is

Op het eerste gezicht houdt de plant het

ruim 1 m hoog en bestaat uit veel bolvormige distelbloemen in groenig

midden tussen een tuinorchis (dichtbij) en een

crème kleur met soms een zweempje blauw. Al met al een zeldzame plant

duizendknoop (van een afstand). De bleekroze

met een rustige uitstraling. De naam dankt deze plant aan het tinctuur dat

bloemetjes (met donkerroze streepjes) staan

de Indianen maken uit de wortels na een slangenbeet.

aan 50-80 cm lange stelen vanuit een wintergroene bladbasis. Ze bloeien

deze wilde (beschermde!) prairieplant in Noord-Amerika al lang in cultuur.
Het dikke, zachtgestekelde basisblad doet aan onze kamerplant Yucca

587095

± 500 zaden (0,7 g)

€

2,95

in juli en augustus en zijn ook sterk op de vaas. Dit familielid van de

587485

± 100 zaden

2,95

GLAD WALSTRO
(Engels: Wild Madder, White
Bedstraw)

zonnige plek.

WILDE HONDSTAND

€

Galium mollugo

saxifraga domineert niet in de tuin: doorzicht blijft behouden. Geef ze een

Erythronium hendersonii

± 125 zaden (1 g)

€

2,95

Heemplant, dus uitstekend voor verwildering.
De blaadjes zijn rondom de vierkante (!)
stengeltjes in stervorm gerangschikt. De fijne
witte bloemtrosjes bloeien aan 30-90cm lange stengeltjes, van meiseptember. De plant groeit uitstekend in de schaduw, maar zon is geen
probleem. De plant geeft evenals meekrap een beroemde rode kleurstof.

Een van de sierlijkste voorjaarsbloeiers, lastig

Fritillaria meleagris

Vroeger werd de gedroogde plant in matrassen gemengd met gewoon

op honden-tanden lijken. Zet ze op een

KIEVITSBLOEM
(Engels: Snake’s Head Fritillary)

588090

halfschaduwplek. Het blad is prachtig gevlekt

Dit vochtminnertje blijft boeien! De ranke

en vormt een mooie basis voor de ranke steeltjes met hangende mini-

stengeltjes (20-50 cm) dragen enkele

lelietjes in wit met lilaroze zweem en donkerlila stamper en meeldraden.

hangende klokjes in purper-gespikkelde en

587100

witte kleur. Ze bloeien in het voorjaar en

te kweken maar de moeite meer dan waard.
De naam verwijst naar de puntige knollen, die

25 zaden

€

2,95

stro.

587486

30 zaden

€

2,95

2,50

lichtgeurige bloemen. Vele toepassingsbloemranden. Hoogte 70-80 cm. Zon of halfschaduw.

fraaie, malse blad is groen met lichtgroene

588200

adering en vormt de basis van de plant. Aan

Zeldzaam (en) mooi is deze zachtgele

ranke, gebogen stengeltjes bloeien in het

kievitsbloem. Het stevige, grijsgroene loof

voorjaar de lilaroze bloemetjes: een lust voor het oog!

geeft een extra bijzondere touch aan het

€

2,95

ALPENGENTIAAN

geheel! De plant vormt een knolletje, maar

Innemend klein plantje met zijn diep

woekeren. Geef ze voedzame, humeuze en vochthoudende grond. Het

Eupatorium purpureum

soort komt oorspronkelijk uit Oost-Siberië en Noordwest-China.

PURPER LEVERKRUID
(Engels: Joe Pyeweed, Gravelroot)

587487

Amerikaans familielid van het Koninginnekruid

Fuchsia magellanica

30 zaden

€

2,95

gentiaanblauwe klokbloemen. Hoogte 10cm.
Geef ze een goed drainerend plekje!

Bergplanten zijn vaak koudkiemers; pakjes
geven een uitgebreide zaai-aanwijzing.

588400

(zie 347850). Stevige 2 m hoge stengels
dragen volle schermvormige trossen met

Deze winterharde fuchsia komt van oorsprong

lilaroze bloemhoofdjes. Het blad geurt heerlijk

uit Chili en geeft slankere bloemen, dan veel

zoet naar vanille, de indianen gebruiken de plant voor algemene

niet-winterharde hybriden in rood met

gezondheidsversterking. Vochtminnend.

paarsblauw. De sierlijke, late bloeier kan 1-2 m

587180

hoog worden en houdt van voedzame, niet te

€

1,95

± 50 zaden (0,15 g)

587490.1 ± 1000 zaden (3 g)

WOLFSMELK
(Engels: LARGE MEDITERRANEAN
SPURGE)

PURPERGENTIAAN
Met aan de basis een rozet van breed blad (de
nerven van het blad evenwijdig lopend,
typerend voor Gentianen), bloeit deze

€

2,95

€ 35,00

succulente, rode stengels dragen het lange,

DWERG-KOKARDEBLOEM

lancetvormige, grijsgroene blad geheel

Stevig en compact (40-50 cm) is de groei van

rondom. Aan de top ontstaat een grote tros klokvormige schijnbloemen

deze (ook voor bijen) aantrekkelijke bloem. De

(het werkelijke bloemetje zit in het centrum van het klokje). De lichtgele

kleur is warmrood met gele omranding.

bloei is van april-juni. Snoei de bloemstengel na de bloei terug voor snelle

587750

hergroei.

€

2,95

voor 50 planten

bijzondere alpenplant in 3 of 4 lagen met
klusters rechtopstaande klokbloemen. De kleur
is heel apart: roodpurper met donkerpurperen spikkels.

Bergplanten zijn vaak koudkiemers; pakjes geven een uitgebreide zaaiaanwijzing.

Gaillardia aristata 'Kobold' /
'Goblin'

Imposante en vrolijke tuinplant! De dikke,

voor 15 planten (0,03 g)

Gentiana purpurea

droge grond.

587490

Euphorbia characias

± 30 zaden (0,5 g)

Gentiana acaulis

zaait zich ook gemakkelijk uit zonder echt te

voor 10 planten (0,2 g)

€

jaar van zaaien met ranke trosjes van witte

GELE KIEVITSBLOEM

587190

2,50

persoonlijke lievelingsplanten! Bloeit al in het

Fritillaria pallidiflora

halfschaduw, dus ideaal voor bosranden. Het

40 zaden

€

(Voor wat het waard is): Een van mijn

mogelijkheden in border, rotstuin en

Een goed verwilderende plant voor

587110

2,95

PRACHTKAARS

in de natuur vaak langs rivieren.

WILDE HONDSTAND

€

Gaura lindheimeri 'The Bride'

voelen zich van nature thuis tussen niet al te bossige grassen. Je vindt ze

Erythronium revolutum

2g

588460

voor 20 planten (0,1 g)

€

2,95

€

2,95

Gentiana septemfida
var.lagodechiana var.
Lagodechiana
€

1,95

SNIJGENTIAAN
Donkerblauw met witte basis. Hoogte 30cm.
Zeldzaam mooie snijbloem

Bergplanten zijn vaak koudkiemers; pakjes
geven een uitgebreide zaai-aanwijzing.

588500

voor 40 planten (0,04 g)
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Geranium 'Dutch Flag Hybrids'

Geranium maderense

DRIEKLEUR-OOIEVAARSBEK
(Engels: Cranesbill)

PALMGERANIUM
(Engels: The Madeira Island
Geranium, Madeira Cranesbill)

Uit de tuin van één van mijn klanten heeft een

Geranium pratense 'Blue Splish
Splash' / 'Striatum'
OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

nauwkeurige selectie plaatsgevonden van

Fantastische grote Ooievaarsbek, die allereerst

De ijverig bloeiende geranium heeft een

alleen (karmijn)rode, witte en blauwe

opvalt door het grote, diep ingesneden blad.

artistieke bloemkleur: zilverwit met lilablauwe

geraniums. Dat levert een frisse en vrolijke

De sfeer van een palm is zeker aan de orde!

strepen en streepjes.

kleurcombinatie op: de fiere Hollandse driekleur…!

Na 1 of 2 jaar komen de vrij grote, lichtroze bloemen boven het blad uit

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

tot een hoogte van 1 m. Naar het hart toe is de bloemkleur donkerder

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

588550

15 zaden

€

roze, met donkere stralen naar de buitenrand. De bloeitijd is van april -

2,95

juni. Geef ze een zonnige tot licht beschaduwde (grote) plaats, enige

588705

voor 15-18 planten (0,3 g)

vermengen voor de juiste zuurgraad. Na de bloei zal de plant zich ruim

Geranium pratense 'Mixed'

Geranium bohemicum 'Orchid
Blue'

uitzaaien, zodat een verzwakkende plant altijd verse nakomelingen heeft.

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

Het onderste blad ondersteunt het bovenliggende blad, snijd dus niet

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

Rijkbloeiende plant van (gemiddeld) 30 cm

Door de enorme bladgroei ontstaat een mooie structuur aan de plantbasis.

hoog. De lichtblauwe bloemetjes zijn opvallend
donkerlila geaderd. Ze houden van volle zon
en zaaien zich gemakkelijk uit. Bij vroeg zaaien volgt bloei hetzelfde jaar!

588650

voor 10 planten (0,2 g)

€

meteen het meer versleten blad af, deze wordt weer vanzelf overgegroeid.

In heldere tinten blauw, roze en wit bloeiend

Bij strenge vorst is enige bescherming aan te bevelen, oppotten en

(van juli-oktober). Elke plant heeft 5 brede

vorstvrij overwinteren kan ook.

bloemblaadjes en diep ingesneden blad.

3,95

± 20 zaden

€

zaaddozen, die net een ooievaarssnavel lijken.

2,95

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

588710

Geranium maderense 'Guernsey
White'

15 zaden

€

1,95

Geranium pratense 'Purple Haze'

WITTE PALMGERANIUM
(Engels: The Madeira Island
Geranium, Madeira Cranesbill)

Geranium canariense

3,95

Hoogte 30-80 cm. Na uitbloei vormen zich

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

588672

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

€

droogte wordt goed verdragen, wat potgrond of turf door de grond

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

Fantastische grote Ooievaarsbek, die allereerst

Daar is 'tie dan eindelijk, wanhopig zoekende

De uitbundige bloei boven het grote,

opvalt door het grote, diep ingesneden blad.

verzamelaars kunnen eindelijk rusten... Victor

uitwaaierende blad van de Geranium

De sfeer van een palm is zeker aan de orde! Na 1 of 2 jaar komen de vrij

Reiter, een Amerikaanse kweker ontdekte een

palmatum verbaast elke liefhebber. Maar ja...

grote, helderwitte bloemen boven het blad uit tot een hoogte van 1 m.

donkerbladige mutant tussen de G. pratense.

het zou wel iets bescheidener mogen: ziehier

Naar het hart toe is de bloemkleur pittig donkerroze, wat een leuk contrast

Na jaren van selecteren kunnen we u een mengsel aanbieden met de

de Geranium canariensis! Ongeveer 60 cm hoog komen de stengels met

geeft. De bloeitijd is van april - juni. Geef ze een zonnige tot licht

diepste bladkleuren: mahonie-brons tot diep donkerrood. Wie het niet

een overvloed aan roze bloemetjes, die naar binnen toe wit kleuren. Geef

beschaduwde (grote) plaats, enige droogte wordt goed verdragen, wat

weet, vermoedt niet dat het een geranium is! De hoogte en groeivorm

ze een schaduwplekje.

potgrond of turf door de grond vermengen voor de juiste zuurgraad. Na de

varieert, de bloemen zijn meestal blauw, hoewel purper, violet en mauve

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

bloei zal de plant zich ruim uitzaaien, zodat een verzwakkende plant altijd

voorkomen. Een enkele groenbladige ondeugd elimineren! Hoogte 60 cm.

verse nakomelingen heeft. Door de enorme bladgroei ontstaat een mooie

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

588655

15 zaden

€

2,95

bescherming aan te bevelen, oppotten en vorstvrij overwinteren kan ook.

GEUROOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

Ik vond een leuk verhaal op: frustratedgardener.com class="descgroup">Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet
te verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden

Het blad is rond, iets harig en zeer geurig! Van

geplant, deze planten heten Pelargonium.

deze soort wordt vaak geraniumolie gemaakt.

588673

Ze vormen een stevige, kruipende,
wintergroene basis voor de roodpaars tot
DIT SOORT GAAT SUCCESVOL DE CONCURRENTIE AAN MET ZEVENBLAD!

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

€

3,95

2,95

groei (30-40 cm hoogte), het geurige
behaarde blad en de zuiver witte bloemen (met hooguit een citroengele
tekening) maken deze variëteit tot een geliefde tuinplant.
DIT SOORT GAAT SUCCESVOL DE CONCURRENTIE AAN MET ZEVENBLAD!

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

€

Geranium sanguineum 'Vision'
OOIEVAARSBEK
(Engels: Bloody Cranesbill)
Dit is een tamelijk compacte soort met diep
ingesneden blad en violetroze bloemen in

tot halfzonnige plek.

contrasteren speels met het bleke blad.

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

Hoogte 60cm.

588740

Deze variëren van donkerlila tot bijna zwart en

± 15 zaden

€

2,95

€

2,95

Geranium species 'Reflections'
(mixed)

Meerjarige Geraniums worden steeds
populairder. Dit mengsel van verschillende
soorten geeft een basis voor langdurige bloei,

Hemelsblauw rijk bloeiend, met 5 brede

de soorten volgen elkaar op. De kleuren variëren van blauw, purper, roze,

bloemblaadjes en diep ingesneden blad.

wit tot zelfs de aparte blauwwitte ‘Splish Splash’. Er zitten veel
donkerbladige soorten bij.

zaaddozen, die net een ooievaarssnavel lijken.

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

voor 10 planten

voor 8 planten

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

OOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

588700

3,95

compact. In de herfst kleurt het blad dieprood. Geef ze een schaduwrijke

Hoogte 30-80 cm. Na uitbloei vormen zich

2,95

€

de planten wat terug te knippen verleng je de bloei en blijven de planten

Geranium pratense

nogal weelderig groeiende soort. De beheerste

± 10 zaden

bloei is van juni tot in oktober. Door af en toe

DONKERE OOIEVAARSBEK
(Engels: Mourning Widow)

588680

Een nieuw buitenbeentje binnen dit anders

588715

grote overvloed. De hoogte is 20-40 cm en de

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

GEUROOIEVAARSBEK
(Engels: Meadow Cranesbill)

± 25 zaden

€

Prachtig soort, bekend om zijn diepe kleuren.

Geranium macrorrhizum 'Snow
Sprite'

588668

± 20 zaden

Geranium phaeum

purperen bloemen. Gemakkelijke teelt en zeer winterhard.

voor 25 planten (0,2 g)

bovenliggende blad, snijd dus niet meteen het meer versleten blad af,
deze wordt weer vanzelf overgegroeid. Bij strenge vorst is enige

Geranium macrorrhizum 'Czakor'

588665

structuur aan de plantbasis. Het onderste blad ondersteunt het

€

2,95

588750

voor 10 planten (0,2 g)

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten

21/40

Geranium yoshinoi

Gunnera manicata

Helianthemum nummularium

JAPANSE OOIEVAARSBEK
(Engels: Honshu Cranesbill)

MAMMOETBLAD

ZONNEROOSJE
(Engels: Rock Rose)

Dit kruipende ooievaarsbekje komt uit Japan

Nederland! Het blad is enorm groot, rond met

Net een klein enkelbloemig roosje in frisse

en bloeit in de zomer tot de late herfst met

ingesneden randen. De onderkant van

zomerse kleuren. Hoogte30 cm

lilaroze bloemetjes. De plantjes maken

het blad is, evenals de bladsteel, met

uitlopers, die vervolgens weer vastgroeien en

stekeltjes bezet. De bloei bestaat uit

een nieuwe plant vormen. Het grijsgroene blad blijft deels levend in de

roodgroene aren aan de basis van de plant. Je zou bij eerste aanblik

winter.

zeggen: een reuzenrabarber.

Ooievaarsbek is de Nederlandse naam voor de tuingeranium, niet te
verwarren met de geraniums die in bloembakken en potten worden
geplant, deze planten heten Pelargonium.

589150

588770

voor 10 planten (0,2 g)

De grootste winterharde kruidachtige plant van

€

2,95

voor 20 planten (0,2 g)

€

589800

2,50

Gypsophila paniculata 'Snow
Flake'

250 zaden

€

1,95

Helianthus laetiflorus
PRONK- OF PRAIRIE
ZONNEBLOEM
(Engels: Showy Sunflower)
Op 100-180cm hoogte bloeit deze sierlijke,

Geum chiloense 'Lady
Stratheden'

BRUIDSSLUIER
50% dubbel) Hoogte 80 cm. Met de bekende

augustus-september: gele bloemen met pittig

NAGELKRUID

fijne, dubbelwitte bloempjes. Legt als plant

uitstekend hart. De vogels zijn gek op de zaden! Ook op zeer droge grond

een romantische sluier en combineert in de

voelt deze snelgroeiende plant zich thuis.

Een sterke, vaste plant voor een zonnige plek

vaas vrijwel met alles.

in de tuin! Het behaarde, rond blad groeit in

589200

ronde pollen. Daar bovenuit aan sterke lange
stengels (hoogte 60 cm) verschijnen de

150 zaden (0,5 g)

1200 zaden (1 g)

€

1,95

€

2,50

Geum chiloense 'Mrs. Bradshaw
Improved'

eerste strenge vorst bloeien de 2-3,5m hoge

tuin. Hoogte 30 cm. Hangt sierlijk over

planten tegen elke verdrukking in. Massa’s 8-

muurtjes of oevers.

10 cm grote gele bloemen tooien deze wilde

0,25 g

€

1,95

stengels (hoogte 60 cm) verschijnen de

Haloragis erecta 'Wellington
Bronze'

halfdubbele, bloedrode bloemen.

Een "broertje" van de Gunnera is deze

€

1,95

Een meerjarige zonnebloem met grijswitte
beharing over stengels en bladeren. Op 1m

Een ideale combinatieplant!

589500

EXTRA FRAAIE SELECTE! Een sterke, vaste

0,2 g

€

2,50

hoogte bloeien de typerende (voor een
meerjarige soort vrij grote) gele bloemen
(10cm doorsnee). De bloei begint midden zomer en gaat door tot diep in

plant voor een zonnige plek in de tuin! Het
behaarde, rond blad groeit in ronde pollen.
Daar bovenuit aan sterke lange stengels
(hoogte 60 cm) verschijnen de volledig
dubbele, intens bloedrode bloemen.

€

2,95

Helenium autumnale

de herfst. Van de bladeren en de stengels worden van oudsher

ZONNEKRUID
(Engels: Dogtooth Daisy, Common
Sneezeweed)

589930

geneeskrachtige thee getrokken.

Glaucium flavum

Een lekker wollig stuifmeelhart en
randbloemen met lokkende lichtgele kleur (zeer interessant voor insecten).

GELE HOORNPAPAVER
(Engels: Yellow Horned Poppy)

Ze geven uw tuin een zonnig uiterlijk! Regelmatig uitgebloeide bloemen
snijden bevordert doorbloeien. Kenmerkend voor deze plant zijn de

Alleen al om het blad een sieraad:

gevleugelde stengels. De hoogte varieert, afhankelijk van vocht en voeding

zee(blauw)groen, berijpt en sierlijk

tussen de 60-150 cm. We leveren hier de echte wilde soort, die zeer sterk

ingesneden. De vrolijke, glanzende, okergele

is en tot diep in de herfst bloeit.

papaverbloemen veranderen na bevruchting in

589690

hoornvormige, gekromde zaaddoosjes (vandaar de naam…) Hoogte 30
cm, bloeitijd juni-augustus. De meerjarige planten houden van zon, zand
en niet te nat. In ons land (zeer zeldzaam) in het wild voorkomend in de
duinen. Voor de sierteelt kan de hoornpapaver overigens heel goed in
zoetwatergebieden acclimatiseren.

€

2,50

voor 250 planten (0,25 g)

€

1,95

purperkleurige blad en op een ruime hoogte
van 120 cm gaat de plant uitbundig bloeien met warmgele bloemen, die
naar het hart toe oranje gekleurd zijn.
Sarah Clare Raven (Engelse tuinvrouw, kokkin, schrijfster en

Helleborus argutifolius

Een lekker wollig stuifmeelhart en

NIESKRUID

589700

voor 100 planten (0,06 g)

15 zaden

€

2,95

Tegenwoordig als sjieke snijbloem, maar al
jaren als één van de sterkste winterbloeiende
tuinplanten te koop. Het grote, getande blad
vormt de basis en van januari-mei verschijnen

Kenmerkend voor deze plant zijn de gevleugelde stengels.

van 5 cm verschijnen de wollige, bolronde,

Allereerst ontstaat het donkergroene tot

589990

Regelmatig uitgebloeide bloemen snijden bevordert doorbloeien.

cluster van kruipende stengels. Op een hoogte

Een unieke, opvallende en fraaie plant!

ZONNEKRUID
(Engels: Sneezeweed)

Ze geven uw tuin een zonnig uiterlijk!

Vormt fris (licht)groen blad en een flinke

2,95

televisiepresentatrice) beveelt deze plant extra aan!

oranje en gele kleuren (zeker voor insecten).

Een kruipend heestertje uit de Pyreneeën.

€

ZONNEOOG
(Engels: False Sunflower)

Helenium autumnale 'Helena Mix'

randbloemen met lokkende warme, rode,

Globularia cordifolia

0,25 g

Heliopsis helianthoides va.r
scabra 'Burning Hearts'

Veel van onze tuinplanten komen uit NoordAmerika, zo ook deze zomer- en herfstbloeier.

voor 75 planten (0,33 g)

2,50

WILDE ZONNEBLOEM
(Engels: Ashy or Downy Sunflower)

aantrekkelijke bladplant met bronskleurige
geeft rust in de border: groen-gele bloemen.

NAGELKRUID

400 zaden (1 g)

Helianthus mollis

gezaagde bladeren. De bloei is uitbundig en

Geum chiloense 'Red Dragon'

588970

€

sombere herfst

589900

ronde pollen. Daar bovenuit aan sterke lange

50 zaden

3,95

zonnebloem. Een ideale aanvulling in de

in de tuin! Het behaarde, rond blad groeit in

588910

€

Taai en prachtig! Van augustus tot aan de

Fijne roze bloempjes, een rustig element in uw

589300

Een sterke, vaste plant voor een zonnige plek

300 zaden (0,5 g)

0,5 g

WILDE ZONNEBLOEM

KRUIPEND GIPSKRUID

NAGELKRUID

588900

589870

Helianthus maximillianii

Gypsophila repens 'Rosea'

halfdubbele, boterbloemgele bloemen.

588800

goed winterharde zonnebloem. De bloei is van

€

2,95

de dikke, 50cm hoge bloemstengels met grote
hoeveelheden iets knikkende, groen-witte bloemen. Geef ze een iets
beschaduwde, humusrijke plek in de tuin.

lavendelblauwe bloemen. Bij niet te natte

Helenium puberulum 'Autumn
Lollipop'

590150

ZONNEKRUID
(Engels: Helen's Flower)

Helleborus foetidus

Goniolimon tataricum
KAMSTATICE

Eigenaardig, origineel en verrassend! Zo zou je

glanzend, diepingesneden, wintergroen blad...

deze leuke borderplant kunnen typeren: de

Al vanaf januari verschijnen de lichtgroene,

bloemen bestaan uit brons met gele, bolronde

hangende bloemen (vaak met een rozerood

bloemharten met onderaan enkele warmhgele bloemblaadjes. Een koddig

randje) aan 50cm lange stengels. De geur van

gezicht en deze zonminner levert ook nog eens een sterke snijbloem!

de bloemen vind ik niet onaangenaam! Een

Hoogte 60-90 cm, in de winter niet te nat en enige bescherming bij zeer

zeer sterke snijbloem! Geef ze een zonnige tot (liefst) half beschaduwde

omstandigheden wintergroen.

588980

voor 20 planten (1/50 g)

€

2,95

Wie de rage van droogbloemen uit de jaren
tussen 1970-1985 nog hebben meegemaakt
kennen de snijbloemen zeker, die van deze
sterke plant gesneden kan worden. Vanuit een
rozet van langwerpige, groene bladeren bloeit
de plant in de zon met lange bloeikammen, helemaal gevuld met witte tot
lichtlila bloemetjes. In de tuin misstaat deze plant zeker niet, een
langdurige bloei en beperkte hoogte (20-40 cm) maakt de plant ook
geschikt om voorin de border te worden geplant. Overwintering is
succesvol, als de plant in goed gedraineerde grond staat.

589000

200 zaden (0,25 g)

€

2,50

€

3,95

Een supersterk soort met fijn, donkergroen,

plek.

strenge vorst.

589740

± 85 zaden (0,5 g)

80 zaden

€

1,95

590250

15 zaden

€

2,50

Zaden - Meerjarige Planten
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Helleborus -Hybriden 'Black
Beauty'

Hesperis matronalis 'White'

Hieracium villosum

DAMASTBLOEM
(Engels: Sweet Rocket, Damask
Flower)

HAVIKSKRUID
(Engels: Hawkweed)

Helleborusbloemen van een topkweker in

Lekker geurend. Bloeit met helderwitte

op door zijn grijsgroene, zeer behaarde blad

Engeland. Dieppurper tot bijna zwarte

bloemtrosjes. Speelse plant om te combineren.

en helder goudgele bloemhoofden. Hoogte 30

bloemen, soms gespikkeld en sommige met

Hoogte 60 cm. Tweejarig.

(als bonus) prachtig donker blad.

591010

ZWARTE KERSTROOS
We verzamelden zaad uit de donkerste

590300

± 10 zaden

€

3,95

1000 zaden (2 g)

591010.1 25.000 zaden (50 g)

Ten onrechte niet zo'n bekende tuinplant. Valt

cm.

€

1,95

€

7,50

591400

Hesperis matronalis 'Mix'

Zeer geliefd is deze plant met zijn decoratieve

KERSTROOS
(Engels: Christmas Rose)

DAMASTBLOEM
(Engels: Sweet Rocket, Damask
Flower)

blad in vele bonte en effen vormen en

anemoonachtige bloemen die -mits tijdig

590400

± 50 zaden (0,5 g)

€

2,95

Helleborus orientalis 'Mixed
Hybrids'
KERSTROOS
(Engels: Christmas Rose)

blad lang, als deze lelijk worden kan je ze gerust wegknippen

€

2,95

€

4,95

succulent (vetplantachtig), elk bloemetje heeft
4 bloemblaadjes. Zoals elk bergplantje: geef ze zon, een goed drainerend

verenigt de kleuren groen, kastanjebruin, brons, aluminium en zilver in
zich! De tros met luchtige, roze met witte dopvormige bloemetjes verraden
de verwantschap met de Saxifraga. Hoogte bladdek: 20 cm, bloei tot 60

plekje, en vooral niet te nat. Bij strenge winters oppotten en in de schuur
zetten.

591700

3,50

voor 150 planten (0.075 g)

€

2,95

€

1,95

€

2,50

Iberis sempervirens
SCHEEFBLOEM
(Engels: Candytuft)
Donkergroen, glanzend kransje van blaadjes
en zuiver witte, bijna oplichtende bloemtrosjes.
Blad is wintergroen. Hoogte 25 cm.

592000

125 zaden (0,5 g)

Als de hibiscus enkele jaren vaststaat groeit

Inula ensifolia

deze tot een hoogte van 2 meter en bloeit met

ALPENALANT
(Engels: Star-Wort)

hennep-achtige blad, samen met de enorme hoogte geven de plant een

Wildbloem uit o.a. het Alpengebied met open

bijzonder exotische uitstraling!

gele bloemen. Hoogte 30 cm.

591300

30 zaden

€

2,95

592400

algemeen goed winterhard. Hoewel de

€

cm hoogte.

eromheen), ‘s winters niet te nat en in de volle zon. Het bijzondere

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het

Hibiscus coccineus 'Alba'

ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de
voortdurende aanmaak van bloemen goed voor weken tot maandenlange
bloei. Geef ze vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De
knoppen en bloemen zijn eetbaar (even bakken). Het zaadzakje bevat
hybriden die met de hand zijn bestoven zodat prachtige kruisingen uit de
zaailingen (kunnen) komen. Ton de Waard is een klant van ons en bezit
een tuin met vele bijzondere soorten.

€

2,95

Hemerocallis -Tamberg Hybriden
DAGLELIE
(Engels: Daylily)

Inula helenium

MOERASHIBISCUS
(Engels: White Rose Mallow)
Bij ons steeds beter winterhard en een

GRIEKSE ALANT
(Engels: Elfort or Elecampane)

fantastische helderwitte verrassing in de tuin!

“Gescheurde Zonnebloem” zou je deze plant

Als de hibiscus enkele jaren vaststaat groeit

kunnen noemen omdat, net als bij de

deze tot een hoogte van 2 meter en bloeit met

Doronicum de bloemhoofden hele dunne, gele

zeer grote witte bloemen (doorsnee 6-8 cm) en wordt ook steeds beter

lintbloemen (bloemblad) bevatten. Het zijn

vorstbestendig. Geef ze in de zomer veel vocht (mulchen en een dijkje

flinke planten (tot 1½m hoog), die van juni-oktober bloeien. De wortelstok

eromheen), ‘s winters niet te nat en in de volle zon. Het bijzondere

wordt als thee aangewend als slijmoplossend middel bij hardnekkig

hennep-achtige blad, samen met de enorme hoogte geven de plant een

hoesten en astma. Verder ook sterk infectieremmend en

bijzonder exotische uitstraling!

591310

Dr. Tomas en Christina Tamberg (uit Berlijn)
zijn beroemde Hemerocalliskwekers. Met 4
toprassen zijn kruisingen uitgevoerd voor deze
hybride: ‘Berlin Red’, ‘Ganz Rot’, ‘Agnus Elpers’
en ‘Berlin Tallboy’. Verwacht grote bloemen in prachtige rode en gele
tinten. Stop ook eens (af en toe) een bloem in uw mond: heerlijk!

€

3,95

Hesperis matronalis 'Violet'
DAMASTBLOEM
(Engels: Sweet Rocket, Damask
Flower)

50 zaden

maagverzachtend.

€

3,95

592410

voor 100 planten (0,5 g)

Hibiscus coccineus 'Red & White'

Iris 'Garden Blues'

MOERASHIBISCUS
(Engels: Scarlet and White Rose
Mallow)

BLAUWE IRISSEN
(Engels: Mixed Iris)

€

2,50

€

2,95

Mengsel van 4 gemakkelijk groeiende Irissen

We bieden de zakjes 591300 en 591310 samen

in lila-blauwe tinten, we kiezen uit: Iris

als voordelige collectie aan.

versicolor, graminea, sibirica, setosa, laevigata,

Bij ons zijn deze planten steeds beter

spurea, chrysographes en foetidissima.

winterhard en bieden een fantastische helderwitte met knalrode verrassing

592460

1g

in de tuin!
Als de Hibiscus enkele jaren vaststaat groeit deze tot een hoogte van 2
meter en bloeit met zeer grote witte bloemen (doorsnee 6-8 cm) en wordt

Lekker geurend. Bloeit met violetten
Hoogte 60 cm. Tweejarig.

€

1,95

Iris chrysographes 'Black Gold'

en een dijkje eromheen), ‘s winters niet te nat en in de volle zon. Het

ZWARTE LIS
(Engels: Black Iris)

bijzondere hennep-achtige blad, samen met de enorme hoogte geven de

Deze sterke telg van het Irisgeslacht bloeit op

plant een bijzonder exotische uitstraling!

60-90 cm met zeer dieppaarse tot bijna zwarte

ook steeds beter vorstbestendig. Geef ze in de zomer veel vocht (mulchen

bloemtrosjes. Speelse plant om te combineren.

5000 zaden (10 g)

kunnen doen! Het blad is langwerpig en

vorstbestendig. Geef ze in de zomer veel vocht (mulchen en een dijkje

GROTE DAGLELIE
(Engels: Daylily)

591000

die kleine lila tot roze bloemetjes zo hun best

zeer grote rode bloemen (doorsnee 6-8 cm) en wordt ook steeds beter

Hemerocallis -Hybriden 'Ton de
Waard'

5 zaden

ongelofelijk dat dit verfijnde bergplantje met

fantastische rode verrassing in de tuin!

diversiteit van de Helleborus!

590610

Waar komt die heerlijke geur vandaan? Het is

Bij ons steeds beter winterhard en een

Kerstrozen. Laat je verrassen door de

10 zaden

PORSELEINSTER

MOERASHIBISCUS
(Engels: Scarlet Rose Mallow)

Een ruim mengsel van winterbloeiende

Houstonia rubra

PURPERKLOKJE
(Engels: Coral Bells)

Hibiscus coccineus 'Red Wonder'

KERSTROOS
(Engels: Christmas Rose)

voor 20 planten (0,2 g)

Heuchera hybriden 'Metallica'

591160

Helleborus 'Winter Flowering
Mixed'

590600

1,95

esdoornblad) heeft dieppaarse nerven en

voorjaar in! Het nieuwe blad volgt na de eerste bloei, ze houden het oude

± 25 zaden (0,5 g)

591600
€

getekende blad (met de vorm van

luiden met hun bloei van febr.-april het

590500

500 zaden

in het voorjaar de aandacht: het prachtige,

crème en witte bloemen, iets knikkend. Ze

25 zaden

grote pot.

Deze plant vraagt al vanaf het vroege uitlopen

Prachtige donker- en lichtrode, gespikkelde,

590490

591020

4,95

voor zon of schaduw en ook prachtig in een

violetten kleuren.

anders in febr- mrt. Hoogte 35 cm.

€

elegante trompetvormige bloemetjes! Goed

Als 59100, echter in een mengsel van witte en

opgepot en binnen gezet - met Kerst bloeien;

2,50

Hosta ‘Mixed Species’

Helleborus niger

Leerachtig blad in rozet, met uit het hart witte

€

591320

30+50 zaden

€

5,95

bloemen! Vaak artistiek gedecoreerd met
goudgele lijntjes op de “bloemlip”. De bloei is
vroeg in de zomer: juni-juli. Geef ze een lekker vochtig plekje in de tuin.

592480

± 10 zaden

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Iris ensata

Iris sibirica 'Ton de Waard'

Knautia arvensis

JAPANSE IRIS
(Engels: Japanese Iris)

SIBERISCHE IRIS
(Engels: Siberian Iris)

BEEMDKROON
(Engels: Coulter or Field Scabious)

Prachtig mengsel van grootbloemige irissen,

Zeer sterke, meerjarige Iris, die aan het eind

Prachtig, zo’n wilde scabiosa in een

die van oorsprong in Japan worden gekweekt.

van het voorjaar (mei-juni) bloeit. Geef ze een

nonchalante tuin. De bloemhoofdjes zijn

De hoofdkleuren zijn lilapaars, blauw, wit,

vochtige plaats in de zon tot halfschaduw

bolrond gevuld met lila, paars tot purperen

roodviolet en roze, allen met strepen en

(kortstondig droog is geen probleem). Verder

kleur. In Nederland vooral nog voorkomend in

poedereffecten. Ze houden van veel vocht en kunnen zelfs in de vijver,

neemt de plant genoegen met elke grondsoort en kan zelfs tegen zeewind!

Limburg. Ze houden van kalkrijke, droge tot vochtige grond. Vlinders,

maar ‘s winters eruit halen. De hoogte varieert van 80-120 cm.

Het lancetvormige, slanke blad geeft na de bloei nog een sierlijk

zweefvliegen en bijen zijn gek op de bloemen! Een grapje van vroeger:

graseffect. Prachtig voor langs de vijver! Het mengsel bevat soorten van

blaas tabaksrook op de bloem en deze wordt gifgroen, vandaar de

592490

ruim 50 zaden (1 g)

€

1,95

Iris foetidissima
(Engels: Stinking Gladwyn)

verschillende hoogte (50-100 cm) in de kleuren blauw, paars, wit en roze.

bijnaam: het tabaksbloempje. Maar ja, we roken niet meer... toch?

592650

593750

voor 30 planten (1 g)

€

2,95

voor 50 planten (1 g)

Jasione perennis 'Blaulicht'

Knautia macedonica 'Red Knight'

ZANDBLAUWTJE

BEEMDKROON

verrassing. Als deze openbarsten laten ze nl.

Lichtblauwe bolletjes van bloemen. Hoogte 30-

Een opvallende, indrukwekkende plant voor

de helder oranjerode, witte of gele bessen

40cm. Geeft bij elk zuchtje wind een speelse,

achterin de border. Op 80-100cm hoogte

zien: een tip voor de herfsttafel! De soortnaam

blauwe beweging in uw tuin!

verschijnen de scabiosa-achtige, donkerrode

De zachtmauve bloemen zijn van verstilde
schoonheid en de vruchtjes tonen een ultieme

“foetidissima”, betekent “stinkend”, niet bang worden, het enige wat stinkt
(relatief begrip) aan deze plant is het gekneusde blad: een weeïge, zoete
geur komt vrij. Hoogte 60 cm.

592500

15 zaden

€

1,95

Iris graminea

4000 zaden (0,25 g)

€

2,95

Kniphofia uvaria 'Flamenco'
VUURPIJL
(Engels: Red Hot Poker)

smal blad, dat daardoor op breed gras lijkt. De

Eén van de weinige planten die bij het

bloemen geuren heerlijk fris naar komkommers

ontspruiten zeker zo opvallend is als tijdens de bloei. De jonge scheuten

of pruimen (iets daar tussenin) en verenigen

en blauwgrijze bladeren zijn namelijk opvallend rood gekleurd. Als de

een combinatie van violet, hemelsblauw, wit en geel. De plant stelt weinig

dikke, witte bloemknoppen zichtbaar worden is het contrast met de

eisen: zon tot halfschaduw, droogte is prima, maar vocht is beter. Tip:

paarsrode bloemstengel het grootst. Als ze opengaan zien we een

plant ze in een grote pot om de bloemen (die sierlijk tussen het blad

schitterend witte bloem. Het lijkt wel of er een waslaag over gespoten is

bloeien) nog beter te zien. Hoogte 20-50 cm.

om het geheel nog wat langer in deze maagdelijke staat te houden. De
prominente lichtgele meeldraden vallen al snel af. Na de bloei verdwijnt dit
moois onder hoogst interessant blad dat een stuk hoger wordt. Het is

± 30 zaden (1/12 g)

€

1,95

VUURPIJL
(Engels: Red Hot Poker)
Grasachtig blad met bijzondere rode, oranje en
gele bloemtrossen met naar beneden gerichte
stengels. Hoe koeler de zomer, hoe fraaier de

(geloof het of niet), verwant is aan Berberis. De naam is ter ere van

te telen. Het blad is groen en schedevormig,

Thomas Jefferson die president van de VS was van 1801-1808. Hij was

de bloemen zijn

een gepassioneerd plantenliefhebber en botanie interesseerde hem in

donkerblauw met witte aders. Prachtig langs

hoge mate. Er zijn slechts twee soorten Jeffersonia: een Amerikaanse en

de vijver, combineert door de afwijkende

een Aziatische soort. De laatste, J. dubia is het zeldzaamst, de andere, J.

bloemvorm ook heel mooi in de

diphylla, is wel de sterkst groeiende. Ze houden van een humeuze niet te

vasteplantenborder. Hoogte 60-80 cm, bloeitijd juni-juli.

droge grond in de schaduw. Maak een diep plantgat en meng het door

3,95

593800

buisbloemen aan 100 cm lange, dikke

Jeffersonia is een zeldzame, langzaam groeiende schaduwplant die,

€

2,95

stengels. Dit mengsel won menige prijs!

Kniphofia uvaria 'Mixed'

schildvormig en heeft twee diep ingesneden lobben.

voor 15 planten (0,4 g)

€

buisbloemen aan 70-80 cm lange dikke

Deze grootbloemige Iris is gemakkelijk uit zaad

592600

2,95

gele bloemtrossen met naar beneden gerichte

over deze plant:

Iris setosa

€

Grasachtig blad met bijzondere rode, oranje en

kan ik niet evenaren, je leest op hun website

2,50

± 50 zaden

Een bijzondere schaduwplant, die wat extra
De beschrijving van Kwekerij De Hessenhof

€

593770

Jeffersonia diphylla

Vrij compacte Iris uit de spuria-groep met vrij

592520

2,95

bloemen, die de hele zomer staan te pronken.

593000

uitleg verdient!

PRUIM LIS
(Engels: Grass-Leaves Flag)

€

met veel bladaarde. Daarin houden ze het gemakkelijk tientallen jaren uit.
Een uitgebreide kiemmethode vind je hier: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

plant!

593810

500 zaden (1 g)

Lathyrus latifolius 'Pink Pearl'
BREEDBLADIGE LATHYRUS
(Engels: Everlasting Sweet Pea)
Parelroze

Zeer sterke, meerjarige Iris, die aan het eind

GEEL WASKLOKJE

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder
bekend, maar zeker een verrijking voor uw
tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te
voorschijn en klimmen in meer of mindere mate (afhankelijk van het soort)
tegen gaas of stokken op. In een pot groeit hij als een weelderige
hangplant.

van het voorjaar (mei-juni) bloeit. Geef ze een

Soms lastig om goede schaduwplanten te

593920

vochtige plaats in de zon tot halfschaduw

vinden: dit is er één! Inheems in Azië, het

(kortstondig droog is geen probleem). Verder

eerste wat opvalt is het prachtige esdoorn-

Lathyrus latifolius 'White Pearl'

neemt de plant genoegen met elke grondsoort en kan zelfs tegen zeewind!

vormige blad. Deze groeien tot een hoogte van

Het lancetvormige, slanke blad geeft na de bloei nog een sierlijk

50-75 cm en zijn werkelijk de moeite waard.

BREEDBLADIGE LATHYRUS

graseffect. Prachtig voor langs de vijver! Deze zaailingen uit ‘Prussian Blue’

Als bekroning komen de hangende wasachtige, gele bloemetjes, die in

geven voornamelijk donkerblauwe, iets gegolfde bloemen op een hoogte

grote getale zich over het blad verspreiden. Een echte bosplant, dus:

van ongeveer 80 cm.

lichtzure grond.

Iris sibirica 'Prussian Blue'

593100

SIBERISCHE IRIS
(Engels: Siberian Iris)

Kirengeshoma palmata

592640

± 25 zaden

€

1,95

593500

0.35 g

voor 10 planten (0,03 g)

€

€

2,95

2,95

25 zaden

€

2,95

Zuiver parelwit in een prachtige, ronde
bloemvorm.

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder
bekend, maar zeker een verrijking voor uw
tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te
voorschijn en klimmen in meer of mindere mate (afhankelijk van het soort)
tegen gaas of stokken op. In een pot groeit hij als een weelderige
hangplant.

Iris sibirica 'Ruby Wine'

Kitaibelia vitifolia

SIBERISCHE IRIS
(Engels: Siberian Iris)

WIJNBLAD

Zeer sterke, meerjarige Iris, die aan het eind

plant is massief en met heldergroen blad, dat

van het voorjaar (mei-juni) bloeit. Geef ze een

veel weg heeft van druivenblad! Als dan de

vochtige plaats in de zon tot halfschaduw

helderwitte, stokroosachtige bloemen

(kortstondig droog is geen probleem). Verder

verschijnen (Kitaibelia is een malvaceae =

Mengsel van wit, rood en roze tinten.

neemt de plant genoegen met elke grondsoort en kan zelfs tegen zeewind!

familie van de kaasjeskruidachtigen) ontstaat er een wonderschone plant,

Het lancetvormige, slanke blad geeft na de bloei nog een sierlijk

dat naadloos past in boeren- en cottagetuinen. Door de lange bloei is deze

graseffect. Prachtig voor langs de vijver! Deze zaailingen uit ‘Ruby Wine’

plant een goede vervanger voor de eenjarige Lavatera en Malva. Geef ze

geven voornamelijk violetkleurige bloemen in donkere en lichte tinten op

een zonnige plaats voor jarenlang bloeiplezier, de plant is zeer winterhard.

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder
bekend, maar zeker een verrijking voor uw
tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te
voorschijn en klimmen in meer of mindere
mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas of stokken op. In een pot
groeit hij als een weelderige hangplant.

een hoogte van ongeveer 80 cm.

592645

± 25 zaden

593990

± 35 zaden (2 g)

€

2,50

De plantopbouw van deze tamelijk nieuwe

Lathyrus latifolius 'Mix'
BREEDBLADIGE LATHYRUS

Hoogte 120-150 cm.

€

1,95

593520

175 zaden (0,5 g)

593520.1 35.000 zaden (100 g)

€

1,95

€ 29,95

594000

± 35 zaden (2 g)

€

1,95
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Lathyrus nervosus

Lavandula stoechas

Lepechinia hastata

MEERJARIGE LATHYRUS
(Engels: Lord Anson's Pea)

KUIFLAVENDEL
(Engels: Lavender)

MUNTSALIE
(Engels: Pitcher Sage, Pakaha)

Helder blauwroze bloemen in trosjes van 4.

Een heerlijk geurende, grijsgroenbladige soort

Deze telg van de salvia-familie geeft een

Een zeldzaam meerjarig soort van 1 m hoog.

met grotere lilablauwe bloeiwijzen: de

schitterend, bijna exotisch visitekaartje af!

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder
bekend, maar zeker een verrijking voor uw
tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te voorschijn en klimmen in meer of
mindere mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas of stokken op. In een
pot groeit hij als een weelderige hangplant.

schutbladen staan als oortjes er bovenop, net

Eerst ontstaat het grote, pijlvormige,

een kuifje of vlindertje! Redelijk winterhard, bij

grijsviltige blad, dat ook nog een frisse

594030

10 zaden

€

3,95

strenge vorst in de schuur.

594140

35 zaden

MOERASLATHYRUS

Imposant en verrassend is deze soort! De

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder
bekend, maar zeker een verrijking voor uw
tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te voorschijn en klimmen in meer of
mindere mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas of stokken op. In een
pot groeit hij als een weelderige hangplant.

€

3,95

overvloedig bloeien met roze trechterbloemen.
Deze "boom" kan na de bloei worden teruggezaagd en zal jaarlijks op 1,52m hoogte bloeien.

594150

10 zaden

VELDLATHYRUS
(Engels: Meadow Vetchling)

Als je een bonte Lavatera kweekt (en dit is een

2,95

3,95

25 zaden

€

2,95

rijen slank bloemblad (tot soms geheel

HIMALAJAMALVA

dubbel). Het oranje hartje blijft meestal zichtbaar.

594520

m hoog worden, in rijke grond zelfs hoger!
Geef ze een zonnige, niet te natte plaats en de

voor in bosrijke gebieden. De ranke bloemetjes

roze bloemen zullen in overvloed verschijnen. Het bloemblad staat in het

komen uit een groen kelkje en hebben een

centrum duidelijk los van elkaar. Bij vroege zaai zal hetzelfde jaar zelfs al

witte basis met roze uiteinden en wijnrode

bloei kunnen komen. Opvallend is de lichte, prettige honinggeur aan de

aders. Het blad is heel smal lancetvormig. De

bloemen en de blaasjes op het blad. Deze plant groeit in de Himalaja tot

bloemen zijn geliefd bij vlinders en hommels! Planten klimmen tot 2 m.

een hoogte van 3600 meter!

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder bekend, maar zeker een
verrijking voor uw tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te voorschijn en
klimmen in meer of mindere mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas
of stokken op. In een pot groeit hij als een weelderige hangplant.

594180

594070

EDELWEISS

€

2,95

30 zaden

€

2,95

groeit ook op Nederlandse bodem. Viltig

VOORJAARSLATHYRUS
(Engels: Spring Vetchling)

witgrijze bloemen. Hoogte 30 cm. Ook

dieppaarse bloemetjes boven en fraaie,
geveerde blad. De hoogte varieert van plek tot plek: 25-50 cm. Heeft deze
plant eenmaal een plekje in je tuin veroverd, dan ben je voor altijd

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder bekend, maar zeker een
verrijking voor uw tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te voorschijn en
klimmen in meer of mindere mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas
of stokken op. In een pot groeit hij als een weelderige hangplant.

€

1,95

1,95

€

1,50

€

9,95

€

2,95

witte bloemen met geel hart- het beste tot zijn
recht. De hoogte hangt van de hoeveelheid

€

1,95

licht en de omgevende planten af: 40-100 cm.

750 zaden (1 g)

Leucanthemum vulgare
'Meikoningin'

SCHOON HARTGESPAN
(Engels: Motherwort)
plant vast aan de bolle bladbasis van de plant.

BOERENMARGRIET
(Engels: Shasta Daisy)

Het ronde blad met geelgroen gegolfde randen

Dit ras staat heel dicht bij de wilde margriet

vormt de “sokkel” voor een heel ander blad:

qua uitstraling en groeikracht. De bekende

aan de bloeistengels vormen zich hennep-vormige bladeren met boven

witte bloemen met geel hart aan 70 cm lange

elke bladoksel een ring van lilaroze subtiele bloemen, die bij goede

stengels. Voor borders of als snijbloem.

observatie kunstwerkjes op zich zijn! De hoogte van de plant is afhankelijk

594700

van de grondsoort en temperatuur en varieert tussen 80-150 cm. De

Lavandula angustifolia 'Munstead
Strain'

geneeskrachtige eigenschappen van de wilde soort (zie 345350) bezit dit
ras ook.

LAVENDEL
(Engels: Lavender)

594405

voor 500 planten (1 g)

€

1,95

1900 zaden (1 g)

594700.1 95.000 zaden (50 g)

Lewisia cotyledon-Hybr. 'Mixture'
VETBLAD

Een Hidcote-type. Heerlijk geurend grijsgroen

Een geliefd plantje voor bloembakken, potten,

blad met compacte groei, de bloei is ook

rotstuin of border. Bloeit met opvallend heldere

geurend en aantrekkelijk voor vlinders in

bloemtrosjes.

diepblauwe kleur

150 zaden

0,50 g

wildplanten komt deze bekende plant met z'n

De variëteitsnaam dankt deze decoratieve

verliefd!

594100

594550

Leonurus cardiaca 'Grobbebol'

voorjaar (april-juni) bloeit met lichtroze tot

± 50 zaden (1 g)

€

voor uw tuin.

594600

een koel, niet te zonnig plekje houdt en in het

594080

± 1500 zaden (0,2 g)

hart. Door zijn gedrongen groei een topper

Gecombineerd met andere boeren- of

geschikt als droogbloempje.

594400

Hoogte 40 cm. Grootbloemig wit met geel

WILDE BOERENMARGRIET
(Engels: Ox-eye Daisy)

Het bekende veel bezongen alpenbloempje

Dit is een niet-klimmende Lathyrus, die van

1,95

ZILVERPRINSES
(Engels: Dwarf Shasta Daisy)

Leucanthemum vulgare

Leontopodium alpinum

Lathyrus vernus

75 zaden

Leucanthemum -MaximumHybriden 'Zilverprinses'

juni tot diep in het najaar. De plant kan wel 2

Een zeldzaam soortje, komt nog in Nederland

± 40 zaden (2 g)

€

bewerkt…) Op 60cm hoogte verschijnen de
helderwitte margrietbloemen met meerdere

telg van de kaasjeskruidfamilie bloeit van eind

BOSLATHYRUS

1,95

Een grapje van de natuur (door de mens

Lavatera cachemiriana

Wat een bloeirijkdom! Deze zeer winterharde

Lathyrus sylvestris

€

DUBBELE MARGRIET

plant met purperroze bloemen. Hoogte 60-120 cm.

€

9,95

Leucanthemum x superbum
'Crazy Daisy'

tuin als in pot een plaatje... Als bonus bloeit de

594160

700 zaden (1 g)

594500.1 35.000 zaden (50 g)

winterblad, die glanzen je nu toe! Zowel in de

Winterharde lathyrussoorten zijn wat minder bekend, maar zeker een
verrijking voor uw tuin. Elk jaar komen ze uit de grond te voorschijn en
klimmen in meer of mindere mate (afhankelijk van het soort) tegen gaas
of stokken op. In een pot groeit hij als een weelderige hangplant.

1,95

€

mooiste boerenmargriet zal de Bellabianca
cm hoog en bloemen met een doorsnee van 10 cm en meer…

de winter lol. De plant houdt immers veel

hoog.

€

MARGRIET

594500

prachtige geelbonte!), dan heb je meteen in

in trossen bij elkaar, de plant klimt tot 1 m

2,95

heel goed scoren! Dikke bloemstengels, 120

BONTE BOOMMALVA

IJsland en Lapland! De gele bloemetjes staan

€

Met een wedstrijd voor de grootste en de

€

Lavatera arborea 'Variegata'

Lathyrus pratensis

Zeer kouderesistent soort, komt voor tot in

30 zaden

Leucanthemum -MaximumHybriden 'Bellabianca' / 'Mayfield
Giants'

hoofdstengel op armdikte en gaat de plant

plant rankt tot 1 m hoogte

15 zaden

bij strenge vorst is een winterberging aan te bevelen.

594410

hoogte van 2-3m te groeien. Inmiddels is de

natte voeten kan. De bloei is helder purper, de

594060

voedzame, niet te natte grond. De plant kan enige vorst verdragen, maar

eerste 2 jaar heeft de plant nodig om tot een

De naam verraadt al, dat dit soort goed tegen

plant op ongeveer 120 cm met trossen trompetvormige bloemen in een
heldere, purperroze kleur. Geef hem volle zon tot iets schaduw en

BOOMMALVA

voor 10 planten (1 g)

3,95

Lavatera arborea

Lathyrus palustris

594050

muntgeur verspreid (bij aanraking). Van juli tot aan de vorst bloeit de

€

€

1,95

Wit, roze, oranje en rood. Wintergroene
bladrozet. Geen natte grond.

594800

voor 20 planten (0,04 g)
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Leycesteria formosa

Limonium perezii 'Lavendelblau'

Lobelia siphilitica 'Blue Selection'

FAZANTENBES
(Engels: Pheasant Berry, Himalayan
Honeysuckle)

LAMSOOR
(Engels: Sea Lavender)

VIRGINISCHE LOBELIA

Eerst verschijnt een stevig bladrozet. In de

overwinterend en doet het op vochtige en

EETBARE BESSEN! Een prachtige halfheester,

zomer (als bij toverslag) groeien er 45 cm

droge grond. De trossen met lichtblauwe tot

zo genoemd omdat de planten bij een strenge

hoge stengels uit, die "uitwaaieren" tot een

lilablauwe bloemetjes pronken trots 60-100 cm

winter tot aan de grond terugvriezen. Jaarlijks

sluier van fijne lavendelblauwe bloemetjes.

hoogte aan stevige stengels. Geef ze een

groeit de plant op een zonnige tot half beschaduwde plaats uit tot 1,5-2

Naast een sieraad in de tuin ook geliefd in boeketten, vers en gedroogd!

zonnig plekje, ze bloeien van juni-september.

m. De witte bloemetjes komen tevoorschijn tussen prachtige hangende,

595350

595940

voor 100 planten (0,2 g)

Deze oersterke Lobelia is zeer sterk

€

2,95

voor 80 planten (1/24 g)

€

2,50

€

2,95

paarsrode schijnaren van schutblaadjes. Direct na de bloei ontstaan de
purperrode tot bijna zwarte bessen, die tot diep in de herfst de plant
sieren! De vogels zijn er dol op en zeer rijp geoogst kunnen wij de bessen
ook prima eten. Geef de plant goed vochtdoorlatende grond.

594900

voor 30 planten (0,1 g)

€

2,95

Linaria alpina

Lobelia x speciosa 'Kompliment
Red' F1

ALPENVLASLEEUWENBEKJE
(Engels: Alpine Toadflax)

De prachtig bruinrode smalle bladeren en
stengels monden uit in een ijl bloeiende tros

Typisch rotsplantje, herkenbaar aan de

van typische lobeliabloemen. De bloemkleur is

kruipende groeiwijze en de weinig

Liatris spicata 'Kobold'

helder scharlakenrood. Door zijn 120 cm

verdampende blaadjes, in dit geval ronde,

LAMPENPOETSER
(Engels: Gay Feather)

hoogte een opvaller in de border, laat hem zich

grijsgroene blaadjes. De bloemetjes (als een
mini-leeuwenbek) zijn violetblauw met een feloranje keeltje. Ze bloeiend

Bloeit met purperviolette "aren", van boven

de hele zomer. Hoogte 8cm. Zaait zich gemakkelijk uit.

naar beneden uitbloeiend. Sterke snijbloem,

595440

0,125 g

€

2,95

door z'n compacte groei ook zeer geschikt als
tuinplant. Hoogte 60 cm. Wat niet zo bekend
is: u maakt een zeer geneeskrach-tige thee van de wortel. Helpt tegen
nieraan-doeningen en keelontsteking.

595000

voor 20 planten (0,2 g)

€

2,95

Imposant en exotisch! Op stevige, lange

595500

stengels (150-180cm!) bloeien grote, slanke
lipbloemen in een dieprood, wat de adem doet
stokken... Mijn eerste keer, dat ik ze zag was
in Wales: onvergetelijk! ‘s Winters afdekken.

voor ± 100 planten (0,1 g)

Indianen beschouwen het als een "secret plant" vanwege de vele

€

2,95

deze sierlijke Iris wordt gevormd door een pol
stevig zwaardvormig blad, zoals siergras, deze

Linaria vulgaris

is wintergroen. In mei-juni bloeien op 60 cm

Bij strenge vorst afdekken of oppotten en vorstvrij overwinteren. Geef ze

VLASBEKJE /
VLASLEEUWENBEKJE
(Engels: Common Toadflax)

een zonnige, sneldrogende plaats.

Dit West-Europese, wilde (=inheemse) plantje

hoogte stevige stengels met spierwitte
bloemen, die uit 3 bloemblaadjes bestaan met speelse gele meeldraden.

595100

ruim 50 zaden

€

2,95

± 100 zaden

bijzondere variëteit: donkerpurperen bladeren
en stengels met lichtvioletten bloemen. Een

staan naar boven gericht in een trosje. De kleur is citroengeel met een
donkergeel lipje. De hoogte hangt sterk af van de grondsoort en

sierraad vanaf de eerste groei tot aan de
vorming van de purperen zaadvruchten! Totale hoogte ongeveer 1 m.

596165

100 zaden (2 g)

insecten. Ze groeien in alle grondsoorten en kunnen zelfs wat schaduw

Lunaria annua 'Corfu Blue'

verdragen. Pluk eens een maaltje jonge scheutjes (mooi fijn blad) en

Mede door Piet Oudolf is deze geweldige

roerbak ze kort: een lekkernij! Er zijn veel geneeskrachtige werkingen

BLAUWE JUDASPENNING
(Engels: Blue Honesty)

“weef-plant” populair geworden, maar zaad

bekend van dit plantje, kijk maar eens op internet…

wordt zelden aangeboden! Het eerste wat opvalt is het ultrafijne,

595510

± 500 zaden (0,1 g)

€

1,95

varenachtige, ingesneden blad. Daar vanuit groeien de vertakte, rode
stengels (100-150 cm) met “on top” de volle, helderwitte bloeischermen.
Elk scherm is opgebouwd uit ronde bloeischermpjes, die elk weer worden
De bloei valt meestal in de nazomer tot in de herfst. Geef de planten een
vruchtbaar, vochtig plekje, maar wel goed waterdoorlatend.

Lichtblauw rijkbloeiend plantje. Past heel goed

€

2,95

595600

TURKSE LELIE
(Engels: Turk's Cap Lily)

Linum perenne 'Album'

3500 zaden (5 g)

in de natuur voorkomt in ons land. De

VLAS
(Engels: Perennial Flax)

bloeihoogte is 80-100cm, aan 1 stengel

Ze wuiven zo leuk... prachtige, glanzend witte

bloeien 3-10 knikkende bloemen. De kleur is

bloemen. De planten dragen fijne blaadjes en

roodachtig met donkere vlekken, bloeitijd juni-juli. Enkele jaren na het

groeien speels tot een hoogte van 40 cm.

zaaien komt de eerste bloei.

Idee: meng ze met de blauwe vlas.

Goed winterharde lelie, die op enkele plaatsen

€

2,50

Limonium bellidifolium

595620

voor 15 planten (0,16 g)

Kastanjebruine bladeren en stengels geven

omstandigheden kan. Komt langs de kust in

deze plant al eeen bijzondere positie in de

West en Zuid Europa voor. Op 20cm hoogte

tuin. De scharlakenrode bloei geeft de

verschijnen subtiele, lichtlila bloemetjes van

knallende toevoeging! Hoogte 90 cm, de bloei

augustus-oktober

valt tussen augustus en oktober. Geen ze een zonnige tot

595300

voor 10 planten (0,01 g)

vormen zoals de gewone Judaspenning na de bloei de kenmerkende platte
vruchten. Hoogte ongeveer 80-120 cm. Hommels en bijen genieten mee!
Staan er gewone Judaspenningplanten in de buurt, dan zal de blauwe
kleur in de gezaaide nakomelingen snel de fraaie blauwe kleur verliezen.

€

1,95

€

1,95

800 zaden (0,05 g)

50 zaden (1 g)

€

1,95

GRIEKSE JUDASPENNING
(Engels: Greek Honesty)
Een vroege bloeier met special allure: de witteen donkervioletbloeiende Judaspenning kende
ik al jaren, maar deze licht-blauwviolette is
werkelijk een verrassing! De bloemen lijken

€

2,95

licht te geven in de schemer en in de zon schitteren ze de zomer
tegemoet! Teel ze apart van de andere kleuren om deze licht tint te
behouden. Uiteraard volgen na de bloei de bekende zaadvruchten in de
vorm van een munt: na droging kunnen de buitenvliezen voorzichtig
worden verwijderd en komt het zilverkleurige tussenschot zichtbaar.
We kregen zaad van een tuinliefhebber: Annie Pohlmann van De Stadstuin
(Hengelo). Uiteindelijk blijkt het zaad door Jan Willem Overmars van De
Warande (Laag Keppel) uit Griekenland (Kastoria) te zijn meegenomen. Op
Korfoe groeien ze ook volop en worden daar zelfs “Korfoe-blauw”
genoemd als ze in het voorjaar overal bloeien! Zaden maken lange
wandelingen…

596170

halfbeschaduwde en voldoende vochtige plaats.

595900

596166

Lunaria annua 'Kastoria'

(Engels: Cardinal Flower)

Een zandminner, die tegen zilte

moeilijk te vinden variëteit, afkomstig uit

groeivorm, waardoor het wel een struik lijkt! De planten bloeien lang en

Lobelia cardinalis 'Queen
Victoria'

LAMSOOR
(Engels: Sea Lavender)

Een blauwe Judaspenning! Deze zeldzame en

ook een opvallend bossige en vertakte

in de wilde plantentuin. Hoogte 70 cm.

Lilium martagon

voor 15 planten (0,2 g)

2,95

Corfu, heeft naast de aparte (lila)blauwe kleur

Linum perenne 'Firmament'
VLAS
(Engels: Pernnial Flax)

omgeven door groenwitte schutblaadjes, wie verzint zoiets moois...

595200

€

plantdichtheid: 15-90 cm hoog. Heel populair bij bijen of andere nuttige

SCHERMBLOEMIGEN!

25 zaden

4,95

De bekende Judaspenning kent ook een zeer

is de moeite van het kweken meer dan waard,

DE KONINGIN ONDER DE

595150

€

PURPEREN JUDASPENNING
(Engels: Purple Honesty)

en het lange vaasleven als snijbloem! De leeuwenbek-achtige bloemetjes

KARWIJSELIE
(Engels: Wallich Milk Parsley)

medicinale en hallucinerende toepassingen.

596050

Lunaria annua 'Chedglow'

vanwege de gemakkelijke groei, vrolijke bloei

Ligusticopsis wallichiana

Lobelia tupa
(Engels: Devil's Tobacco)

vlekje.

Een beauty uit Nieuw-Zeeland! De basis van

voor 30 planten

VLASLEEUWENBEKJE,
WALSTROLEEUWENBEKJE
(Engels: Toadflax)
(soms met wit en roze) bloemetjes met geel

NIEUW-ZEELANDSE IRIS

595950

Linaria purpurea 'Canon Went'

Een overal groeiende wildebras met purperroze

Libertia grandiflora

spiegelen in uw vijver!

€

2,95

100 zaden (2 g)

€

1,95
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Lunaria annua 'Mixed'

Lupinus polyphyllus 'Festival
Blue'

JUDASPENNING
(Engels: Honesty)

Lupinus polyphyllus 'My Castle'
LUPINE
(Engels: Lupin)

LUPINE
(Engels: Lupin)

Al vroeg in het voorjaar bloeit deze

Rood met donkerrood. Uit de RUSSELL

gemakkelijke groeier met violette, roze en

Helder Blauw. Deze telg uit de GALAXIE SERIE

HYBRIDEN-serie: een oude hybridenserie met

witte bloemen, gevolgd door de typerende

(ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

prachtige, meestal tweekleurige tinten. De

ronde, platte, (dan nog) groene vruchtjes. Na

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

stengels zijn hoog (1m), ideaal voor achterin

het drogen en pellen lijken het net zilveren munten omdat het tussenschot

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

de border, niet te winderig. Ze houden van zon; voortdurend natte grond is

glimt als zilver en parelmoer. Deze 75 cm hoge planten groeien ook heel

plant groeit ook goed in potten.

niet gunstig

goed in de halfschaduw. Judaspenning wordt meestal tweejarig geteeld,

596420

± 40 zaden (1 g)

€

2,95

596510

ruim 50 zaden (2 g)

€

1,95

kan ook (bij vroege zaai) een eenjarige cyclus hebben, de plant zaait zich
gemakkelijk uit en verwildert.

Lupinus polyphyllus 'Festival
Rose'

Lupinus polyphyllus 'Noble
Maiden'

Lunaria annua 'Purperviolet'

LUPINE
(Engels: Lupin)

LUPINE
(Engels: Lupin)

JUDASPENNING
(Engels: Honesty)

Stevig roze. Deze telg uit de GALAXIE SERIE

Wit met creme. Uit de RUSSELL HYBRIDEN-

(ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

serie: een oude hybridenserie met prachtige,

Al vroeg in het voorjaar bloeit deze

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

meestal tweekleurige tinten. De stengels zijn

gemakkelijke groeier met (purper)violette

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

hoog (1m), ideaal voor achterin de border, niet te winderig. Ze houden van

bloemen, gevolgd door de typerende ronde,

plant groeit ook goed in potten.

zon; voortdurend natte grond is niet gunstig

platte, (dan nog) groene vruchtjes. Na het

596430

596180

250 zaden (5 g)

€

1,95

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

596520

125 zaden (3 g)

€

1,95

drogen en pellen lijken het net zilveren munten omdat het tussenschot
glimt als zilver en parelmoer. Deze 75 cm hoge planten groeien ook heel
goed in de halfschaduw. Judaspenning wordt meestal tweejarig geteeld,
kan ook (bij vroege zaai) een eenjarige cyclus hebben, de plant zaait zich
gemakkelijk uit en verwildert.

596200

250 zaden (5 g)

€

1,95

Lunaria annua 'Sissinghurst
White'
WITTE JUDASPENNING
(Engels: Honesty)

Lupinus polyphyllus 'Festival
Scarlet'

Lupinus polyphyllus 'The
Chatelaine'

LUPINE
(Engels: Lupin)

LUPINE
(Engels: Lupin)

Helder Rood. Deze telg uit de GALAXIE SERIE

Roze met wit. Uit de RUSSELL HYBRIDEN-

(ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

serie: een oude hybridenserie met prachtige,

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

meestal tweekleurige tinten. De stengels zijn

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

hoog (1m), ideaal voor achterin de border, niet te winderig. Ze houden van

plant groeit ook goed in potten.

zon; voortdurend natte grond is niet gunstig

596440

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

596530

125 zaden (3 g)

€

1,95

Al vroeg in het voorjaar bloeit deze
gemakkelijke groeier met helderwitte bloemen,

Lupinus polyphyllus 'Festival
White'

Lupinus polyphyllus 'The
Governor'

hoge planten groeien ook heel goed in de halfschaduw. Judaspenning

LUPINE
(Engels: Lupin)

LUPINE
(Engels: Lupin)

wordt meestal tweejarig geteeld, kan ook (bij vroege zaai) een eenjarige

Zuiver Wit. Deze telg uit de GALAXIE SERIE

Marineblauw met wit. Uit de RUSSELL

cyclus hebben, de plant zaait zich gemakkelijk uit en verwildert.

(ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

HYBRIDEN-serie: een oude hybridenserie met

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

prachtige, meestal tweekleurige tinten. De

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

stengels zijn hoog (1m), ideaal voor achterin de border, niet te winderig.

plant groeit ook goed in potten.

Ze houden van zon; voortdurend natte grond is niet gunstig

gevolgd door de typerende ronde, platte, (dan
nog) groene vruchtjes. Na het drogen en pellen lijken het net zilveren
munten omdat het tussenschot glimt als zilver en parelmoer. Deze 75 cm

596300

200 zaden (5 g)

€

1,95

Lunaria rediviva

596450

DOORLEVENDE JUDASPENNING
De veelgevraagde meerjarige judaspenning!

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

Lupinus polyphyllus 'Festival
Yellow'

Deze gemakkelijke plant komt in grote delen
van Europa tot in Siberië toe nog in de natuur

596540

ruim 50 zaden (2 g)

€

1,95

Lupinus polyphyllus 'The Pages'
LUPINE
(Engels: Lupin)

Slovenië (Boc Mountains). Het basisblad is

LUPINE
(Engels: Lupin)

redelijk groot en hartvormig. Van mei-juli bloeit de plant met stevige

Warm Geel. Deze telg uit de GALAXIE SERIE

een oude hybridenserie met prachtige, meestal

stengels, 90cm hoog. De pastelblauwe bloemen geuren goed en staan in

(ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

tweekleurige tinten. De stengels zijn hoog

een bolronde tros bij elkaar (als een phlox). Na de bloei ontstaan sierlijke

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

(1m), ideaal voor achterin de border, niet te

vruchtjes (hauwtjes), in een verrassende oogvorm (elliptisch). Te pellen als

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

winderig. Ze houden van zon; voortdurend natte grond is niet gunstig

de bekende ronde soort.

plant groeit ook goed in potten.

596550

voor. Deze zaden komen van planten uit

596350

30 zaden (1 g)

€

2,50

Lupinus arboreus 'Bleu'

596460

± 40 zaden (1 g)

Karmijnrood. Uit de RUSSELL HYBRIDEN-serie:

€

€

1,95

Lupinus polyphyllus 'Russell's
Mixture'

Lupinus polyphyllus 'Festival
Mixed'

BOOMLUPINE
(Engels: Tree Lupin)

125 zaden (3 g)

2,95

LUPINE
(Engels: Lupin)

Prachtige, wilde lupine die bij “makke” winters

LUPINE
(Engels: Lupin)

prachtig groen overblijft. De plant is bestand

Veelkleurig mengsel. Deze telg uit de GALAXIE

Uit de RUSSELL HYBRIDEN-serie: een oude

tegen zilte omstandigheden en voelt zich prima

SERIE (ook bekend onder de namen ‘Gallery’,

hybridenserie met prachtige, meestal

thuis op zandgrond. De blauwe bloemtrossen

‘Mirakel’ of ‘Lulu’) is een lupine met volle,

tweekleurige tinten. De stengels zijn hoog (1m), ideaal voor achterin de

zijn 15cm lang en staan aan 1-1,5m hoge planten. Jaarlijks snoeien in het

lange bloemtrossen. De halfhoge bloeistengels (50cm) staan stevig, de

border, niet te winderig. Ze houden van zon; voortdurend natte grond is

voorjaar net als bij lavendel.

plant groeit ook goed in potten.

niet gunstig

596400

25 zaden

€

2,50

596470

± 40 zaden (1 g)

Mengsel van vele kleuren en dubbelkleuren.

€

2,50

596580

125 zaden (3 g)

€

1,50

Lupinus arboreus 'Yellow'

Lupinus polyphyllus 'Chandelier'

Lupinus perennis 'Zauberwald'

BOOMLUPINE
(Engels: Tree Lupin)

LUPINE
(Engels: Lupin)

WILDE LUPINE
(Engels: Lupin)

Prachtige, wilde lupine die bij “makke” winters

Helder geel met wit. Uit de RUSSELL

Gemakkelijk te telen en ozo decoratief in

prachtig groen overblijft. De plant is bestand

HYBRIDEN-serie: een oude hybridenserie met

bermen, natuurtuinen of een vergeten plekje

tegen zilte omstandigheden en voelt zich prima

prachtige, meestal tweekleurige tinten. De

in je tuin, waar de lupine flink z’n gang mag

thuis op zandgrond. De lichtgele bloemtrossen

stengels zijn hoog (1m), ideaal voor achterin

gaan. Bloeit met blauwe en lila tinten,

zijn 25 cm lang en staan aan 1 m hoge planten. Jaarlijks snoeien in het

de border, niet te winderig. Ze houden van zon; voortdurend natte grond is

ongeveer 60-80 cm hoog. Ze gedijen ook prima op zandgrond, het liefst

voorjaar net als bij lavendel.

niet gunstig

op een halfschaduwplaats.

596410

± 30 zaden (2 g)

€

2,95

596500

ruim 50 zaden (2 g)

€

1,95

596600

400 zaden (10 g)

€

1,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Lychnis chalcedonica

Lychnis viscaria

Malva moschata alba 'Pirouette'

BRANDENDE LIEFDE
(Engels: Malthese Cross)

PEKANJER
(Engels: Sticky Catchfly)

MUSKUSMALVA
(Engels: Musk Mallow, Mallow)

Vlammend rode bloemen, groeiend in een

Tijdens de bloei is deze opvaller van verre

Rijk opeenvolgende bloei van 4 cm doorsnee

scherm. Door de hoogte (50-100 cm) en het

zichtbaar! Vanuit een polvormige, grasachtige

schotelvormige bloemen in maagdelijk wit.

lange vaasleven is het een populaire snijbloem.

bladbasis groeien statige stengels met

Lang houdbaar op de vaas en goede

De bloeitijd is juni-augustus. Elk afzonderlijke

oplichtend roserode bloemtrossen. Bovenin de

combinatie in de border.

bloemetje (een scherm kan 10-50 bloemen bevatten) heeft 5 ingesneden

stengels is het kleverig om kruipende insecten te vangen, die anders

597250

kroonbladen, waardoor deze een Maltezer kruis lijkt, deze bestaat echter

zouden snoepen van de kostbare nectar zonder de bloem te bevruchten.

uit 4 armen. De Engelse naam “Maltese Cross” is hierdoor wel ontstaan.

Vlinders en hommels doen dit laatste overigens graag. De plant wordt 30-

596800

90cm hoog en bloeit van mei-juli. Tot in Midden-Finland komt deze

4000 zaden (2 g)

596800.1 50.000 zaden (25 g)

€

1,95

€

7,50

€

2,95

Lychnis chalcedonica 'Rosea'

597330

grijsgroen blad een lichtgekleurde basis. Vervolgens "knallen" daar de
bloeiaren bovenuit in een diepwijnrode tot zwartpurperen kleur. De totale

Een van de mooiste blauwe bloemen ter

hoogte komt op 50 cm.

wereld! Aan de papaverachtige bloemvorm

voor 100 planten (0,1)

€

3,95

hoogte 80-100 cm.

597500

WITTE WEDERIK
(Engels: Loosestrife)

een scherm en hebben een wijnrood hartje.
vaasleven is het een populaire snijbloem. De bloeitijd is juni-augustus. Elk
afzonderlijke bloemetje (een scherm kan 10-50 bloemen bevatten) heeft 5
ingesneden kroonbladen, waardoor deze een Maltezer kruis lijkt, deze
bestaat echter uit 4 armen. De Engelse naam “Maltese Cross” is hierdoor
wel ontstaan.

€

2,50

Lychnis coronaria 'Angel's Blush'
PRIKNEUS
(Engels: Rose Campion)

100-120 cm hoogte. Geef deze grijsbladige

WITTE HIMALAYA-PAPAVER
(Engels: Poppy-Himalayan)

plant een zonnige, vochtige tot droge plek.

Beeldschone reinheid! Een witte bloem om bij

kleur: zuiver wit! De smalle staarten bloeien op

Geen woekeraar!

596995

voor 50 planten (0,05 g)

2,95

Meconopsis betonicifolia 'Hensol
Violet'

In de schaduw, aan waterkanten, op een

PAARSE HIMALAYA-PAPAVER
(Engels: Poppy-Himalayan)

De symbiotische relatie met de slobkousbij is heel belangrijk, lees hier

ze een zonnige plek!

€

2,50

maar eens over…! Als snijbloem is de wederik niet onverdienstelijk. Er zit
lekker veel zaad in 1 zakje, strooi gerust wat op een schaduwplekje in de
natuur.

Lychnis coronaria
'Atrosanguinea'

597000

PRIKNEUS
(Engels: Rose Campion)

Lythrum salicaria

voor 1000 planten (1 g)

€

2,95

sterkere planten in uw tuin; opvallend lilarode

€

2,50

20.000 zaden (1 g)

€

1,95

wildbloemetje. De bloemblaadjes zijn diep
ingesneden gefranjerd en bloeien in mei-juli en

Malva moschata

opnieuw in de herfst. In de natuur groeit de koekoeksbloem in drassig

MUSKUSMALVA
(Engels: Musk Mallow, Mallow)

grasland.

€

2,50

voor 250 planten (0,25 g)

€

1,95

Meconopsis grandis
BLAUWE PAPAVER
(Engels: Poppy-Himalayan)
cm Hoge stengels dragen de kobalt-blauwe,
enorm grote bloemen. Dit (en alleen dit) soort
vermeerdert zich goed in rijke grond op een
beschaduwde plaats. Let op! M. grandis wordt zelden zuiver aangeboden,
je herkent de echte door het veel grotere zaad, M. betonicifolia heeft

kaasjeskruid familie: licht, helderroze. De rijke

stoffijn zaad.

bloei, stevige plant en gemakkelijke teelt

597540

maakt dit tot een topper voor de tuin! Meng
wat gedroogde bloemen door de thee: heel gezond!

voor 30 planten

597530

De echte meerjarige blauwe papaver! 60-120

Een bekende kleur voor deze telg van de

597200

GELE SCHIJNPAPAVER
(Engels: Welsh Poppy)

planten kunnen goed tegen (half)schaduw

gebruikt. Het wortelsap levert een rode kleurstof voor het verven van wol.

597100

Meconopsis cambrica

voorjaar mei-juli. De hommels zullen uw tuin dankbaar bezoeken. De

vochtig is, onder water mag ook. De lange

stengel en bladeren tannine bevatten, werd het vroeger in de leerlooierij

kleur, maar toch typisch een niet overheersend

40 zaden

donkerder hoekje vrolijk op! Hoogte 30cm, bloeitijd: april-juni, bij een laat

juni-september, een sterke snijbloem (wel vaak de vaas bijvullen). Doordat

Een opvallend bloemetje door z'n rozerode

597520

fleurt met gele tot oranje bloemen zo een wat

overal aardt, als het plekje maar zonnig en

bloemetjes; geliefd bij bijen, zweefvliegen en dagvlinders. De bloei is van

ECHTE KOEKOEKSBLOEM
(Engels: Ragged Robin)

3,95

violet! Geef ze een half-beschaduwde plaats.

voelt deze papaver zich het beste thuis en

aren (50-150cm) tooien zich vol roodpaarse

Lychnis flos-cuculi

€

blauwe papaver. De bloemkleur is lichtend

telen. Op een vochtige, halfschaduwplaats

Een inheemse soort, die dus gemakkelijk

open bloemetjes sieren deze opvallende plant.

4,95

De enige inheemse Meconopsis, gemakkelijk te

KATTESTAART
(Engels: Purple Loosestrife)

Grijsbladig van top tot teen! Een van de

€

Dezelfde adembenemende verschijning als de

hoogte van 50-150cm bloeien in juni-aug de trosjes heldergele bloemetjes.

Een van de sterkere planten in uw tuin, geef

voor 25 planten (0,05 g)

GROTE WEDERIK
(Engels: Garden Loosestrife)

zonniger en droger ook wel overleeft. Op een

een zacht lilaroze centrum en donkerder aders.

2,95

zijn blauwe broertje. Verbloeit naar crème.

597510

Lysimachia vulgaris

grote wederik, die overigens een beetje

teen) grijsbladige plant! Witte bloemen met

€

weg te dromen... De vorm en hoogte zijn als

€

vochtige plaats… ziehier de ideale plek voor de

Dit is een nieuwe kleur van deze (van top tot

75 zaden

Meconopsis betonicifolia 'Alba'

Ranke, hoge plant in de best te combineren

Door de hoogte (50-100 cm) en het lange

voor 1000 planten (0,5 g)

dankt hij z'n naam. Afkomstig uit China. Bloeit
vanaf juni in rijke trossen met bloemen die een doorsnee van 6cm hebben;

van de rode “broer”. De bloemen groeien in

596940

voor 50 planten

Meconopsis betonicifolia

Lysimachia ephemerum

Dit is de minder bekende helderroze variant

1500 zaden (1 g)

2,95

MUSKUSMALVA
(Engels: Musk Mallow, Mallow)

BLAUWE PAPAVER
(Engels: Poppy-Himalayan, The
Tibetan Blue Poppy)

596990

BRANDENDE LIEFDE
(Engels: Malthese Cross)

596920

€

Malva sylvestris 'Zebrina'

witte en purper generfde bloemen.

Allereerst vormt de plant met lancetvormig,

knalrode bloemen verkondigen de liefde…!

750 zaden (0,5 g)

2,50

ongeveer 1 m hoog, flink vertakt en vol met

kleurencompositie een fantastische tuinplant!

Ideaal voor potten of voorin de border. De

596915

1,95

Door het mooie contrast en de

deze compacte bronsbladige schoonheid.

voor 40 planten (0,5 g)

€

PURPEREN STAARTWEDERIK
(Engels: Burgundy Loosestrife)

Een nieuwe kweekvorm van de hoge soort is

596830

30.000 zaden (2 g)

Lysimachia atropurpurea
'Beaujolais'

BRANDENDE LIEFDE
(Engels: Malthese Cross)

50 zaden

596980

€

IJverig bloeiend familielid van de stokroos,

Lychnis chalcedonica 'Molten
Lava'

596820

aantrekkelijke wilde plant voor.

120 zaden (2 g)

€

2,95

voor 30 planten

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Melianthus comosus

Monarda punctata

Myosotis sylvatica 'Mixed'

KAAPSE HONINGBLOEM
(Engels: Honey Bush, Herb-TouchMe-Not)

BERGAMOT PLANT
(Engels: Dotted Mint, Horsemint)

VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-Me-Not)

Een sierlijke soort met bovenaan de 75-90cm

Prachtmengsel van witte, roze en blauwe

Net als zijn grote broer (zie 597550) is dit een

hoge stengels een bijzondere bloeiwijze: in

tinten.

prachtige bladplant! Grijsblauw berijpt,

lagen gerangschikte, zilverroze schutbladeren,

samengesteld en gezaagd blad, inheems in de

puntig van vorm, bedekken de kransvormig

hooglanden van Zuid-Afrika. De plant is vooral geschikt als kuipplant, maar

gerangschikte, crème met purperen lipbloemetjes gedeeltelijk. Uit de Kew

Wie kent niet dit bekende tweejarig
bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit en blijft
zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd mei-augustus.

in de tuin kan ook mits hij voldoende winterbescherming krijgt op een

Collectie.

verhoogde plaats om nattigheid te voorkomen. In de tuin gedraagt

597750

100 zaden (0,5 g)

€

2,95

598200

300 zaden

Morina longifolia

Myosotis sylvatica 'Rosylva' /
'Victoria Rose'

nectar zitten. In de kuip wordt Melianthus snel kaal aan de onderzijde van

KRANSBLOEM
(Engels: Whorlflower)

VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-Me-Not)

de plant. Regelmatig (na de bloei) terugsnoeien is dan het devies. Bij

Als basis ontwikkelt de plant eerst een flinke

aanraking van het blad komt een pittige lucht vrij, die de toxische

basis van distelbladeren, die bij wind en

eigenschap verraadt. Bij Afrikaners in kleine concentratie gebruikt als

beweging een frisse citrusgeur afgeven. De

geneeskruid.

stevige stengels van 80-100 cm lengte hebben

Melianthus zich als bladverliezende heester en komt dan elk jaar op vanuit
het wortelstelsel (hoogte 75-100 cm). Dit levert jaarlijks een mooie,
compacte plant op die alleen niet of zelden tot bloei komt. In de kuip is de
bloei zekerder. De bloei toont oranjegroene bloemetjes in trossen, die vol

597548

10 zaden

€

2,95

roze bloeiers. De bloemetjes zijn groot, mooi
open in volle trosjes en de plantjes groeien
rond en bossig uit tot een hoogte van ongeveer 20 cm. De roze kleur is

ook een distelachtige uitstraling met niveau’s van Acanthusmotief. Boven
trompetvormige bloemetjes als een fontein richting insectenbezoek.... De
planten bloeien in de vroege zomer en houden in de zomer van zon en

GRIJS VEDERBLAD
(Engels: Honey Bush, Herb-TouchMe-Not)

vochtige grond, die in de winter vooral niet nat mag blijven. In Tibet (waar
deze plant o.a. in het wild voorkomt) wordt dit als een geneeskrachtige
plant gebruikt tegen maagklachten.

Een van de mooiste bladplanten op aarde;

597770

voor 50 planten (2 g)

€

2,95

grijsblauw berijpt, samengesteld en gezaagd
blad uit Zuid Afrika. Is vooral geschikt als

Myosotis arvensis

kuipplant, maar in de tuin kan ook mits hij voldoende winterbescherming

AKKERVERGEET-MIJ-NIETJE

komt dan elk jaar op vanuit het wortelstelsel (hoogte ca. 100 – 150 cm).

Het echte wilde Akkervergeet-mij-nietje tref je

Dit levert jaarlijks een mooie, compacte plant op die alleen niet of zelden

in het wild aan op voedingrijke grond en kan

tot bloei komt. In de kuip is de bloei zekerder. De langgerekte, sierlijke

goed tegen zon. De bloemen zijn

bloeiwijze doet iets denken aan Acanthus, maar dan in bordeauxrode

helderlichtblauw en bloeien in kleine trosjes

tinten. In de kuip wordt Melianthus snel kaal aan de onderzijde van de

verdeeld over de plant, als er een flinke bos

plant. Regelmatig (na de bloei) terugsnoeien is dan het devies. Bij

ontstaat dan stuwen ze elkaar op tot een hoogte van 60 cm. Met

aanraking van het blad komt een pittige lucht vrij, die de toxische

voldoende licht en ruimte blijven ze 30-35 cm.

eigenschap verraadt. Bij Afrikaners in kleine concentratie gebruikt als

Dit tweejarige plantje bloeit het jaar na zaaien.

geneeskruid. (tekst o.a. uit: www.perkgroen.nl)

Wie kent niet dit bekende tweejarig bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit
en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd mei-augustus.

10 zaden

€

2,95

597890

500 zaden

niet flets of vermengd met blauw maar bijzonder intensief. Een van de
Gouden Medaille winnaars van Fleuroselect

Wie kent niet dit bekende tweejarig bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit
en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd mei-augustus.

598250

1500 zaden (1 g)

€

2,50

Myosotis sylvatica 'Snowsylva'
VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-me-not)
Sterke, compacte planten met helderwitte

krijgt. In de tuin gedraagt Melianthus zich als bladverliezende heester en

597550

1,95

Een sterke verbetering van alle voorgaande

elk niveau barsten witte (later verkleurend via lichtroze naar wijnrode)

Melianthus major

€

bloemetjes! Hoogte 20cm. Nog niet eerder in
kleinverpakking aangeboden

Wie kent niet dit bekende tweejarig
bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd
mei-augustus.

598430

€

voor 200 planten

€

3,50

Myosotis sylvatica Mini Zakje

2,95

VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-me-not)
Voordelige kleine zakjes (zgn. Promozakjes of
Giftzakjes) Leuk als afscheid of om op te

Monarda citriodora 'Purplish
Lilac'

Myosotis sylvatica 'Bosje Blauw'

gekleurde vormgeving.

BERGAMOT PLANT
(Engels: Lemon Mint)

SNIJ-VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-Me-Not)

Wie kent niet dit bekende tweejarig bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit
en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd mei-augustus.

Een subtiel getinte, maar weinig bekende

Helderblauw, wat losser groeiend soort.

Monarda met enigszins gevlekte, lilaroze

Hoogte 35cm, dus ideaal voor een boeketje!

bloemen. De bladeren bezitten een zeer sterke
citroengeur en geven uw kopje thee het echte Earl Grey aroma. Ook

sturen. Afmeting zakje 55x80mm, vrolijke

voortreffelijk voor potpourri’s. ‘s Winters goed beschermen, de plant is iets
gevoeliger dan veel andere Monarda’s en worden vaak als eenjarige plant
geteeld.

597580

1800 zaden (1 g)

597580.1 90.000 zaden (50 g)

€

1,95

€ 25,00

€

0,60

598450.1 20 pakjes

€

9,95

Dit tweejarige plantje bloeit het jaar na zaaien.

598450.2 100 pakjes

€ 40,00

Wie kent niet dit bekende tweejarig
bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd
mei-augustus.

Nepeta cataria

597900

1500 zaden (1 g)

598450

€

2,50

597900.1 150.000 zaden (100 g)

€ 35,00

597900.2 1.500.000 zaden (1 kg) 

€ 295,00

KATTENKRUID
(Engels: Catmint)
Het enige, echte, gewone kattenkruid. De rest
is allemaal afgeleid. Nou, reken maar dat de
poezen dol zijn op deze plant, hij geurt ook

Myosotis sylvatica 'Bosje Roze'

Monarda didyma 'Panorama
Mixed'

1 pakje

heel kruidig. En de kleine wit met purperen
bloemtrosjes maken het plaatje in uw tuin geheel af! De thee van deze

ROZE VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-Me-Not)

plant is slaapopwekkend. Zie ook bij hoofdstuk Kruiden.

BERGAMOT PLANT
(Engels: Sweet Bergamot)

Lichtroze, speels los groeiend soort. Hoogte

Pijpvormige bloemen groeien in ronde kluwen

35cm, dus ideaal voor een boeketje!

aan één meter hoge stengels. De bloemen

Dit tweejarige plantje bloeit het jaar na zaaien.

Nepeta x faassenii

verschijnen in rode, roze en lila tinten. Het

Wie kent niet dit bekende tweejarig
bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit en blijft zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd
mei-augustus.

KATTENKRUID
(Engels: Catmint)

597910

Deze sterke, meerjarige plant houdt van een

blad is zeer aromatisch en eetbaar: lekker in vleesgerechtenen salades, je
maakt er een verrukkelijke, kruidige thee van met Earl Grey aroma. Er zijn
veel geneeskrachtige toepassingen bekend.

597600

350 zaden

€

2,50

Monarda hybrida 'Bergamo'

Een heerlijke zomerboeier (juni-aug), die een
diepe violette kleur aan de tuin toevoegt. De
planten bloeien op 50-60 cm hoogte, dit ras is
vrijwel ongevoelig voor meeldauw (schimmel) en bij vroege zaai bloeien ze
zelfs al hetzelfde jaar. Bijen en vlinders bezoeken de plant veelvuldig en
dankbaar. Al met al goed voor een gouden medaille bij Fleuroselect!

± 40 zaden

€

2,50

€

2,95

1500 zaden (1 g)

€

1,95

zonnige tot iets beschaduwde plaats, niet te
nat. Allereerst vormt zich in het voorjaar het

Myosotis sylvatica 'Blue Ball'

aantrekkelijk geurende, grijsgroene blad. De

VERGEET-MIJ-NIET
(Engels: Forget-Me-Not)

BERGAMOT PLANT
(Engels: Sweet Bergamot, Bee
Balm)

597700

1500 zaden (1 g)

598530

poezen zijn dol op deze geur en rollen zich graag door de plant. Op 30-50
cm hoogte ontstaan vanaf juni de trosjes met lavendelblauwe bloemetjes.

Indigoblauw. Hoogte 15-20 cm. Compacte

Door de plant na de bloei te snoeien bloeit de plant opnieuw tot in

groei, voor het opvullen van kleine plekjes!

september. Op het eerste gezicht wordt de plant wel verward met

Wie kent niet dit bekende tweejarig
bloemetje?! Zaait zich gemakkelijk uit en blijft
zo jaarlijks bloeien. Zaaitijd mei-augustus.

lavendel, de toepassing in de siertuin is dan ook vergelijkbaar.

598000

voor 100 planten

598600

€

1,95

1000 zaden (1 g)

€

1,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Oenothera biennis

Paeonia delavayi

Paeonia tenuifolia

MIDDELSTE TEUNISBLOEM
(Engels: Evening Primrose)

RODE BOOMPIOEN
(Engels: Tree Peony)

VARENBLADPIOENROOS
(Engels: Fernleaf Peony)

In 1623 kwam het eerste exemplaar van deze

Heestervormende pioenroos met prachtige,

Het eerst valt het zeer fijn generfde blad op,

veelzijdige plant uit N.-Amerika, en raakte heel

enkelbloemige dieprode bloemen. Hoogte kan

dit soort groeit wild rond de Zwarte Zee.

snel ingeburgerd. De lange 1m hoge stengels

in de loop van de jaren 120-150 cm worden,

Afhankelijk van vocht en voeding wordt de

hebben tot aan de bloem lancetvormige

geef ze een zonnige tot halfbeschaduwde

plant 30-60 cm hoog en bloeit met

bladeren. De tros met grote gele klokbloemen zijn oranje in de knop. Door

plaats met veel humus. De plant heeft enkele jaren groei nodig voordat de

enkelbloemige, helderrode bloemen, elk met heldergeel hart.

de aanwezigheid van looistoffen in wortel en blad een uitstekend middel

jaarlijkse bloei gaat komen. Boompioenen worden steeds populairder,

599375

tegen diarree. De planten worden 1-1,5 m hoog en zijn tweejarig.

mede omdat onze winters steeds zachter worden. Met een “elf-steden-

598800

2g

€

2,95

winter” moet je de planten wel goed inpakken.

599360

Oenothera biennis 'Henriëtte
Hoeve'

5 zaden

10 zaden

€

Paeonia veitchii
€

2,95

(Engels: Veitch's Peony)
Dit is één van m'n favorieten, al was het alleen

Paeonia delavayi 'Mixture'

al vanwege het mooie diep ingesneden

ROODBLADIGE TEUNISBLOEM
(Engels: Red Leaved Evening
Primrose)

GEMENGDE BOOMPIOEN
(Engels: Tree Peony)
Heestervormende pioenroos met prachtige,

knikkende bloemen die een prettige lilaroze tot

Onze gewaardeerde collega (in ruste) Theo

enkelbloemige helderrode, donkerrode, oranje

witte kleur hebben, waarbij de bundel bleekgele meeldraden mooi

Slijkerman selecteerde deze fraaie roodbladige

en gele bloemen. De zaden zijn geoogst uit

afsteken. Rond 1900 is dit soort in China gevonden en bij ons zeer

variëteit! De algemene informatie over Oenothera biennis: in 1623 kwam

een haag van meerdere toprassen. Hoogte kan

winterhard. De gemiddelde hoogte is 50-80 cm.

het eerste exemplaar van deze veelzijdige plant uit N.-Amerika, en raakte

in de loop van de jaren 120-150 cm worden, geef ze een zonnige tot half

599390

heel snel ingeburgerd. De lange 1m hoge stengels hebben tot aan de

beschaduwde plaats met veel humus. De plant heeft enkele jaren groei

bloem lancetvormige bladeren. De tros met grote gele klokbloemen zijn

nodig voordat de jaarlijkse bloei gaat komen. Boompioenen worden steeds

oranje in de knop. Door de aanwezigheid van looistoffen in wortel en blad

populairder, mede omdat onze winters steeds zachter worden. Met een

een uitstekend middel tegen diarree. De planten worden 1-1,5 m hoog en

“elf-steden-winter” moet je de planten wel goed inpakken.

zijn tweejarig.

599361

598810

± 250 zaden (1 g)

€

25 zaden

varenachtige blad wat aan de onderkant
behaard is. Eind mei verschijnen de eerste

€

3,95

2,95

€

2,95

€

2,50

(Engels: Wittmann's Peony)
Een prachtige, vrij grofbladige pioenroos uit de

10-13 cm doorsnee met prachtig rood en geel
centrum.

599395

10 zaden

Heestervormende pioenroos met prachtige,
enkelbloemige gele bloemen en oranje tot geel

bloeier geven 's avonds een heerlijke geur. Ze

hart. Hoogte kan in de loop van de jaren 120-

beginnen zachtroze, later vervagend naar wit

150 cm worden, geef ze een zonnige tot

in het centrum. Het centrum zelf is heldergeel.

halfbeschaduwde plaats met veel humus. De plant heeft enkele jaren groei

De bloemen openen zich overdag (in tegenstelling tot de meeste

nodig voordat de jaarlijkse bloei gaat komen. Boompioenen worden steeds

ALPENPAPAVER
(Engels: Alpine Poppy)

populairder, mede omdat onze winters steeds zachter worden. Met een

Lichtkleurig mengsel van lage papavertjes, 20

“elf-steden-winter” moet je de planten wel goed inpakken.

cm hoog, dus ideaal voor de rotstuin. Het lage,

Oenothera's). Hoogte 40-50 cm, zomerbloeiend

voor 10 planten (0,07 g)

2,95

Paeonia wittmanniana

De grote ronde open bloemen van deze rijke

598900

€

witte tot lichtgele bloemen, van april tot juni,

GELE BOOMPIOEN
(Engels: Tree Peony)

ROTSTEUNISBLOEM
(Engels: Tufted Evening Primrose)

10 zaden

Kaukasus. Op een hoogte van 1,5 m pronken

Paeonia lutea 'Ludlowii'
Oenothera caespitosa

2,95

€

2,95

599362

5 zaden

Papaver alpinum 'Almrausch
Mischung'

€

2,95

zeer fijngeveerde blad is diep blauwgroen van
kleur. De bloei is van mei-augustus.

Oenothera erytrosepala

599400

Paeonia mlokosewitschii

GROTE TEUNISBLOEM
(Engels: Large Flowered Evening
Primrose)

MLOKO-PIOEN
(Engels: Mollie-The-Witch)

voor 40 planten (1/25 g)

Papaver nudicaule 'Mixed' /
'Artist's Glory'

Sinds de 19e eeuw is deze flinke plant in

“De legendarische geelbloeiende Pioenroos uit

Europa verwilderd (vanuit Amerika) en komt

de Kaukasus.” Hans Kramer (Kwekerij De

nu tot in Finland voor! Ze nemen genoegen

Hessenhof) vertelt: “Ik zag hem in het

IJSLANDSE PAPAVER
(Engels: Iceland Poppy)

met de armste grond. De grote, gele bloemen (bloeitijd VI-IX) staan in

Lagodeghi reservaat in Georgië op steile

IJslandse papavers zijn tweejarig en bloeien

trossen bovenin de 100-150cm lange stengels en komen in de middag

hellingen in een vruchtbaar loofbos. Het vergt heel wat jaren geduld om

als een van de eerste papavers in het voorjaar.

open. Ze bloeien van onderen naar boven, de lange, zalmkleurige knoppen

de uit zaad opgekweekte planten in volle glorie te zien. Maar dan kunt U

Dit veelkleurig mengsel wordt ongeveer 50 cm

geven een extra decoratief effect. Deze heerlijke geurplant is het laatste

ook pronken, met de plant en met het uitspreken van de naam, want daar

hoog. Laat de bloemen na de bloei lekker rijpen, er komen in de nazomer

dagklusje voor een bijenvolk. Medicinaal wordt de olie uit de zaden

hebt U tijd genoeg voor gehad om te oefenen. Werkelijk adembenemende

dan weer volop jonge plantjes.

gebruikt als ontstekingsremmer. Het blad was een tabakvervanger in

zachtgele bloemschalen boven wasachtig grijsgroen blad. Het feest is dan

599500

WOII…. Tweejarige plant, die zich gemakkelijk uitzaait.

nog niet voorbij, want ook de zaaddozen zijn zeer decoratief, de rode zijn

599080

2000 zaden (1 g)

599080.1 200.000 zaden (100 g)

€

1,95

€

5,95

onvruchtbaar, de zwarte zijn goed.”

599364

10 zaden

€

2,95

2000 zaden (0,25g)

€

1,95

Papaver nudicaule 'Ballerina
Mixed'

Oenothera missouriensis

Paeonia obovata

IJSLANDSE PAPAVER
(Engels: Iceland Poppy)

TEUNISBLOEM
(Engels: Evening Primrose)

BOSPIOENROOS
(Engels: Woodland Peony)

IJslandse papavers zijn tweejarig en bloeien

Dit is een zeldzaam aangeboden

Dit veelkleurig mengsel bloeit bij vroege zaai

schaduwplant! Planten zijn dan ook peperduur.

hetzelfde jaar. De planten blijven compact, ongeveer 30 cm hoog. Laat de

Deze “herten-bestendige” bosplant geeft kleur

bloemen na de bloei lekker rijpen, er komen in de nazomer dan weer

in een sombere omgeving: donkerroze

volop jonge plantjes.

bloemen vanaf mei. Het blad heeft grote sierwaarde en na de bloei

599520

Extra compact groeiende teunisbloem met z'n
aantrekkelijke gele bloemtrossen, die heerlijk
geuren en overal groeien. Hoogte 30 cm.

599100

250 zaden (1 g)

€

1,95

599367

TEUNISBLOEM
(Engels: Evening Primrose)

5 zaden

€

2,95

Paeonia species

De zachtste roze tintjes die er bestaan!
Overdag openen de bloemen zich, ‘s avonds
beginnen ze heerlijk te geuren. Hoogte 30cm

3000 zaden (0,5 g)

€

2,50

ontstaan de prachtige rode zaaddozen. Hoogte 60-80 cm.

Oenothera speciosa 'Pink
Petticoats' / 'Silky Orchids'

599210

als een van de eerste papavers in het voorjaar.

€

1,95

Papaver orientale 'Checkers' /
'Royal Wedding'

WILDE PIOENROOS

OOSTERSE KLAPROOS
(Engels: Oriental Poppy)

Wilde pioenrozen zijn zeer winterhard en

Een plaatje! Reusachtig grote bloemen

enkelbloemig. We verzamelden enkele soorten

ontvouwen zich uit de dikke knoppen in een

om een divers mengsel samen te kunnen

zijde-achtige witte kleur. Vier grote vlekken in

stellen. Ze variëren in hoogte tussen de 50-125

het hart vormen samen met het donkere vruchtbeginsel een kruis. Bij

cm. Na enkele jaren verschijnt de prachtige

vroege zaai bloeien ze hetzelfde jaar.

bloei in de voorkomende kleuren rood, roze, wit of geel.

599370

25 zaden

599590
€

3,95

100 zaden

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Papaver orientale 'Choice Mixed'

Penstemon alpinus

Penstemon palmeri

OOSTERSE KLAPROOS
(Engels: Oriental Poppy)

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

Een van de meest bekende meerjarige papaver

Prachtige compacte soort, die een plaatsje

Deze Schildpadbloem komt steeds meer in het

is de Oriëntaalse Papaver. De basis is groen en

verdient aan de rand van de border of in de

wild voor in de VS, omdat ze ook door de

harig, diepingesneden blad, van aug-oktober

rotstuin. De hoogte is (afhankelijk van

mens worden uitgezaaid langs snelwegen: een

verschijnen de zeer grote papaverbloemen in

grondsoort en standplaats) 20-50 cm. De bloei

prachtige plant, die op 1-2 m hoogte bloeit

de meest voorkomende kleuren: rode en roze tinten met decoratief zwart

is rijk met blauwe tot violetrode bloemen aan korte trosjes. Het blad is

met lichtroze, leeuwenbekachtige bloemen! Het is een van de weinige

hart. Hoogte 90 cm.

glanzend donkergroen. Planten die in de winter op de wind staan enige

soorten Penstemon die heerlijk geurt. Geef de planten een zonnige plaats

beschutting geven. Bloeitijd: mei - juli.

in goed drainerende grond, ze kunnen goed tegen droogte. Bijen en

599595

2000 zaden (0,5 g)

€

1,95

599750

voor 25 planten (0,075 g)

€

3,95

hommels zullen zeker met je meegenieten. We vullen ook wat grotere
zakjes, zodat je een paar mooie boomspiegels in je omgeving kan maken!

Papaver orientale 'Brilliant'

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

Penstemon barbatus 'Coccineus'

OOSTERSE KLAPROOS
(Engels: Oriental Poppy)

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

599825

is de Orientaalse Papaver. De basis is groen en

Alles is slank aan deze soort: dunne,

599825.1 10.000 zaden (10 g)

harig, diepingesneden blad, van aug-oktober

pijpvormige, helderrode bloemetjes, aan

verschijnen de donkerrode, zeer grote

slanke lange stengels (hoogte 125 cm). Zelfs

papaverbloemen met decoratief zwart hart. Hoogte 90 cm.

het blad doet mee: fris lancetvormig blad. Een

Een van de meest bekende meerjarige papaver

599600

voor 100 planten

€

1,95

€

1,95

€

7,50

Penstemon x mexicale 'Sunburst
Pink'

sterke snijbloem.

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

Papaver orientale 'Pizzicato'

1000 zaden (1 g)

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)
Deze vrij kleinbloemige penstemon geeft een

OOSTERSE KLAPROOS
(Engels: Oriental Poppy)

599760

Binnen de oosterse papavers neemt Pizzicato

Penstemon barbatus 'Rondo'

plant winterhard. Ze bloeien ongeveer 2 maanden en trekken honderden

een bijzondere plaats in, waarvoor het ras ook

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

bijen en vlinders! Ook als snijbloemetje niet onverdienstelijk... Geef ze een

enorme bloemen met een doorsnee van 15
cm(!), ieder met het karakteristieke zwarte hart, verschijnen in prachtige
heldere kleuren: donkerrood, scharlaken, oranje, zalm, mauve, roze en
wit. Elke plant geeft ongeveer 20 bloemstelen, die zelfs harde wind

2,50

overdaad aan amethystkleurige bloemen met

€

zonnige plek. Hoogte 50 cm, bloeitijd juni-september.

die aan een bloeistengel van onder naar boven

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

bloeien. Elke bloem laat zijn lichte “keeltje”

599830

Veelkleurig mengsel van buisvormige bloemen,

voor 500 planten (0,5 g)

€

1,95

zien! Bij vroege zaai bloeit deze variëteit het

weerstaan. Hoogte 30-50 cm.

voor 40 planten

€

een wit keeltje. Op niet te natte grond is de

is onderscheiden (Fleuroselect 1995). De

599640

voor 50 planten (0,2 g)

3,50

Papaver orientale 'Princess
Victoria Louise' / 'Queen
Alexandria'

zelfde jaar al. Een jaarlijkse langdurige bloei gegarandeerd! Hoogte 50 cm.

Perovskia atriplicifolia

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

RUSSISCHE SALIE,
REUZENLAVENDEL

599780

Een luchtige plant met grijsgroen, zeer

voor 50 planten (0,2 g)

€

2,95

geurend blad (na aanraking) en

OOSTERSE KLAPROOS
(Engels: Oriental Poppy)

Penstemon digitalis 'Huskers
Red'

lavendelblauwe bloemtrossen. De hoogte is

Op een hoogte van 80cm verschijnen de

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

voorjaar terug voor een jaarlijkse verjonging en jarenlang bloeiplezier. De

Het glimmende, rode blad typeert deze aparte

lekker zoet!

plant en zorgde voor de naam. De witte, iets

599840

lichtzalmroze, grote bloemen met een pikzwart
hart. Geef de planten een zonnig plekje, dat vooral ‘s winters niet te nat
wordt.

599650

500 zaden

€

1,95

ongeveer 100 cm, snoei de plant in het
plant houdt van iets arme, licht grond en staat graag in de volle zon. De
bloemen worden graag bezocht door bijen en vlinders, zijn eetbaar en

roze aangezette trompetbloemetjes versterken
het geheel. Hoogte 60cm.

Paradisea lusitanica

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

PORTUGESE PARADIJSLELIE
(Engels: St Bernhard's Lily)

599790

voor 50 planten (0,1 g)

€

2,95

Nog niet zo bekend in vaste-planten-land,
maar dat zal zeker veranderen: de planten zijn
grasachtige basis vanwaaruit fiere stengels
met zuiverwitte lelievormige bloemen tot bloei komen. De hoogte varieert
van 60-120 cm, afhankelijk van standplaats en vruchtbaarheid van de
grond.

599710

€

2,95

De grote versie van onze wilde plant de
Adderwortel. Bekend om de geneeskrachtige

in een ruige border.

599845

10 zaden

€

1,95

groeiende bloemen, allen met wit "keeltje".

INDIANENENRABARBER
Een waterplant, die zich thuisvoelt aan de

599800

voor 200 planten

€

1,50

Persicaria virginiana 'Painter's
Palette'
BONTE ADDERWORTEL
(Engels: Variegated Jumpseed)
Als bloei in de schaduw ontbreekt dan kan een

oever of in ondiep water, de thuisbasis is langs

vrolijke bladkleur toch wat afwisseling

Penstemon heterophyllus 'True
Blue' / 'Electric Blue'

kreken van Noord-West Amerika. De bladstelen
zijn smakelijk en kunnen geschild zowel rauw
als (kort) gekookt worden gegeten. De smaak
is fris zuur en iets zoet, naar het blad toe wat steviger van smaak. Gebruik
jonge stengels! Vóór de bladgroei ontstaat de roze bloei op lange, kale
stengels waarna de ronde en gegolfde, zeer decoratieve bladeren een
imposante plant vormen: prachtig spiegelend langs de waterkant. In de
herfst kleurt het blad roodbrons. De plant kruipt en breidt zich uit met
bovengrondse wortelstokken, de zgn. rhizomen. Zowel zon als schaduw is
oké, als het maar vochtig is. Bloeitijd april-juli, afhankelijk van de

€

brengen. Deze vrij grootbladige, gemakkelijke
groeier lijkt wel per blad beschilderd te zijn. Een bruine V-tekening met

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

gele en groene bladkleur. De gehele plant wordt 60-80 cm hoog, de kleine,
rode bloemaartjes (sept-okt) stellen niet veel voor. Er kunnen gewone

Ja, u leest het goed, niet een beetje blauwig,

groenbladige planten uit zaad komen, deze dus apart houden.

maar grotendeels azuurblauw is deze

599847

1,95

15 zaden

€

2,95

€

2,95

Penstemon! Een welkome aanvulling...
Grijsgroen blad en stevige 50 cm hoge stengeltjes dragen massa’s

Petasites hybridus

buisvormige bloemetjes met een open trompetje. Het smalle deel van de
bloem is purper getint. Ze bloeien de hele zomer.

standplaats.

voor 25 planten (1/40 g)

REUZENADDERWORTEL

lichtroze aarvormige bloemen. Prachtig als spiegeling aan de vijverkant of

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

599740

Persicaria bistorta 'Superba'

lange stengels met in de top de brede,

SCHILDPADBLOEM
(Engels: Beard Tongue)

Bloeit tot diep in het najaar. Hoogte 75cm.

Peltiphyllum peltatum

4,95

grote pijlvormige bladeren, stevige 90 cm

Veelkleurig mengsel van aan een tros

100 zaden

€

wortel... Deze planten zijn in alles groter:

Penstemon hartwegii 'Sensation
Mixed'

zeer winterhard en vormen een sterke,

voor 5 planten

Sommige zaadgidsen en zakjes geven ten onrechte aan dat dit geslacht
eenjarig is. Met enige bescherming zijn alle soorten meerjarig. Bij vroeg
zaaien kunt u hetzelfde jaar van de bloei genieten!

599820

50 zaden

€

3,95

ECHT GROOT HOEFBLAD
De kaarsvormige, purperroze bloeiwijze
verschijnt eerst vroeg in het voorjaar (maartapril), vervolgens ontrollen zich de enorme
hoefronde bladeren. Prachtig aan taluds of
langs vijvers. Het blad is leuk om een boeketje
heen!

599851

voor 100 planten (0,1 g)

Zaden - Meerjarige Planten
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Phlomis cashmeriana

Physochlaina orientalis

Platycodon grandiflorus 'Mariesii'

LILA JERUZALEMKAARSEN
(Engels: Kashmir Sage)

ORIENTAALS BILZENKRUID
(Engels: Crown of Snow)

BALLONBLOEM
(Engels: Balloon Flower)

Flinke bladeren met een wit wollig behaard

Een Aziatische bergplant van onverwachte

Een edelsteen onder de tuinbloeiers met

laagje geven de plant schoonheid en…

schoonheid! In Tibet gelden de (gedroogde)

opvallende stervormige, hemelsblauwe

resistentie tegen droogte. De helderlila

wortels als het belangrijkste natuurlijke

klokbloemen, die in de knop eerst opzwellen

lipbloemen bloeien in lagen in de kenmerkende

medicijn: kramp onderdrukkend en verdovend.

tot schijnbare ballonnetjes. Ze bloeien van juli

kluwen. Lekkert compact voor een Phlomis: 60cm, bloeit in VI-VII.

De zeer donkergroene bladeren steken prachtig af tegen de purper tot

tot oktober toe ! De plant groeit redelijk compact: 40-50 cm en wordt vaak

blauwroze trompetbloemen. De bloemtrosjes zijn 50cm hoog en bloeien in

in bakken aangeplant, zelfs als kamerplantje (in de zomer) of als snijbloem

mei-juni.

is het plantje populair!

599865

voor 15 planten (0,2 g)

€

4,95

Phlomis russeliana 'Flair Lady'

600100

GELE JERUZALEMKAARSEN
(Engels: Jerusalem Sage)

Physostegia virginiana 'Rosea'

Platycodon grandiflorus 'Mixed'

Een klasse apart! De stevige, 90cm hoge

SCHARNIERBLOEM
(Engels: Obedient Plant)

BALLONBLOEM
(Engels: Balloon Flower)

concentraties (kluwen) met gele lipbloemen.

Een rijkbloeiende plant uit Noord-Amerika.

Een edelsteen onder de tuinbloeiers met

De uitgebloeide kluwen drogen in en blijven

Deze variëteit heeft roze kelkbloempjes; ze

opvallende stervormige, klokbloemen, die in de

heel sierlijk. Zowel in de zon als in de (half)schaduw zal de plant rijk

groeien aan bijna vierkante stengels in een

knop eerst opzwellen tot schijnbare

bloeien.

kort spits trosje op een hoogte van 60 cm. Het

ballonnetjes. Dit mengsel bevat de kleuren

is een lang houdbare snijbloem, bloemisten zijn er dol op! De naam dankt

donker-m en lichtblauw, wit en roze. Ze bloeien van juli tot oktober toe !

de bloem aan een bijzondere eigenschap: de bloem kan om z'n as worden

De plant groeit redelijk compact: 40-50 cm en wordt vaak in bakken

rondgedraaid en veert daarna heel langzaam weer terug in de

aangeplant, zelfs als kamerplantje (in de zomer) of als snijbloem is het

uitgangsstand. Duw je de bloem zijdelings, dan blijft die zo staan en komt

plantje populair!

niet meer terug in de oorspronkelijke stand.

600325

stengels dragen gemiddeld 3 bolvormige

599870

voor 10 planten (0,25 g)

€

2,95

Phlomis tuberosa
VIOLETTE JERUZALEMKAARSEN
(Engels: Jerusalem Sage)

600190

voor 10 planten (0,07 g)

250 zaden (0,5 g)

€

€

3,95

typerende (en geliefde!) bolvormige kransen,
die op onderlinge afstand over de stengels verdeeld zijn. Bloeitijd juni-juli.
De plant kan goed tegen een droogteperiode.

599875

voor 20 planten (0,2 g)

€

3,95

Phlox paniculata 'Mix'

200 zaden

Sterke borderplant met trapsgewijs
gerangschikte blaadjes, gekroond met

Deze variëteit heeft witte kelkbloempjes; ze

zachtblauwe bloemtrosjes, die zacht geuren.

groeien aan bijna vierkante stengels in een

Enkele speelse kleurenafwijkingen zijn mogelijk: blauwe tinten en wit. De

kort spits trosje op een hoogte van 60 cm. Het is een lang houdbare

planten groeien gemakkelijk in zon en halfschaduw en bloeien op een
hoogte van 35-50 cm.

rode en witte tinten. Geurt heerlijk zoet , ook

bijzondere eigenschap: de bloem kan om z'n as worden rondgedraaid en

zeer sterk op de vaas!

600440

veert daarna heel langzaam weer terug in de uitgangsstand. Duw je de
bloem zijdelings, dan blijft die zo staan en komt niet meer terug in de
oorspronkelijke stand.

€

2,50

600200

200 zaden (0,5 g)

Phuopsis stylosa

Phyteuma scheuchzeri

ROZE BEDSTRO

RAPUNZEL
(Engels: Horned Rampion)

Veel enthousiaste verhalen hebben ons verleid

2,50

Een rijkbloeiende plant uit Noord-Amerika.

snijbloem, bloemisten zijn er dol op! De naam dankt de bloem aan een

50 zaden

€

1,95

JAKOBSLADDER
(Engels: Jacob's Ladder)

SCHARNIERBLOEM
(Engels: Obedient Plant)

Bloeit met iets langwerpige trossen, in roze,

599900

€

Polemonium caeruleum 'Blue
Pearl'

Physostegia virginiana
'Sneeuwkroon'

De violetroze lipbloemen groeien uit de

voor 300 planten (1 g)

2,50

Het grote, salie-achtige blad vormt de
decoratieve basis voor deze 1 m hoge plant.

600320

€

2,50

600 zaden (1 g)

€

1,95

Polemonium yezoense 'Purple
Rain Strain'
JAKOBSLADDER
(Engels: Jacob's Ladder)
Deze jakobsladder (het blad staat tegenover
elkaar als een ladder) verrast in de winter tot
aan de zomer met dieppaarse stengels en

dit soortje te verkopen. Gemakkelijke groei in

Zo’n plantje wil je alleen al hebben om de

paarsgroen blad. In de na zomer en herfst wordt het nieuwe blad frisgroen

zon tot halfschaduw, in rijke grond of arme

sprookjesachtige, Nederlandse naam:

om in de winter de paarse kringloop weer te starten. De bloei is op 50 cm

grond, alleen…. niet te nat. Het plantje met de

Rapunzel. Het wintergroene blad vraagt om

hoogte met lichtblauwe, vrij grote bloemen, juni-juli. Na de bloei

glanzende, stervormige blaadjes, wordt 25 cm

enige winterbescherming tijdens strenge

terugknippen om de plant fris te houden.

hoog en bloeit van juni t.m. augustus met bolvormige trosjes van lilarose

vorst... het zijn vooral de stervormige, lilablauwe bloemen, met witte

600495

bloemetjes. De heerlijke geur en kennelijk overvloedige nektarhoeveelheid

basis, die de aandacht trekken. Hoogte 20-30 cm, bloeitijd juni-augustus.

zorgt voor dankbaar insektenbezoek. In de winter sterft het plantje af om

600220

250 zaden

€

1,95

in het voorjaar weer bruisend tevoorschijn te komen. Laat de afgestorven

voor 30 planten (0,1 g)

€

2,50

Polygonatum sibiricum

Pinellia pedatisecta

SIBERISCHE SALOMONSZEGEL,
HUANG JING

GROENE DRAKENLELIE
(Engels: Green Dragon)

Deze bosplant is ideaal voor een

Ongeveer tegelijk met het fraaie palmvormige

grond wel 2 m hoog worden (op zandgrond is

blad ontstaan de ranke, groenwitte,

1 m te verwachten) De sappige stengels

LAMPIONPLANT
(Engels: Chinese Lantern)

aronskelkachtige bloemen. De bloeikolf (of

hebben niet-tegenover elkaar staande blaadjes en ter hoogte van elk blad

knots) is zeer lang en steekt als een

2 of meer hangende, witte bloemetjes. Een sierlijke plant, die al heel

Donkeroranje ronde lampionachtige vruchten

nieuwsgierige slang boven de stengel uit! Geef de planten een plekje in de

vroeg razendsnel uit de grond komt.

sieren deze 80 cm hoge plant. Harde groeier.

schaduw, halfschaduw mag ook. In het najaar volgen de oranje bessen.

De jonge scheuten zijn (zeker onder een bleekpot) erg lekker als

De plant zal je jarenlang trouw blijven!

vervanging voor asperge. Het meest wordt deze plant gebruikt als

plantdelen liggen voor de vogels: zij maken er hun nestje mee!

599950

voor 25 planten (0,15 g)

€

2,95

Physalis alkekengi var franchetii
'Gigantea'

600000

300 zaden (0,5 g)

€

1,50

€

3,95

geneesmiddel, dat van de (oudere) wortels wordt getrokken. Kijk op
advies.

Pinellia tripartita

600520

GROENE DRAKENLELIE
(Engels: Green Dragon)

LAMPIONPLANT
(Engels: Chinese Lantern)

deze sterke schaduwplant. Op een hoogte van

Door de gedrongen groei van maar 20cm hoog
natuurlijk ook in de tuin. De helderoranje lampionnetjes sluiten de zomer
af en bereiden de herfst voor…

€

1,95

bloemschede met extreem lange bloeikolf.
Deze plant komt uit Japan en Zui-Oost China en settelt zich gemakkelijk in

Prachtige ganzerik met als basis fraai verdeeld

de tuin.

blad als een aardbei. De komvormige

600270

± 35 zaden (0,5 g)

€

2,95

GANZERIK
(Engels: Cinquefoil)

50 cm verschijnen de groene arinskelkachtige

kan deze soort uitstekend in potten, maar

25 zaden

Potentilla thurberi 'Monarch's
Velvet'

Het grote driedelige blad vormt de basis voor

En opeens was 'ie daar: de pot-lampionplant.

250 zaden (0,5 g)

± 35 zaden (0,5 g)

internet voor de vele toepassingen en pas deze alleen toe na deskundig

Physalis alkekengi var franchetii
'Miniature'

600005

600260

schaduwplaats in de tuin en kan in vruchtbare

€

3,95

bloemetjes komen van mei tot laat in
september en worden gevormd door hartvormige bloemblaadjes, dieprood
met bijna zwart centrum. Deze 50 cm hoge plant mag in de zon of
halfschaduw en zal jarenlang je tuin sieren!

600670

100 zaden

€

1,50

Zaden - Meerjarige Planten
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Primula Auricula-Hybriden

Primula florindae

Prunella macrantha 'Superba'

TUINAURIKELS
(Engels: Auricula)

TIBETTAANSE REUZENPRIMULA
(Engels: Giant Cowslip)

BRUNEL

Deze Primula, waarvan de ouders in Europa

De grootste primula ter wereld! Vanuit een

fraai, gekarteld, frisgroen blad en op 50 cm

inheems zijn, wordt al heel lang geteeld. Het

basis van grote, ronde tot lancetvormige

hoogte een overdaad aan lila bloemetjes in

leerachtige blad is glanzend en de bloemen

bladeren groeien dikke stengels met bovenin

ronde trosjes. Deze soort is tamelijk zeldzaam

zijn geel, roodbruin, purper en donkerpaars en

flinke trossen gele, warmgele of oranje (iets

en is voor ons geoogst in Zweden.

meestal tweekleurig, met een lichter oog. Hoogte 15 cm. Schaduw- en

hangende) bloemen. Naast de grootste bloeit dit soort ook als laatste en

601305

vocht minnend. Bloeit april tot juni.

als langste in de primula-reeks. Bloeitijd augustus-september. Een echte

600700

300 zaden (0,1 g)

€

1,95

Een sierlijke, bodembedekkende plant, met

aanrader voor vochtige tot moerassige plaatsen. Een ochtend- of
grondsoort wordt de plant 70-100 cm breed en 70-120 cm hoog.

601130

KOGELPRIMULA
(Engels: Drumstick Primrose)

3,95

€

1,95

2,50

zijn eetbaar en al sinds de oudheid in trek!

Japanse primula’s kunnen wel 60 cm hoog

601310

voor 100 planten (0,2 g)

worden en houden van een schaduwrijk en

Pulsatilla alpina

tuin. De stevige stengels dragen een volle tros
van witte, roze of purperrode bloemen, vaak met contrasterend oog: net

(Engels: Pasque Flower)

phloxen! De bladbasis is flink. (Rood zal waarschijnlijk overheersen)

Een kalkminnend plantje, net als zoveel

601140

voor 250 planten (0,25 g)

€

2,95

alpenbloemen. De zuiverwitte bloemen met de
opvallend gele meeldraden zijn opvallend en

voor een licht beschaduwd en vochtige plek.
Dit mengsel bevat heldere tinten geel, roze,
oranje, rood en wit. De hoogte varieert van 40-100 cm.

€

2,50

Primula prolifera

aantrekkelijk. Het diepingesneden blad schept

AZIATISCHE
KANDELAARPRIMULA

601330

Een van de grootste en meest imposante

Pulsatilla vulgaris

voor de bloei al gespannen verwachtingen!

Primula’s! Ze houden van een vochtige, licht

Primula veris

voor 10 planten (0,2 g)

WILDE SLEUTELBLOEM
(Engels: Cowslip)

achtereen op dezelfde plaats pronken: 60-90

WILDEMANSKRUID
(Engels: Pasque Flower)

cm hoog met in etages gerangschikte trosjes van heldergele, heerlijk

Groen, sterkbehaarde steel en blad met

De oorspronkelijke, gele sleutelbloem. Het

geurende bloemen. Zelfs op bewolkte dagen zijn dit de zonnetjes in je

hemelsblauwe bloem. Hoogte 20 cm.

jonge blad kan rauw in salades of in de laatste

tuin!

Persoonlijk vind ik het een van de mooiste

5 minuten in de soep. De smaak is vrij

601145

beschaduwde plaats en kunnen jaren

voor 100 planten

€

2,95

rotsplanten, ze verdienen een plekje voorin de
border. De toegift is de sierlijke uitbloei, mooie pluizen, net als clematis.

neutraal, maar het mondgevoel is prettig!

Primula vialii

601350

ORCHIDEEEN PRIMULA
(Engels: Primrose)

Pulsatilla vulgaris 'Red Cloak'

we vonden o.a. de toepassing bij ADHD avant la lettre! Planthoogte 15-30

Het bijzondere van deze aparte Primula is, dat

cm, de beste plek is half schaduw tot zon, mits voldoende vochtig. De

hij in aartjes bloeit, van onderen naar boven.

WILDEMANSKRUID
(Engels: Pasque Flower)

planten groeien in het gras, mits niet kort gemaaid.

De bloempjes zijn roze tot lichtpaars, de

Een prachtige bloedrode selectie uit de Kew

knopjes zijn donkerder van kleur, zodat een

Collection. Verdere eigenschappen als 601350.

Omdat de plant al vroeg in het voorjaar uitloopt werd deze (tot uitsterven
toe) veel geoogst uit het wild, veranderde agrarische methoden hebben
hier ook geen goed aan gedaan. Van de bloemen werd zelfs een
smakelijke wijn gemaakt! Geneeskrachtige eigenschappen zijn er te over,

voor 80 planten

€

trek. De bijna ronde tot langwerpige blaadjes

Prachtige, in niveaus bloeiende primula, ideaal

601050

1,95

Dit lage kruipplantje is kalkminnend en doet

bloemhoofdjes en zijn ook bij vlinders zeer in

vochtige (maar wel doorlatende) plek in de

KANDELAARPRIMULA
(Engels: Primrose)

50 zaden

€

WILDE BRUNEL

lipbloempjes steken eigenwijs uit de bruine

JAPANSE KANDELAARPRIMULA
(Engels: Candelabra Primrose)

Primula x bulleesiana 'Candelabra
Woodside'

601000

1,95

het zelfs bij snijdende, zoute zeewind. De roze

een bolvorm. Hoogte 35 cm

250 zaden

€

Primula japonica ´Mixed Hybrids´

Lila, roze en witte kleuren. Bloemen groeien in

600800

voor 100 planten (0,2 g)

€

Prunella vulgaris

avondzonnetje mag... verder: schaduw! Afhankelijk van de standplaats en

Primula denticulata

25 zaden (0,2 g)

€

2,50

601150

SLANKE SLEUTELBLOEM
(Engels: True Oxlip)

voor 80 planten

€

2,50

Een reden te meer om dit prachtige meerjarige

601400

voor 20 planten (0,1 g)

€

2,95

EGELSALIE
(Engels: Hedgehog Sage)

WILDE PRIMULA
(Engels: Primrose)

helaas zijn veel vindplaatsen verloren gegaan.

2,50

Pycnostachys urticifolia

Primula vulgaris

Vroeger was deze wilde Primula algemener,

€

tweekleurig effect ontstaat.
Hoogte 40cm.

Primula elatior

100 zaden (0,3 g)

De plant bouwt eerst een flink bladerdek op

plantje in ere te herstellen. Geef ze een

Een uitstervende wildplant: wie herinnert zich

van netelvormige bladeren. Laat in de zomer

halfschaduwplekje, al zeer vroeg in het voorjaar verschijnt het blad, dat

nog met Pasen een boeketje Primula’s te

verschijnen de dikke boeistengels met

eetbaar is en vroeger als salade werd verzameld. De lichtgele,

hebben geplukt...? De stengeltjes lijken zo uit

langwerpige trossen naar beneden gerichte,

zachtgeurende en ook eetbare bloemetjes in trosjes, hangen met een

de wortelrozet te groeien (er zit een korte

trompetvormige bloemetjes in marineblauwe kleur met lila zweem. De

knikje vaak allemaal naar dezelfde kant. In sprookjes is dit bloemetje

stengel verborgen). De bloemetjes zijn lichtgeel. Na de bloei ontstaan de

dikke trossen bloeien van onder naar boven. Na de bloei ontstaan

favoriet bij feeën en elfen, dat belooft een gezellige boel te worden in de

zaden, verpakt met een mierenbroodje, waardoor mieren ze verspreiden

prikkende vruchtjes, waar de plant zijn naam aan dankt. Geef de planten

tuin...! Hoogte 30 cm, bloeit in maart-mei.

601180

een zonnige plek, goed doorlatende grond en bescherm tegen strenge

601090

voor 50 planten (0,25 g)

€

200 zaden (0,2 g)

€

3,95

1,95

vorst. Dit familielid van Salie en Munt heeft aromatisch blad maar wordt

Primula vulgaris 'Mixed S1
Hybrids'

Primula elatior 'Large Flowered
Mixed'

niet als kruid gebruikt. Hoogte ongeveer 90 cm.

601450

STENGELLOZE SLEUTELBLOEM
(Engels: Primrose)

SLEUTELBLOEM
(Engels: Polyanthus or Oxlip)

25 zaden

Gemengde kleuren. Hoogte 15 cm. Bloemetjes
komen rechtstreeks aan een steeltje uit de

RUSSISCHE RABARBER

talrijke, geurende bloemen. Vrolijk mengsel.

plant. Populair als potplantje, voor

Een werkelijke topper onder de bladplanten.

Hoogte 30 cm, bloeit van maart-mei en soms

bloembakken of borderranden. Vroeg bloeiend.

in de herfst.

601200

601100

100 zaden

€

2,95

Rheum palmatum
atrosanguineum 'Red Herald'

Aan de dikke hoofdstengel vertakken zich de

± 40 zaden (0,04 g)

€

De vuurrode, zeer grote bladeren met

€

2,50

1,95

prachtige insnijdingen kleuren gedurende het
groeiseizoen naar donkerrood en worden

Prunella grandiflora 'Pagoda'

tenslotte donkergroen. Het aanmaken van nieuwe (rode) bladeren gaat
gedurende een voldoende vochtige zomer steeds door. Deze variëteit

BRUNEL

draagt koraalrode bloemen op langgerekte, metershoge bloeistelen. Deze

Sterke bodembedekker met groen,

rabarber is niet eetbaar en volledig winterhard. Geef ze een rijke,

lancetvormig blad. De bloei is aan korte

vochthoudende grond.

stengeltjes (25 cm) met bovenaan een trosje

601670

lipbloemen in blauwe, purperen, roze en witte
kleur. Een aantrekkelijke bijenplant.

601300

voor 35 planten (0,1 g)

€

2,95

10 zaden

€

2,50
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Rhododendron ferrugineum

Rudbeckia amplexicaulis

Salvia candelabrum

ALPENROOS
(Engels: Alpenrose)

SOMBREROBLOEM
(Engels: Clasping Coneflower)

SPAANSE KANDELAARSALIE
(Engels: Candelabra Spanish Sage)

Voor bergwandelaars een bekende ervaring: in

Zonnig gele bloemen met achterover geklapte

Een zeldzaam salie uit Spanje en moeilijk om

het voorjaar bloeien overal die compacte

bloembladen en een fraai, langwerpig donker

aan te komen. De dieppaarse bloei (met klein

wintergroene struikjes (vaak aaneengesloten)

bloemhart dat naar boven wijst. Dichtbij het

wit vlekje) is schitterend en de bloemen zijn

met helderroze bloemtrosjes. Geef ze zure

bloemhart heeft elk bloemblad een

losjes in etages gerangschikt als een

grond!

mahonierode vlek. De planten houden van een zonnige, goed drainerende

kandelaar. Hoogte 100-120 cm. Het wollige, grijsgroene blad lijkt op de

plek. Het knisperende, blauwgroene blad is bijzonder fraai. Creëer je eigen

keukensalie en geurt ook heerlijk. Heb je een niet te natte plek in de zon?

601700

€

2,95

Rodgersia aesculifolia x henrici x
pinnata 'New Hybrids'
Vooral het sierlijke blad maakt deze grote
vaste plant zo geliefd. Dit mengsel gunt u een
kijkje in dit geslacht: groen tot diepbrons blad,
vaak diep ingesneden (als van een
kastanjeboom). De pluimvormige bloei is wit,
crème of roze. Hoogte 80-100cm. Geef ze rijke, vochtige grond op een
zonnige tot (liefst) halfschaduw plek.

601740

voor 80 planten (0,02 g)

€

2,50

602335

1500 zaden (1 g)

€

1,95

20 zaden

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Salvia glutinosa

ZONNEHOED
(Engels: Storm of Gold)

(Engels: Sticky Sage, Jupiter’s
Distuff)

Goudgele bloemen met donkerbruin hart.

Na het brede, iets langwerpige blad, verschijn

Hoogte 70 cm. Bloeit lang door, met

in juli-november (!) de bloei-stengels op 60-

regenbestendige grote bloemen (doorsnee 10

90cm hoogte.

cm!).

In kransjes openen zich de lichtgele

125 zaden (0,5 g)

€

3,95

lipbloemen, die vaak versierd zijn met bruinrode stippen. Deze salvia voelt

Geef ze een zonnige plaats.

€

2,50

zich thuis op plekken waar het af en toe schaduw is met een vochthoudende grond. Ideaal voor de natuurtuin.

602340

Rudbeckia occidentalis 'Green
Wizard' / 'Black Beauty'

WITTE SCHIJNPAPAVER
Uit Californië komt deze spierwit bloeiende,
stevig tot 1 m hoogte. Opvallend is de

plant (120-140 cm) de “bloembladeren”

helderoranje bloemhart. Als toegift geuren de
bloemen zeer aangenaam!

€

2,95

€

2,95

SPAANSE SALIE
(Engels: Spanish Sage)

Het lijkt wel of de “bloemen” van deze forse

bloemomvang (10 cm) en het donzige,

voor 20 planten (0,1 g)

Salvia lavandulifolia

ZONNEHOED

papaverachtige plant. De groei is snel en

voor 25 planten (0,05 g)

Makkelijke teelt, dus vreemd dat deze zo moeilijk te krijgen is.

601980

602000

Romneya coulteri 'Lotus'

601760

prairie met deze planten... eens in de 5 jaar is het goed ze te verplanten.

hebben verloren. Waar normale bloemen

Een struikachtige, bijzonder droogtebestendige

gekleurd bloemblad heeft, zien we een krans

salie. Het smalle blad is geplooid, en grijswit

groene, smalle kelkbladeren. Ze steken af tegen het dikke,

wollig. De bedwelmende lavendelgeur wordt

donkerpurperen (bijna zwarte) bloemhart: een mysterieuze bloeiwijze,

gebruikt om olie te aromatiseren. Het kruid

Rosa chinensis 'Angel Wings'

602100

werkt stimulerend op de spijsvertering. Als ‘finishing touch’ geeft de plant

CHINEES OF BENGAALS ROOSJE
(Engels: Angel Rose)

Rudbeckia triloba

bloemetjes, dubbel en enkelbloemig. Ook heel
leuk in potten. Bloeit wel 5-6 maanden lang!

25 zaden

€

2,95

in de zomer prachtige violetblauwe lipbloemen

Laag roosje. Hoogte 30 cm. Met witte en roze

601800

± 75 zaden (0,15 g)

€

2,95

Rosa glauca

602350

ZONNEHOED
(Engels: Browneyed Susan, Browneyed Susan, Thin-leaved
Coneflower, Three-leaved
Coneflower)

voor 10 planten (0,2 g)

€

2,50

Salvia microphylla 'Royal Bumble'
RODE SALIE
(Engels: Mountain Sage)
Aan ranke stelen (50-75 cm) bloeien de

Een zonnig plantje, inheems in Noord-Oost-

donker-fluweelrode lipbloemen in overvloed

Amerika. Het eerste jaar vormt zich een bladrozet, dat het 2e jaar bloeit

van juni tot aan de vorst. Deze Salvia verhout

met heldergele bloemen met een bijna zwart hart. De plant zaait zich

en kan het beste jaarlijks worden

Een roos, die het werkelijk waard is om de

gemakkelijk uit, waardoor deze zich steeds verjongt. Vlinders zijn er gek

teruggesnoeid voor goede verjonging. Geef ze een zonnige, niet te natte

(lange) weg van zaaien te bewandelen! Wie

op en de snijbloem staat lang op de vaas. Hoogte 60-90 cm, bloeitijd juli-

plaats en ‘s winters goed beschermen of oppotten en in de schuur zetten.

wil dat niet: doornloos, purperrode stengels

september.

met grijsgroen blad en kersroze enkelbloemige

602120

BERGROOS

Ze verdragen enige vorst.

voor 100 planten (0,5 g)

€

1,95

602375

15 zaden

€

3,95

bloemen (wit naar het centrum). Tenslotte:
een hele winter de donkerrode bottels.

Sagina subulata

Salvia patens 'Cambridge Blue'

VETMUUR OF STERREMOS
(Engels: Heath Pearlwort)

SALIE

Groen plantje met stervormige blaadjes als

van extra schoonheid. De bloemtros is ijl en de

mos zo plat en volgroen. Prachtig voor grote

lipbloemen groot met lange lippen. De licht

Deze nakomeling van Rosa multiflora is een

vlakken groen, b.v. in de Japanse tuin. Bloeit

hemelsblauwe kleur komt zo prachtig uit tegen

wilde roos en gevonden in Japan. De soort valt

met witte bloemetjes van juni-aug. Hoogte 5

het frisse lichtgroen van de behaarde stengels

op door zijn grotere bloemen en blad. De

cm.

enkele bloemen staan in grote trossen, ze zijn

602300

601810

40 zaden (0,5 g)

€

2,95

Rosa multiflora 'Adenochaeta'
WILDE ROOS, LIAANROOS

wit in het hart met een roze boord en tonen
hun meeldraden. Deze hebben een sterke zoete geur en zijn geven een
kleine nabloei. Het grote blad is bleekgroen, glanzend en zeer gezond. In

Er zijn veel blauwe Salvia’s, maar de patens is

en bladeren..... De hoogte is 75-90 cm, bewaar de planten op een

± 5000 zaden (0,1 g)

€

2,95

602300.1 ± 50.000 zaden (1 g)

€ 19,95

602300.2 ± 500.000 zaden (10 g)

€ 75,00

de herfst verschijnen kleine oranje bottels die lang aan de plant blijven.
Deze liaanroos (2-4 m) doet het goed in bomen, tegen muren, pergola's,
palen, afsluitingen, ... en als heester. Je kan de bloemen en bottels ook in
boeketten verwerken. Bijen, hommels, zweefvliegen en vele andere
insecten smullen van de nectar.

601820

± 60 zaden (0,35 g)

€

2,95

Salvia argentea ‘Artemis’

marineblauw met een lila glans:
lavendelblauw. Dit kleurt pittig tegen het frisse lichtgroen van de behaarde

(iets roze getinte) lipbloemen aan zilverkleurige, vertakte stengels, 60-100

Behoorlijk winterhard, zeker met wat

cm hoog. Deze meerjarige plant groeit op een zonnige plaats in potten of

winterdek. Het lancetvormige, brede blad komt

in de tuin op een niet te natte plaats.

(voor het oog) zonder steel uit de grond en

602330

bloeitijd van dit soort uit de Himalaya valt in augustus-oktober; hoogte
30cm

601850

voor 10 planten (0,1 g)

€

3,95

Salvia patens 'Oxford Blue' / 'Blue
Angel'

lipbloemen groot met lange lippen. De kleur is

bladrozet van witwollig, behaard blad,

Een knolvormend geslacht met aparte bloei!

lilapaars met wit en grote “onderlip”. De

3,95

van extra schoonheid. De bloemtros is ijl en de

Het eerste jaar ontstaat een verbazend fraai

20 zaden

€

Er zijn veel blauwe Salvia’s, maar de patens is

volgende jaar volgt de bekroning met witte

ertussen ontstaan de exotische bloemen:

20 zaden

SALIE

ZILVERSALIE
(Engels: Silver Sage)

waardoor het blad bijna grijs lijkt! Het

Roscoea purpurea

vorstvrije plaats; een strenge winter is funest.

602390

€

2,95

stengels en bladeren..... De hoogte is 75-90 cm, bewaar de planten op
een vorstvrije plaats; een strenge winter is funest.

602400

20 zaden

€

3,95
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Salvia patens 'St. Andrews White'

Salvia x jamensis

Sauromatum venosum

SALIE

CASSIS SALIE

Er zijn veel blauwe Salvia’s, maar de patens is

Fantastisch bloeiende salie, in tinten roze en

VOO-DOO-LELIE
(Engels: Voodoo Lily)

van extra schoonheid. De bloemtros is ijl en de

rood met mogelijke tussenkleuren. De

Een bijzondere telg uit de aronskelkfamilie, al

lipbloemen groot met lange lippen. De kleur is

bloemen zijn zeer geliefd vanwege de

in 1815 kwam dit soort als rariteit naar Europa.

van het helderste wit! Een frisse harmonie met

lichtzoete smaak met cassisnuance (kers). Het

Eind mei groeit een 20-30 cm lange

het lichtgroen van de behaarde stengels en

blad is tamelijk bitter, maar na melkinfuus

bloeischede in een felle kleurenschakering van

bladeren… De hoogte is 75-90 cm, bewaar de planten op een vorstvrije

(bijvoorbeeld voor de bereiding van ijs) verdwijnt deze bitterheid en maakt

geel en groenwit met paarse vlekken. De aasbloem verspreidt een

plaats; een strenge winter is funest.

plaats voor een kruidige saliesmaak. Goed winterhard, mits niet te nat.

onaangename geur, die altijd weer hilariteit opwekt, termen als ‘Eau de

LET OP, ZAAILINGEN VAN DE CASSIS SALIE KUNNEN EEN AFWIJKEND

Charogne’ of ‘Eau de Caca’ doen de ronde... De bloemen hebben een

UITERLIJK VERTONEN!

mysterieus foefje om de geur goed te verspreiden: ze produceren warmte,

602410

20 zaden

€

3,95

Salvia pratensis

602690

25 zaden

VELDSALIE
(Engels: Meadow Clary)

Salvia x superba 'Blauköningin'

voel maar! Na de bloei groeien de fraai gedeelde bladeren aan bruin
jaar al ontstaat, voor de bloei het volgend jaar… In de zomer mag de plant
naar buiten, ‘s winters op een koel plekje en vrij droog houden tot de bloei

SALIE

komt…

kleverige aren van blauwpaarse lipbloemen.

Nieuwe selectie met donker blad en

Zomerbloeiend en ijverig door insecten

donkerviolette, staartvormige bloemen. Geeft

bezocht. In de natuur beschermd

1000 zaden (1 g)

1,95

gespikkelde stengels, die weer voeding geven aan de knol, die het eerste

Heemplant met een heel eigen karakter: lange,

602500

€

602865

intensieve kleurencontrasten. Hoogte 40 cm.

€

2g

€

2,95

Salvia repens
Salvia transsylvanica

KRUIPENDE SALIE

€

1,95

Saxifraga -Arendsii-Hybriden
'Purple Mixed'

1,95

602700

5 zaden

STEENBREEK
(Engels: Rockfoil)
Groene, kussenachtige polletjes met de

Deze kruipende telg van de grote saliefamilie

SALIE

bloemetjes aan 20 cm hoge stengeltjes

heeft fris geurend, aromatisch blad (een mix

Zoekt u een probleemloze, zeer winterharde

erboven prijkend. Een bekend misverstand bij

van salie- en mintgeur) en bloeit met een

plant van ongeveer 60cm hoog? Deze Salvia is

deze beroemde bodembedekker is, dat de planten rotsen zouden

overvloed van licht lilablauwe lipbloempjes. De

gemakkelijk te zaaien, bloeit bij vroege zaai

vergruizelen (steenbreek), maar de naam dankt deze plant aan de oude

kruipende groei van het harigbladige plantje

hetzelfde jaar al en heeft lichtblauwe, vrij

vermeende werking tegen galstenen.

neemt niet weg dat de bloeistengeltjes een hoogte bereiken van 40-60

grote lipbloemen (net klauwtjes) met een roze

603000

cm. De bijen zullen dankbaar deze tuin- of potplant bezoeken.

zweem. De plant heeft een luchtig karakter en hebben als basis een stevig

602550

€

2,95

voor 10 planten (0,2 g)

€

2,95

Salvia sclarea
Saponaria ocymoides

SCHARLEI
(Engels: Clary)

€

STEENBREEK
(Engels: Rockfoil)
Vanuit flinke rozetten met talloze, smalle,
succulente bladeren groeien 70cm hoge

Het eerste seizoen groeit het grote zilvergrijze

ZEEPKRUID
(Engels: Soapwort)

rozet van brede, eironde bladeren met een

Kruipplant, die overladen wordt door lichtroze

onderaf aan) ontelbare, spierwitte bloemetjes.

typisch salie-aroma. In 2e jaar ontstaan

bloemetjes. Zeer geschikt om langs muurtjes

de rozetten zijn al kunstwerkjes op zich. Geef de plant zon en goede

daaruit 75-100 cm hoge, decoratieve

of over rotspartijen te

drainage.

rijkvertakte bloeistengels vol met 2,5 cm grote zilverlila lipbloemen. De

hangen. Ook voor randen.

603100

plant zaait zich vervolgens uit, maar loopt ook vaak weer uit op de oude

602800

plant.
Deze sierlijke salie heeft ook grote waarde als kruid: De bloemen zijn rauw
eetbaar en lekker door de sla of in de thee, het blad geeft rauw, gebakken

0,50 g

stengels met aan korte zijstengeltjes (van

€

1,95

Saponaria officinalis

voor 5 planten

ZEEPKRUID
(Engels: Soapwort)

DUIFKRUID

gebraden worden tot verrukkelijke beignets! Tenslotte is deze salie een

Je ziet ze nog op zandgrond bij de duinen en

bijzondere schoonheid. Hoogte 60 cm.

goede smaakmaker in bieren en wijnen.

langs de grote rivieren. Een van onze mooiste

Geneeskrachtige eigenschappen zijn vergelijkbaar met de Salvia officinalis:

wildbloemen! De stevige stengels van 50-70

krampstillend, dus goed in de spijsvertering, kalmerend. Niet gebruiken

cm hoog dragen de trosjes op Phlox lijkende

tijdens zwangerschap.

bloemen. De kleur is suikerspinroze, een fris (en zoet) kleurtje. De

602600

250 zaden (1 g)

€

1,95

603400

bloemen geuren fris en zoet. In de wortel zitten saponinen, een giftige stof

602850

1g

€

€

2,95

Scabiosa caucasica 'Border
Mixed'

Een prachtig, zachtgekleurd mengsel van deze

de kleuren zijn lichtblauw, lichtlila, roze en wit.

typisch aroma. In tweede jaar ontstaan daaruit
75-100 cm hoge, decoratieve rijkvertakte

Een zeldzamere aronskelk uit China met een

bloeistengels vol met 3-4 cm grote zilver-lila schutbladen en lila-witte

grote bruinpaarse bloemschede op lichtere

lipbloemen. De plant zaait zich vervolgens uit, maar loopt ook vaak weer

basis en een dikke, rozerode bloeikolf. De

uit op de oude plant. Dit is een grotere (zeer sierlijke) variëteit van de

pijlvormige bladeren worden ca. 50 cm hoog

wilde vorm.

en verschijnen laat in het voorjaar. De bloei is gelijktijdig met het

€

2,95

Hoogte 50-75 cm.

603500

10 zaden

35 zaden

Scabiosa japonica var alpina 'Ritz
Blue'
DUIFKRUID

verschijnen van het blad. Geef de plant een halfbeschaduwd plekje.

602862

Salvia sclarea 'Turkestanica Alba'

€

Compacte planten worden altijd met gejuich

2,95

begroet door veiling, bloemisten en tuincentra:
ze tonen zo mooi in een pot! Welaan, deze
lekker lage Scabiosa (hoogte 20 cm) is er zo

SCHARLEI
(Engels: Clary)

een, de bloei met lila bloemen is opmerkelijk rijk. Als lage borderplant,
maar ook als ijverige bloeier in een pot of bak... een welkome aanvulling.

Het eerste seizoen groeit het grote zilvergrijze

603510

rozet van brede, eironde bladeren met een
typisch aroma. In tweede jaar ontstaan daaruit

45 zaden

€

3,95

€

2,95

Scleranthus biflorus

75-100 cm hoge, decoratieve rijkvertakte
bloeistengels vol met 3-4 cm grote witte schutbladen en lila-witte

MOSPLANT

lipbloemen. De plant zaait zich vervolgens uit, maar loopt ook vaak weer

Elke plant vormt een bolrond kussen van

uit op de oude plant. Dit is een grotere (zeer sierlijke) variëteit van de

groen, mosachtig blad. Leuk om lage

wilde vorm.

bloembolletjes in te planten en als

voor 40 planten (0,4 g)

2,95

gevuld hart, bloeit aan lange ranke stelen en

REUZEN VOO-DOO-LELIE
(Engels: Giant Voodoo Lily)

602660

€

statige bloem. De bloem is open met een

rozet van brede, eironde bladeren met een

voor 40 planten (0,4 g)

1,95

Sauromatum giganteum

Het eerste seizoen groeit het grote zilvergrijze

602640

75 zaden (1 g)

DUIFKRUID

gebruikt.

SCHARLEI
(Engels: Clary)

3,95

Lavendelblauwe gevulde bloemen van

die in de geneeskunde als slijmoplossend middel bij bronchitis wordt

Salvia sclarea 'Turkestanica'

€

Scabiosa caucasica 'Perfection
Blue'

(vlees)gerechten. De bladeren kunnen worden gedoopt in beslag en

of gekookt een sterke, warme, aromatische smaak en geur aan

2,95

Saxifraga longifolia

geribbeld bladrozet. De plant bloeit van zomer tot herfst.

602740

voor 200 planten (0,05 g)

€

2,95

rustgevende factor tussen andere planten of
struiken.

603550

voor 50 planten (0,05 g)
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Scrophularia nodosa

Sedum 'Mixture'

Silene vulgaris ssp. Vulgaris

KNOPIG HELMKRUID
(Engels: Figwort)

Sedumsoorten zijn geschikt voor zonnige

BLAASSILENE

plaatsen, zowel in de tuin als op het dak als

opgeblazen, bolvormig kelkje. Deze kelkjes zijn

karmijnrood of geel. Samen met het mengsel

met gele bloemetjes. De bijen zijn er dol op!

lichtgroen met 20 duidelijke karmijnrode

611800 ontstaat een mooie verscheidenheid

Zie ook bij "geneeskruiden"

± 2000 zaden (1 g)

zonnige plaats; zuiverwitte bloemetjes met

soorten, in een kleurenvariatie van roze,

inheemse plant dragen massa’s purperbruin

603600

De echte wilde Silene groeit het best op een

dakbegroeiing. Dit mengsel bevat kruipende

De stengels van deze geneeskrachtige

€

2,50

aderen, onderling door een netwerk van

voor rotstuin of dakbegroeiing!
Het mengsel bevat de 4 soorten: acre, album, rupestre en spurium var.
Coccineum.

Sedum acre

Dosering: 1 gram voor 10 m², meng de zaden met droog zilverzand voor

GELE MUURPEPER
(Engels: Stonecrop, Wall-pepper)

603920

Wintergroen met stervormige gele bloemetjes;

603920.1 10.000 zaden (1 g)

kan goed tegen droogte.

603920.2 100.000 zaden (10 g)

€ 39,95

603920.3 1 miljoen zaden (100 g) 

€ 299,00

603920.4 10 miljoen zaden (1 kg) 

€ 2.500,00

een goede verspreiding.

Hoogte 10 cm.

603800

€

2,95

1000 zaden (0,10 g)

€

3,95

€

9,95

adertjes verbonden. Het grijze, lancetvormige blad is heerlijk in salades!
Een veelzijdige, sierlijke plant.

604650

€

2,95

Silphium laciniatum
KOMPASPLANT
(Engels: Compass Plant)
Prachtige hoge (2-3 m), goed vertakte
tuinplant met gele bloemen, die op kleine
zonnebloemen lijken. Per (harige) stengel is 20
bloemen geen zeldzaamheid! Het sierlijk

Sedum pulchellum

geveerde blad beschermt zich tegen te veel verdamping door zich van de

Sempervivum 'Hybriden'

ZEESTERRENSEDUM
(Engels: Widowscross, Lime
Stonecrop, Stonecrop)

zon af te keren. In droge gebieden kan deze Noord-Amerikaanse plant wel

HUISLOOK
(Engels: House Leek)

tot 4 m diep wortelen en is dus bestand tegen een stootje!
Het gebruik als middel voor longen en luchtwegen is bekend, verder

Een van de mooiste Sedums, die ik ken! De

Mengsel van vele cultivars van deze bekende

gebruikten Indianen de plant om lichaamswormen te doden. De gom-

kruipende vetplant tooit zich tijdens de bloei

rozetvormige vetplant. Groeit op de droogste,

achtige substantie, die in de bovenste stengeldelen ontstaat gebruikte

met stervormige aartjes (5 stralen als een

zonnigste plekken, ook op daken en in goten.

zeester) die helemaal vol komen met roze, stervormige bloemetjes. Elk

604100

voor 60 planten (0,03 g)

men als kauwgom.

€

3,95

604660

voor 10 planten (0,4 g)

€

3,95

bloemetje is een beauty door de donkere meeldraden. Ideaal voor
zonnige, droge plaatsen, eventueel zelfs voor dakbegroeiing. Bloeitijd meijuli.

603850

voor 50 planten (0,05 g)

€

2,95

Senna hebecarpa

Silphium perfoliatum

(Engels: Wild Senna)

KOMPASPLANT
(Engels: Compass Plant)

Een plant met het uiterlijk van een
subtropische struik, maar zeer winterhard in

Een eindeloze plant... om de eenvoudige

ons klimaat. Het mimosa-achtige blad geeft

reden, dat deze nooit verplaatst hoeft te

aan de top (grote!) bloemtrossen van gele

worden. Langer dan een mensenleven lang zal

Eerst groeien de bolronde, vetplantachtige,

vlinderbloemen met pittige, zwarte

de 150-250 cm hoge, gele zonminner je tuin

roodgroene blaadjes (hoe zonniger hoe roder)

meeldraden. De aromatische, aangename geur van de bloemen eindigen

sieren met een eindeloze massa margriet-vormige bloemen! Het is een

tot een dicht tapijt. In de zomer bloeien kleine

bij de uitbloei, de beloning zijn decoratieve, donkerbruine zaadpeulen. In

belangrijke drachtplant voor hommels, bijen en vlinders.

trosjes met karmozijnrode bloemetjes vlak

de herfst kleurt deze prachtige solitairplant in tinten geel. Geef de planten

604665

boven het blad. De hoogte van dit droogte

een zonnige tot half beschaduwde plaats, goed gedraineerde grond.

Sedum spurium var. Coccineum
VETKRUID

0,25 g

€

2,50

604150

± 90 zaden (2 g)

€

2,50

Serratula tinctoria

Sedum telephium 'Emperor's
Waves'

€

3,95

Sisyrinchium striatum

Vlinders, bijen en andere insecten voeden zich met deze plant.

minnende en resistente soort is enkele centimeters.

603900

voor 10 planten (0,4 g)

STER- OF BIESLELIE
(Engels: Satin Flower)
Een van de gemakkelijkst te telen vaste

ZAAGBLAD

planten uit zaad! Stevige bossen met iris-

HEMELSLEUTEL

Een gemakkelijke tuinplant, de purperrode

achtig, grijsgroen blad, in juni-juli “versierd”

Een hemelsleutel met een bijzondere

bloemhoofdjes van deze composiet verschijnen

met 60-80cm hoge open, crème bloemetjes.

kleurencombinatie: purperrode

in juli-september. Hoogte 60 cm. De naam

De bloemetjes groeien boven elkaar in kleine onderlinge trosjes. Binnen

schermbloemen, heel populair bij insecten en

verraadt het sierlijk gezaagde blad.

vlinders, gecombineerd met purpergroene,

604200

voor 10 planten (1/20 g)

het trosje is opvolgende bloei, zodat het leuke effect van knopjes, bloemen

€

2,50

vette bladeren. Logisch, dat de plant het liefst een zonnig plekje heeft en
veel droogte kan hebben. Hoogte 30-50 cm.

603910

± 125 zaden

€

2,50

wegknippen.

BLEKE HEMELSLEUTEL
De vetachtige bladeren en de vlezige stengels

Deze zonminner is evenals de bekende

verraden dat het hier om een meerjarige

stokroos een telg van de kaasjeskruidfamilie.

vetplant voor de tuin gaat! Op een hoogte van

Violetroze bloemen met een wit hartje bloeien in ranke trosjes. Afwijkingen

50 cm verschijnen de brede schermbloemen

in kleur komen voor: lichter en donkerder... De hoogte is maximaal 1

met geelgroene bloemen, een mooie neutrale

meter hoog, zowel het blad als de bloem is eetbaar van deze plant! Bijen

kleur, waardoor de plant gemakkelijk combineert met andere planten. Geef

en vlinders zijn dol op de bloemen, een goede drachtplat dus.

ze een zonnige plaats! Ze bloeien aan het eind van de zomer tot diep in de

604490

50 zaden

604680

compacter en lager.

603915

± 5000 zaden (0,5 g)

€

1,95

€

2,50

2,50

VALSE- OF
SCHIJNSALOMONSZEGEL
(Engels: Solomon's plume, False
Solomon's Seal)
Dit is een prachtige dicht bebladerde vaste
plant die zich perfect thuis voelt op een
vochtige, schaduwrijke plaats met voldoende humus. In mei verschijnen
aan de 40 cm lange bloemstengels indrukwekkende crèmewitte
Omdat de plant weinig woekert, is deze gemakkelijk te combineren met

RODE SILENE
(Engels: Catchfly)

andere schaduwminnende vaste planten, varens en heesters. Erg
decoratief is de toegift van koraalrode bessen en het goudgele blad die in
het najaar voor een kleurige herfstsfeer zorgen.

Verrassende tuinplant, vanwege de ranke

604700

opbouw en de fraaie bloemvorm! De knalrode
bloemetjes ontluiken achter blaasvormige
bloembeginsels, typerend voor de Silene. Het
bloemetje heeft (qua vorm) wel wat weg van de koekoeksbloem: diep
ingesneden en vaak niet geheel rondom gerangschikt. De stengels zijn 5060 cm hoog, ze bloeien van maart-juni en houden van een niet te natte,
zonnige plek.

15 zaden

€

bloempluimen die wel 10 cm groot kunnen worden en licht geurend zijn.

Silene laciniata ‘Jack Flash’

604600

voor 20 planten (0,1 g)

Smilacina racemosa

herfst en de bijen zijn er gek op! Het blad, de bloem en wortel zijn
eetbaar. Op een daktuin zal deze plant ook goed gedijen en blijft dan

verversen) Zet ze op een zonnig plekje, als ze ‘s winters niet te nat staan
blijft het blad groen. Mislukt dit (het blad wordt zwart), dan deze niet

Sidalcea malviflora 'Party Girl'
CALIFORNISCHE
KAASJESKRUID
(Engels: Prairie Mallow, Checker
Mallow, Checkerbloom)

Sedum telephium 'Maximum'

en zaaddoosjes ontstaat. Ze staan lang op de vaas (elke dag water

€

3,95

10 zaden

€

2,95
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Solidago ptarmicoides

Stylomecon heterophyllum

Thalictrum flavum ssp glaucum

WITTE ROEDE
(Engels: White Upland Aster)

(Engels: Wind Poppy)

GELE RUIT

Duidelijk een familielid van de papaver is dit

Een bijzondere ruit: de fijne, wolkige bloei is

Deze plant was al een buitenbeentje toen hij

zeldzaam prachtige, helderoranje soortje. Ze

citroengeel aan losse schermen. Het fijne,

nog Aster heette, nu is het officieel de enige

houden van zon en kunnen goed tegen veel

samengestelde blad is opvallend blauwgroen.

witte Solidago! De bloemetjes pronken in de

wind. In het wild komt deze “Poppy” voor in

Hoogte 150 cm, bloeitijd juni-juli.

zomer (juni-augustus) in groten getale aan

het westen van Noord-Amerika. Opvallend is

ranke stengels, zijn zilverwit met lichtgeel hartje en worden slechts 50 cm

het fijne, grijsgroene blad (lijkt op Slaapmutsje) en de grote verrassing: de

604960

hoog. Een mooi soort die nodig ontdekt moet worden, ze lijken sterk op

bloemen geuren heerlijk naar Lelietjes-der-Dalen! Hoogte 40-60 cm.

het Septemberkruid, dat de bloemist erg waardeert, ook deze Solidago

604782

20 zaden

€

2,95

staat lang op de vaas! Geef ze veel zon, de plant kan tegen droogte. Een
inheemse plant in Noord-Amerika.

604723

ruim 2000 zaden (1 g)

Succisa pratensis
€

2,95

Solidago virgaurea

BLAUWE KNOOP
(Engels: Devil's Bit Scabious)

voor 25 planten (0,25 g)

€

2,95

Thymus serpyllum
WILDE TIJM, KLEINE TIJM,
KRUIPTIJM OF LOOPTIJM
(Engels: Thyme)
Dit broertje van de keukentijm is net zo
smakelijk en aromatisch, maar heeft een hele

Steun de verspreiding van deze prachtige

compacte, kruipende groei. Prachtig als

scabiosa-achtige. De plant staat nl. op de rode

grondbedekker, geef ze een zonnige plaats, die goed vochtdoorlatend is.

lijst vanwege sterke afname in de natuur. Zoals

Deze plant overwintert gemakkelijker dan de keukentijm, je kan hem

Allereerst is echte guldenroede bekend om de

alle verwanten is de bloem bolrond met

uiteraard minder vaak oogsten. Bijen en hommels zijn gek op de violetroze

gele kleurstof om stoffen en wol te verven.

afgeplatte onderkant. De bloei is rijk, van VII-X, op 30-90cm hoogte, in

tijmbloemetjes! Hoogte 5-10 cm.

Medicinaal is de thee bloedzuiverend. Verder is

helderblauwe kleur. Geef ze een vochtige, niet te kalkrijke plek. Vlinders

de stimulerende werking van nier- en blaas

zijn er dol op. De Engelse naam herinnert aan een oude sage: de duivel

605000

bekend. De plant met mooie gele bloemtrossen wordt ongeveer 1m hoog.

was zo kwaad dat deze plant beschermende en genezende kracht

Bloeitijd aug-okt.

heeft/had, dat hij een hap uit de wortels nam (nu nog zit er vaak een rare

ECHTE GULDENROEDE
(Engels: Goldenrod)

604725

0,5 g

€

2,95

voor 75 planten (0,4 g)

€

2,95

met kleine, komvormige, helderoranje

Veelkleurige margrieten (rood, roze en wit)

bloemen. De bladeren en stengels zijn

met geel hart. Sterke snijbloem, vrolijk

grijsgroen en zeer behaard. Na de bloei

kleurend in de tuin. Hgt. 75cm

ontstaan de sierlijke, papaverachtige zaadvruchten. Uit de hele bouw van

604820

de plant blijkt een grote bestendigheid voor droogte! Hoogte 60 cm. Enige
vorst verdraagt deze plant goed, vooral niet te nat overwinteren. Bij

Kleine kaarsjes met witte, zoet geurende

€

350 zaden (1 g)

bloemetjes.

605020

1,95

1,95

meestal alleen ‘s morgens, dan ontsluiten de

MOEDERKRUID

grote heldergele lintbloemen zich. Zo helder en
schitterend geel, dat u meteen zin heeft in de
rest van de dag.... Na de bloei ontstaan grote

plant in bloei had: meer dan 1000! Als dat

pluizige bollen, 2x zo groot als de paardebloem, zeer fotogeniek!

geen jackpot is.... De planten worden 1 m

EZELSOOR
(Engels: Lambs Ears)

605050

hoog en 1 m in diameter. Het fijne geveerde
margrietachtige bloemetjes: wit met een geel hartje.

met dit prachtige, viltige, grijze bladerdek. De

604840

viltige bloeistengels (40cm hoog) laten (met
moeite) de wijnrode bloemetjes ontsnappen.

€

2,95

Stachys monieri 'Rosea'

voor 100 planten (0,05 g)

1,95

Telekia speciosa
KOEIENOOG
(Engels: Heartleaf Oxeye)

de in de lengte gerichte nerven en de
trapsgewijze stand (naar 2 zijden) aan de stengel vallen al op en verraden

zowel bloei als uitbloei zijn sierlijk. De grote

de voorkeur voor halfschaduw en vocht. De beloning zijn de stervormige 5

70-90 cm met lichtoze trosjes, elk trosje bevat

met dunne lintbloemen aan stevige 150-200

minstens 50 bloemetjes en lijken op afstand

cm hoge stengels. Bijen, vlinders en anders insecten zijn er dol op! Geef

wel pluimpjes... De basis van heldergroen blad

ze een plekje in de volle zon met voldoende aanvoer van vocht. Het blad is

blijft fris en gezond.

opvallend groot en geeft voor de bloei al een sierlijk voorbode! Na de bloei

€

2,95

cm grote bloemen aan lange kelken en hoog uitstekende stamper en

staan de uitgebloeide bollen de hele winter te pronken.

604900

voor 250 planten (0,5 g)

€

1,95

Stachys officinalis
BETONIE
(Engels: Hedgenettle, Betony, Purple
Betony, Wood Betony, Bishopwort,
or Bishop's Wort)

Thalictrum aquilegifolium

Het gekartelde bobbelige blad vormt de basis

(120cm) bloeien de trossen met paarsroze of

voor deze sierlijke plant. De bloei-stengels zijn

witte, stervormige bloemetjes.

blad lijkt sterk op akeleiblad. Op flinke hoogte

darmpijn en ontsteking van de ademwegen. Bevat looistoffen, bitterstoffen
en betaïne.
Bloeit jul-sept

€

2,50

604950

± 50 zaden

Hoogte 75-100 cm en bloeitijd aug-sept. Een hekkensluiter van het
bloeiseizoen dus!

75-100 cm

605100

50 zaden

€

2,95

De gele tot bijna witte bloemetjes hebben door

€

2,95

de fraaie, purperbruin gespikkelde tekening de
allure van een orchidee! Des te verrassender is
het dan, dat we te maken hebben met een beresterke tuinplant! De bloei

Thalictrum fendleri var.
Polycarpum

is ‘s zomers (juni-aug) op een hoogte van 60-80 cm. Geef ze een zonnig
tot halfbeschaduwd plekje, goed gedaineerde grond de planten groeit in
het wild in de bossen van Japan. Het jonge blad en de scheutjes zijn

MOERASRUIT
(Engels: Torrey's Meadow Rue)

eetbaar, mits gekookt.

60-80 cm

Wie een vochtig plekje heeft, eventueel

605110

schaduw aan de voet, maar wel wat zon
daarboven, moet zeker deze prachtige plant
eens uitproberen! Het akelei-achtige geurige blad vormt de basis voor een
1,5-2m hoge plant, die helemaal vol bloeit met geel-groene, hangende,
lantaarnbloemetjes. Herten eten nauwelijks van deze planten.

604955

denken! De plant komt van oorsprong uit vochtige bossen in Japan.

PADDELELIE OF ARME LUI'S
ORCHIDEE
(Engels: Toad Lily)

Een plant voor schaduw tot half-schaduw. Het

Standplaats kan de halve of de hele dag zon zijn. Geneeskrachtig bij o.a.

meeldraden. De witte kleur met purperen stippels doen aan een orchidee

Tricyrtis latifolia

ECHTE RUIT

70 cm hoog met aan de (schijn)aren de zachtroze lipbloempjes.

PADDELELIE OF ARME LUI'S
ORCHIDEE
(Engels: Toad Lily)
voor deze fantastische tuinplant! Het blad met

oranjegele bloemen hebben een groot centrum

voor 150 planten (1 g)

2,50

Je zou een fraaiere naam kunnen verzinnen

Deze fraaie Andoorn bloeit op een hoogte van

604780

€

Tricyrtis hirta
€

Een mooie tuinplant voor de hoge border,

ROZE ANDOORN

0,5 g

1g

blad wordt helemaal bedekt met 3 cm grote,

Menige vaste plantencombinatie komt tot rust

604765

MORGENSTER
Een plant voor ochtendmensen, de bloei is

We hebben eens geteld hoeveel bloemetjes 1

Stachys byzantina

voor 50 planten (0,05 g)

Tragopogon pratensis
€

Tanacetum niveum 'Jackpot'

strenge vorst is oppotten en vorstvrij bewaren aan te bevelen.

600 zad (1 g)

3,95

van schaduwminnende planten. Tiarella voelt

waar deze winterharde plant ook familie van is.

PERZISCHE MARGRIET

Een bijzonder familielid van de kaasjeskruid

604760

€

Tiarella wherryi 'Sugar Scoop'

dat van Tolmiea (kindje-op-moeders-schoot),

Tanacetum coccineum 'Single
Mixed'

(Engels: Desert Globemallow,
Apricot Mallow)

0,5 g

1,95

zich er goed in thuis. Het zachte blad likt op

Sphaeralcea ambigua

604740

€

Je moet ze met een lantaarntje zoeken: zaden

bocht in de wortel) en vervolgens op de loop ging…

604785

2500 zaden (0,5 g)

€

2,95

voor 250 planten (0,5 g)

€

1,95
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Triosteum pinnatifidum

Verbascum nigrum

Verbena hastata 'Rosea'

Een bijzondere schaduwplant! Het tamelijk

ZWARTE TOORTS

ROZE IJZERHARD
(Engels: Pink Vervain)

grote, fijnbehaarde, ingesneden blad vormt de

Aan de lange, meestal onvertakte aren

50 cm hoge basis van deze sterke plant. Na de
(onaanzienlijke) bloei ontstaan sierlijke, witte
(en behaarde) bessen, die maandenlang dit

50 cm

€

2,95

Trollius chinensis 'Golden Queen'
(Engels: Globe Flower)

trosje. Verder bezit dit soort de karakteristieke
open groeiwijze van de gewone ijzerhard, is 60-90 cm hoog, en heeft
prachtige, roze torenvormige bloemtrosjes, die van onder naar boven

Verbascum olympicum

bloeien. Voor vlinders een zeer belangrijke plant! Als geneeskruid:

GRIEKSE TOORTS

kalmerend en zweetbevorderend. Bloeitijd van juni-september.

Deze toorts maakt een prachtig bladrozet van

605910

€

Op zoek naar een mooie afwisseling met hoge

prachtige solitairplant, die na de bloei zichzelf weer uitzaait en daarna
afsterft.

omstandigheden.

€

2,50

605760

voor 150 planten (0,15 g)

Tropaeolum ciliatum

Verbascum phoeniceum 'Flush of
White'

CHILEENSE OOST-INDISCHE
KERS

WITTE TOORTS

€

2,50

605795

aan boterbloemgele bloemetjes met fraaie roodbruine nerfjes in de
bovenste 2 bloemblaadjes. Hoewel ze ook flink zullen groeien in de

100 zaden

schaduw, geeft vooral de zon een uitbundige bloei en daarna de

Verbascum phoeniceum 'Mixed'

blauwzwarte besjes uit rode kelkjes! Geef de plant de ruimte, want ze

GEMENGDE TOORTS

klimmen overal in en aan, een lelijke struik of hek is zo bedekt!

€

2,95

Er zijn maar weinig bloemetjes zo

€

2,50

stengels (30-50cm hoog) vol bezet met ronde,
gentiaanvormige, lichtblauwe bloemetjes met
donkerblauwe streepjes.

606000

zalm, violet en wit. Hoogte 75 cm. Twee- of

voor 50 planten (0,05 g)

Veronica longifolia 'Blue Shades'
500 zaden

€

1,50

LANGBLADIGE EREPRIJS
(Engels: Speedwell)

KEIZERSKAARS
(Engels: Wooly Mullein, Orange
Mullein)

op stevige 80 cm lange stengels met

2,95

De planten groeien vanuit een wollig behaard

de plant het zelfde jaar, bloeitijd juni-sept

605300.1 1000 zaden

€ 49,95

rozet van bladeren uit tot een hoogte van 150

606080

605300.2 10.000 zaden

€ 399,50

juli-oktober. Zorg ‘s winters voor bescherming
en vooral goed gedraineerde grond.

30 zaden

€

hemelsblauwe, lange, aarvormige
bloemtrossen. Een aanvulling in de vaste
plantenborder en ook lang houdbaar in de vaas. Bij vroege uitzaai bloeit

cm en bloeit in het bovenste deel met vertakte
bloeistengels vol met lichtgele bloemen. Een zeer gemakkelijk groeiende,
tweejarige plant. Geef ze een zonnige, niet te natte plaats. De plant heeft

Verbascum blattaria

heel veel geneeskrachtige toepassingen, zowel in- als uitwendig, raadpleeg

MOTTENKRUID
(Engels: Moth Mullein)

betrouwbare bronnen.

605805

een 60-150 cm hoge stengel met lichtgele of
witte bloemen, gerangschikt aan langwerpige
trossen. Typerend en fraai is het purperen
hartje in de bloem. De planten verspreiden zich gemakkelijk en geven fleur
aan de informele tuin.

voor 200 planten (0,2 g)

voor 500 planten (0,5 g)

€

1,95

voor 100 planten (0,05 g)

LANGBLADIGE EREPRIJS
(Engels: Speedwell)
Deze mooie, zich vertakkende ereprijs bloeit

€

1,95

helderroze, lange, aarvormige bloemtrossen.

KONINGSTOORTS
(Engels: Great Mullein, Common
Mullein, Aaron's Rod, Flannel Plant,
Hag Taper, Torches, Velvet Plant)

Een aanvulling in de vaste plantenborder en
ook lang houdbaar in de vaas. Bij vroege uitzaai bloeit de plant het zelfde
jaar, bloeitijd juni-sept

606100

Een zeer gemakkelijk groeiende, tweejarige
plaats. De planten groeien vanuit een wollig behaard rozet van bladeren

KONINGSKAARS

bloemen. Van het gedroogde blad wordt een iets bittere thee getrokken,

uit tot een hoogte van 180 cm en bloeit in het bovenste deel met lichtgele
de gedroogde bloemen leveren een zoetere thee. De plant heeft heel veel

Het eerste jaar sieren de toeven van

geneeskrachtige toepassingen, zowel in- als uitwendig, raadpleeg

lancetvormig, grijsbehaard blad de tuin. Het

605810

koninklijk steken de grijswollige stengels 125150 cm boven het decoratieve blad uit. Een overdaad aan citroengele
bloemen barsten uit deze stengels!

voor 500 planten (0,5 g)

€

1,95

niet te droog (voldoende humus) en worden
50 cm hoog.

606200

Verbena hastata 'Blue'

voor 100 planten (0,1 g)

Al jarenlang winterhard en een ijverige

WITTE TOORTS
(Engels: White Mullein)

uitzaaier…! De karakteristieke open groeiwijze

AAR-EREPRIJS
(Engels: Spiked Speedwell)

van de gewone ijzerhard, 1m hoog, dit soort
torenvormige bloemtrosjes. Voor vlinders een zeer belangrijke plant! Als
geneeskruid: kalmerend en zweetbevorderend.

lichtgele bloemen verschijnen aan 60-150 cm

605900

hoge stengels (afhankelijk van vocht en

1g

voor 500 planten (1 g)

€

1,95

zich vertakken tot een volle bloei en
verschijnen in de heldere kleuren blauw, roze
en wit. Veronica’s houden van volle zon, niet te droog (voldoende humus)
en worden 50 cm hoog.

606300

voeding), het liefst op een zonnige plaats.

605730

Deze Ereprijs bloeit met lange, slanke aren, die

heeft purperblauwe (soms roze of witte)

dankt deze tweejarige toorts zijn naam. De

€

2,50

3,95

zich vertakken tot een volle bloei en lichtblauw

Verbascum lychnitis

Aan het sierlijke, witviltige blad en de stengels

€

Deze Ereprijs bloeit met lange, slanke aren, die

Veronica spicata 'Sightseeing
Mixed'

2,50

2,95

AAR-EREPRIJS
(Engels: Spiked Speedwell)

BLAUWE IJZERHARD
(Engels: Blue Vervain)

€

€

van kleur zijn. Veronica’s houden van volle zon,

betrouwbare bronnen.

tweede jaar gebeurt het wonder: fier en

voor 100 planten (0,05 g)

Veronica spicata 'Blue'

plant. Geef ze een zonnige, niet te natte

voor 50 planten (0,05 g)

2,95

Veronica longifolia 'Pink Shades'

Verbascum thapsus

Verbascum bombyciferum
'Polarsommer'

605600

€

op stevige 80 cm lange stengels met

Vanuit een frisgroene basis groeit uit de plant

605590

2,95

bodembedekkend. Vanuit het donkergroene

Deze mooie, zich vertakkende ereprijs bloeit

en bloeien op een hoogte van 60-90 cm van

€

De basis van deze Veronica is

Verbascum phlomoides

blad. De bloemetjes hebben 5 bloemblaadjes

2,95

glanzende blad bloeit de plant met slanke

hemelsblauw als de Tweedia! De plant kan
goed tegen zon, dat zie je al aan het harige

€

(Engels: Speedwell)

Hoge slank opgroeiende bloemtrossen in roze,

605800

voor 15 planten (0,05 g)

Veronica gentianoïdes

meerjarig.

Tweedia caerulea

kunnen ze wel 3 m hoog worden en bloeien in

tuin.

Hoogte 75 cm.

om te zien, in de zomer volgen de overvloed

tegen! Onder vochtige omstandigheden

605980

tientallen bloemen! De bijen zijn er dol op.

groeiend! Het vijfdelige blaadjes zijn al leuk

reusachtige en kleurrijke Vernonia in Canada

hele winter blijft het sierlijke karkas staan als een artistiek silhouet in de

helderwitte kleur. Per stengel bevinden zich

Kers is zeer winterhard en gemakkelijk

siergrassen (Miscanthus e.d.) kwamen we deze

de nazomer met trossen lilaroze bloemen. De

Hoge slank opgroeiende bloemtrossen in

Deze meerjarige (Chileense) Oost-Indische

605300

1,95

Vernonia crinita

dit is het wachten meer dan waard. Het is een

Een sterke plant ook voor zeer droge

10 zaden

1,50

duurt het 3-4 jaar voordat de bloei komt, maar

een rond uitgroeiend, donkergroen bladerdek.

605240

van dit prachtige soort is in een langwerpig

€

kandelaars van gele bloemen groeien. Soms

steken hun stevige, vertakte stengels boven

voor 200 planten (1 g)

voor 250 planten (0,25g)

grijsgroene bladeren waaruit statige

De warmgele, op dotters lijkende bloemen,

605200

"hastata" betekent "spiesvormig", de bloeiwijze

605740

oorsprong groeit dit interessante plantje in China en Japan.

10 zaden

De meeste verbena's maken bloeischermpjes,

oranjepaars behaarde meeldraden. Een
gemakkelijke meerjarige tuinplant.

bosplantje tot een opvaller maken! Van

605115

verschijnen de vele lichtgele bloemen, elk met

voor 50 planten (0,025 g)

€

2,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Veronicastrum virginicum 'Album'

Viola x cornuta 'Helen Mount' /
'Johnny-Jump-Up'

Een overvloed aan ranke, witte bloemtrossen
hoogte is 90-120 cm, een mooie plant om als

Helderwitte bloemetjes met een geel hartje.

Een gemakkelijk en grappig miniviooltje. Het

gordijn voor een kleurrijke achtergrond te

bloemetje is geel in het centrum met zwarte

dienen. Ze bloeien van juli tot diep in de herfst

adertjes naar buiten. Rondom het bloemetje is

en zijn zeer winterhard op een zonnige tot iets

deze donkerpurper gekleurd. Naast dat het

beschaduwde plek, zorg wel voor vochthoudende grond.

0,4 g

HOORN OF BOSVIOOLTJE

HOORN OF BOSVIOOLTJE

aan donkerbronzen stelen, wat een gratie! De

606320

Viola x cornuta 'White Blotch' F1

€

2,95

606730

bloemetje (zoals alle viooltjes) eetbaar is, is daar ook de grappige
groeiwijze: als buurplantjes groter groeien rekt het viooltje zich uit en
klimt er als het ware tegenop.

Vincetoxicum nigrum

606680

ZWARTE ENGBLOEM
(Engels: Black Swallowwort)

606680.1 150.000 zaden (100 g)

Een bijzonder inheems klimmertje of

Viola x cornuta 'Karma Blue
Butterfly' F1 / 'Marlies'

wint. Het donkergroene, glanzende blad staat

1,95

€ 45,00

en vanuit de bladoksels ontstaan clustertjes met purperzwarte bloemetjes
met een geel hartje. Deze telg van de Asclepias-familie is redelijk

Viola x cornuta 'White Purple
Wing' (Twix-serie)
HOORN OF BOSVIOOLTJE

bovenste 2 bloemblaadjes zijn donkerviolet
(purper).

€

De viooltjes van de Twix-serie zijn homogeen (gelijke grootte en kleur) en
zeer vroeg bloeiend. Ze blijven compact ook bij hogere temperaturen. De
bloemgrootte is een slag groter dan wilde viooltjes en een slag kleiner dan
zijn grootbloemige broers.

Klein viooltje, goed winterhard, met een
warme bloemkleur: de 2 bovenste
bloemblaadjes zijn diepblauw, het centrum

winterhard maar woekert niet. Bloeitijd V-VII.

2,95

606735

geel met zwarte “snorharen” naar buiten toe,
de 3 lage bloemblaadjes hebben een broskoperen glans.

606690

Viola x cornuta 'Yellow Perfection'

50 zaden

€

3,95

voor 25 planten

Viola x cornuta 'King Henry'

HOORN OF BOSVIOOLTJE

Kleine gele viooltjes, meerjarig.

HOORN OF BOSVIOOLTJE

De citroengele bloemetjes hebben rondom het

Hoogte 20 cm

1,95

eetbaar

HOORN OF BOSVIOOLTJE
viooltje. Een rariteit en tegelijk een prachtig
viooltje om contrasten mee te creëren.

40 zaden

1500 zaden (1 gram)

€

2,95

€

3,95

Elk plantje bloeit met een wolk van kleine

ZWART MINI-VIOOLTJE

viooltjes! Van boven naar beneden zijn de
zeer lichtlila en onderaan citroengeel. Vanuit

bloeiende viooltjes in blauwzwarte kleur met
herfst en als u niet te veel de grond bewerkt,

HOORN OF BOSVIOOLTJE

zaaien ze zich op dezelfde plaats weer uit.

Blauwviolet met geel oogje en bescheiden

606700

het gele hartje de bekende donkere “snorharen”.

voor 30 planten (0,1 g)

€

3,95

voor 30 planten

Viola x cornuta 'Sorbet Mixture'
F1
HOORN OF BOSVIOOLTJE

€

1,95

Viola x cornuta 'Chantreyland' /
'Penny Orange' F1

Viola x cornuta 'Network
Improved'

Wie geen keus kan maken uit al die bijzondere

HOORN OF BOSVIOOLTJE

winterharde, kleinbloemige viooltje… laat zich

kleurtjes en toch wil genieten van dit sterke,
vast verleiden tot dit mengsel van diepe en

De warmgele bloemen zijn speels getekend

heldere kleuren in de meest afwisselende vorm! Hoogte 15 cm.

met donker purperen aders vanuit het

606795

centrum.

HOORN OF BOSVIOOLTJE

606705

Een grootbloemige cornutaviool. Dit soort kan
beter tegen zomerse warmte dan de gewone,

50 zaden

€

2,95

verwarmt veler harten

€

3,95

voor 20 planten

koudebestendig. Dat betekent dus: de hele
winter bloei! Tijdens vorst is er natuurlijk even

bloemblaadjes. Onderaan nog een purperen

een pauze.

HOORN OF BOSVIOOLTJE

driehoekje.

606810

felle kleurtjes en gedurfde kleurencombinaties

De viooltjes van de Twix-serie zijn homogeen (gelijke grootte en kleur) en
zeer vroeg bloeiend. Ze blijven compact ook bij hogere temperaturen. De
bloemgrootte is een slag groter dan wilde viooltjes en een slag kleiner dan
zijn grootbloemige broers.

houden geen rekening met heersende

606715

€

3,95

kleurenmodes en zijn dus lekker dwars!

606661

35 zaden

€

2,95

Viola x cornuta 'Prince John'

Wit met blauwe omranding en cremegeel rond

lekker in de salade, want de bloemetjes zijn

het hartje.

eetbaar!

De viooltjes van de Twix-serie zijn homogeen
(gelijke grootte en kleur) en zeer vroeg
bloeiend. Ze blijven compact ook bij hogere temperaturen. De
bloemgrootte is een slag groter dan wilde viooltjes en een slag kleiner dan
zijn grootbloemige broers.

606664

voor 25 planten

€

3,95

606720

1500 zaden (1 g)

MAARTS VIOOLTJE
(Engels: Sweet Violet)

zeer vroeg en voelt zich het meest thuis op
een (half) beschaduwd plekje. De ondergrondse uitlopers zorgen voor een

pakje om heel veel plantjes te kweken. De
plantjes groeien lekker vol en zijn sierlijk en

Viola odorata 'The Czar' / 'Queen
Charlotte'

met groot, rond blad. Dit wilde viooltje bloeit

Effen gele, kleine viooltjes in een lekker vol

HOORN OF BOSVIOOLTJE

800 zaden (1 g)

Kleine, donkerblauwe, licht geurende viooltjes

HOORN OF BOSVIOOLTJE

Viola x cornuta 'Coconut Swirl'
(Twix-serie)

1,95

witte tinten) is vrij klein van bloem en zeer

oranje en donkerviolette bovenste

voor 25 planten

€

Dit vrolijk gemengde viooltje (blauwe, gele en

HOORN OF BOSVIOOLTJE

Viola Wittrockiana-hybriden
'Chicky Chicks'

“brutale gezichtjes”! Ik snap de bedoeling: de

2,95

Viola hiemalis 'Mixed'

2-kleurig: de 3 onderste bloemblaadjes zijn

De kweker noemt dit een mengsel met

€

WINTERVIOOL
(Engels: Ice Pansy)

Viola x cornuta 'Orange Purple
Wing' (Twix-serie)

grootbloemige violen. De abrikoos-kleur

35 zaden

606780

Selecteer wel de donkerste steeds uit om verbastering te voorkomen.

zwarte adertjes rondom het oogje.

606660

2,95

bloemetjes blauw tot lilablauw, in het midden

Een heel pittig effect: kleine, maar uitbundige

Viola x cornuta 'Blue'

voor 30 planten

€

Viola x cornuta 'Sorbet Yellow
Frost'

Viola nigra 'Bowles Black'

felgeel hartje. Ze bloeien van voorjaar tot

606653

40 zaden

HOORN OF BOSVIOOLTJE

Zeer donkerviolet tot bijna zwart, kleinbloemig

606652

606761

plantjes groeien lekker vol en zijn sierlijk en

606695

2,95

geel.

pakje om heel veel plantjes te kweken. De
lekker in de salade, want de bloemetjes zijn

Viola x cornuta 'Black Delight' F1

€

Het onderste deel van het bloemetje is warmer

deze kleine viooltjes zitten in een lekker vol

€

3,95

hartje een kransje van "snorhaarstreepjes".

Diep donkerpurper, met een lichter hartje,

voor 30 planten

€

Viola x cornuta 'Sorbet Lemon
Chiffon' F1

HOORN OF BOSVIOOLTJE

606550

3,95

cremewit met onderaan een purper vlekje, de

HOORN OF BOSVIOOLTJE

paarsgewijs tegenover elkaar aan de stengel

1g

€

€

2-kleurig: de 3 onderste bloemblaadjes zijn

kruipertje, die in ons land langzaam terrein

606450

1500 zaden (1 g)

50 zaden

stevige groei. Hoogte 20 cm.
We zochten naar het lekkerste viooltje met de ruimste
consumptiemogelijkheden. Ziehier: het Maarts Viooltje, het jonge blad

€

2,95

vormt een heerlijke salade samen met een pittige toevoeging zoals
mosterdsla of rucola. Op de top van de salade horen de smakelijke,
geparfumeerde bloemen, sierlijk en verrassend lekker. Het blad heeft een
verdikkende werking in bijvoorbeeld soepen, net als okra. Een kalmerende
thee wordt getrokken van bloemen en bladeren.

607000

voor 20 planten (0,2 g)

607000.1 1250 zaden (5 g)

€

2,95

€

9,95

Zaden - Meerjarige Planten
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Viola odorata ssp sulphurea

Viola Wittrockiana-hybriden
'Amber Kiss' F1

GEEL MAARTS VIOOLTJE
(Engels: Sweet Violet)

Viola Wittrockiana-Hybriden
'Joker Light Blue' F2 / 'Mariposa
Marina' F1

MIDDELGROOTBLOEMIG

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Een prachtige abrikoosgele variatie op het

Merkwaardige, wonderschone viooltjes.

bekende blauwe Maarts Viooltje. De planten

Allereerst de kleur: warm oranje met een geel

Jokerviooltjes kenmerken zich door vroege

groeien graag in humeuze grond op een (half)

hartje en zwarte “snorhaar-tekening”. De

bloei, grote vorstbestendigheid en verrassende

beschaduwd plekje. Er komt een lichtzoete

achterzijde van de middelgrote bloemen zijn

kleurencombinaties. Deze variëteit is crèmewit

geur van de bloemetjes.

lila van kleur. Als toegift vormen de onderste bloemblaadjes in het centrum

met lichtblauwe omranding en een pittig zwart hartje.

een krullend lipje: net een vlinderbloemige (zoals lathyrus!), de lila

608040

607010

voor 20 planten (0,2 g)

€

2,95

40 zaden

€

3,95

€

2,50

achterzijde wordt hierdoor extra goed zichtbaar.

607520

Viola odorata 'Reine de Neiges'
WIT MAARTS VIOOLTJE
(Engels: Sweet Violet)

35 zaden

bekende blauwe Maarts Viooltje. De planten
beschaduwd plekje. Er komt een lichtzoete

Zeer donkerblauw met geel oog. Hoogte: 20

geur van de bloemetjes.

cm.

€

2,95

Viola sororia 'Freckles'

607550

voor 50 planten

Mengsel van 12 soorten bijzondere twee- en
driekleurige grootbloemige viooltjes

608050
€

1,95

Viola Wittrockiana-hybriden
'Black Star' / 'Black Crystals'

VLINDERVIOOLTJE

Viola Wittrockiana-hybriden
'Joker Mix' F2
GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

groeien graag in humeuze grond op een (half)

voor 20 planten (0,2 g)

4,50

Viola Wittrockiana-hybriden
'Bergwacht' / 'Dunkelblau mit
Auge'

Een prachtige helderwitte variatie op het

607020

€

45 zaden

Viola Wittrockiana-Hybriden
'Joker Rot-Gold' F2
GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES
Een telg van de Jokerserie staat borg voor

Ongewone speelse vorm, ongewone wit met

ZWART VIOOLTJE

blauw gespikkelde kleur, weer zo'n typische

Een betrouwbare selectie met een donker

verrassende kleurencombinaties. Deze varieteit

T&M introductie. Geeft het eerste jaar al tot 20

violet tot zwarte kleur. Hoe meer zon, hoe

heeft een goudgeel "gezichtje" met vrolijke

bloemetjes per plant in de late winter tot de

donkerder de kleur!

lente. Gemakkelijke groei en droogtebestendig.

607560

Een verrassing onder rozen, in borders, rotstuinen en in potten.

607200

voor 20 planten (0,1 g)

€

2,95

Viola tricolor
WILD DRIEKLEURIG VIOOLTJE
(Engels: Wild Pansy)

2,50

Viola Wittrockiana-hybriden 'Clear
Crystals Mixed' / 'Aalsmeerse
Reuzen'

roodbruine boven-bloemblaadjes completeren het geheel.

608060

voor 120 planten

boven, wit in het centrum en geel aan de
onderkant. Kleine afwijkingen in kleur komen veel voor. Dit natuurviooltje
is veelzijdig: zowel in de natuurtuin als in de cultuurtuin door zijn
aangepaste groei overal inzetbaar.

1,95

120 zaden

€

1,50

€

2,50

€

3,95

€

2,50

€

1,95

een zwartblauw "gezichtje" met witte

608200

20 zaden

Viola Wittrockiana-hybriden
'Oranjezon'

De naamgever van deze middengrote viooltjes

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

me welkom was geweest! De

Helder oranje

spijkerbroekblauwe kleur is langs de randen
donkerder dan in het centrum, waardoor het (van alle tijden “hippe”)
gebleekte effect ontstaat.

Fraai en eetbaar in de salade! Een

607805

kleurencombinatie zoals alleen de natuur ze
verzinnen kan: zacht tot donker blauw van

30 zaden

€

2,50

608300

750 zaden (1 g)

onderkant. Kleine afwijkingen in kleur komen veel voor. Dit natuurviooltje

Viola Wittrockiana-hybriden 'Four
Cats' F1

Viola Wittrockiana-hybriden
'Padparadja' F2

is veelzijdig: zowel in de natuurtuin als in de cultuurtuin door zijn

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Door de donkere adertjes die als snorharen

Een meervoudige prijzenwinnaar vanwege de

vanuit het centrum uitwaaieren lijken deze 4

dieporanje kleur. Zo warm getint kom je alleen

verschillende nieuwe viooltjes wel

bij deze variëteit tegen!

boven, wit in het centrum en geel aan de

aangepaste groei overal inzetbaar.

€

2,50

Viola Wittrockiana-hybriden 'Cool
Autumn Mixed'

608350

kattengezichtjes!

607810

voor 30 planten

€

na een vorstperiode. Mengsel van veel heldere

Viola Wittrockiana-hybriden 'Jolly
Joker' F2

tinten.

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Dit type bloeit rijk, vroeg en herstelt zich snel

€

1,95

voor 120 planten

2,95

MIDDELGROOTBLOEMIG

400 zaden (0,5 g)

2,95

bloeiend! Deze grootbloemige hybride heeft
omgeving en uiteindelijk de purperen vleugels.

Viola x williamsii 'Floral Power
Stone Washed Denim' F1

heeft echt raakgeschoten, hoewel iets korter

WILD DRIEKLEURIG VIOOLTJE
(Engels: Wild Pansy)

607460

€

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

KLEINBLOEMIG VIOOLTJE
€

Viola tricolor

750 zaden (0,5 g)

2,95

Een echte opvaller en zeer "hardnekkig"

607630

verzinnen kan: zacht tot donker blauw van

607305

€

Viola Wittrockiana-hybriden 'Mr.
Cool' F1 / 'Inspire Purple & White'
F1

Mengsel, zonder donker hart.

kleurencombinatie zoals alleen de natuur ze

750 zaden (0,5 g)

roodbruine adertjes vanuit het hart en met een roodbruine rand. 2

€

AALSMEERSE REUZEN

Fraai en eetbaar in de salade! Een

607300

800 zaden (1 g)

vroege bloei, grote vorstbestendigheid en

Viola Wittrockiana-hybriden
'Raspberry Rose' / 'Luzern'
GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES
Grootbloemig karmijnroze met donker
contrasterende blos, een fluwelen schoonheid

Gouden Medaille-winnaar 1990! Prachtige
tweekleurige, grootbloemige viool: violet met

Viola Wittrockiana-hybriden
'Abentglut' / 'Alpenglow'

oranje hart. De oude hippiekleuren herleven!

608000

voor 120 planten

608400
€

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Viola Wittrockiana-hybriden
'Rhinegold' / 'Firnengold'

Viola Wittrockiana-Hybriden
'Joker Blau-Gelb' F2

Dieprood met grote zwarte vlekken in het
centrum.

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES
607500

750 zaden (1 g)

€

2,50

40 zaden

2,95

Goudgeel met vlek

Jokerviooltjes kenmerken zich door vroege
bloei, grote vorstbestendigheid en verrassende
kleurencombinaties. Deze varieteit heeft een

608500

geel "gezichtje" met vrolijk adertjes vanuit het
hart en 2 paarsblauwe boven-bloemblaadjes.

608020

voor 120 planten

€

2,95

100 zaden

Zaden - Meerjarige Planten
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Viola Wittrockiana-hybriden
'Rococo Mixed' / 'Germania' /
'Frou Frou'

Viola Wittrockiana-hybriden
'Stormy Skies' F2

Xerophyllum tenax
BERENGRAS
(Engels: Bear Grass, Squaw Grass,
Soap Grass, Quip-Quip, Indian
Basket Grass)

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

'DUBBELBLOEMIG' VIOOLTJE

Soms kunnen luchten onheilspellend op storm

Een viool(tje) met klassieke (barokke)

staan en toch

uitstraling! Prachtige geplooide bloemen,

adembenemend mooi... De kleuren van deze

De naam dankt deze plant aan het taaie,

waardoor deze wel dubbelbloemig lijken, in

grootbloemige

grasachtige blad, dat uit een kleine, stam-

interessante, diepe kleuren. Meestal 2 tot 3-kleurig met donkere, geaderde

viooltjes ademen exact die kleursfeer: donkerblauw tot

achtige basis groeit en draaiend zijn weg vindt tot wel 1 m lang! Vanuit

hartjes.

grijsblauw met citroengeel tot crème.

608550

750 zaden (1 g)

€

2,50

608720

± 35 zaden

deze speelse basis steken als een stoer contrast de dikke stengels (100-

€

1,95

150 cm lang) met bovenin een dikke tros van honderden witte bloemetjes,
die een heerlijke (zij het lichte) geur verspreiden. De plant groeit in het

Viola Wittrockiana-hybriden
'Silverbride'
GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

de wortels extreem goed tegen brand kunnen en het Berengras dus als
eerste weer groeit. Vooral in het verleden een zeer populaire vezel bij de
Indianen (Native Americans) vanwege de grote duurzaamheid tot zelfs een

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Helderwit met (bijna) zwarte vlekken in het
centrum.

608700

wild in Noord-West Amerika en heeft aldaar een belangrijke functie omdat

Viola Wittrockiana-hybriden
'Tempo Blau-Weiss' /
'Beaconsfield'

waterdicht weefsel toe!

609200

Violet met lichtblauw en wit

750 zaden (1 g)

€

2,50

608750

voor 80 planten

€

1,95

voor 20 planten (0,1 g)

WINTERHARDE YUCCA
(Engels: Small Soapweed)

Viola Wittrockiana-hybriden
'Ullswater Blue'

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

GROOTBLOEMIGE VIOOLTJES

Een stammetje wordt pas na jaren gevormd.

Hybride violen verenigen de meest geliefde

Blauw met vlek

Als eenmaal de hoogte van 1 m wordt bereikt

Dit is een van de meest winterharde yucca’s.

gaat de plant verder in de breedte.De bladeren

kenmerken in zich. Dit mengsel van vele

zijn stijf en zeer smal, zwaardvormig en wintergroen. Volle zon is de meest

kleuren is extra vroeg bloeiend, geeft grote
bloemen bloeit lang door bij warmte. Verjong
de planten ook eens in de zomer, door ze terug te knippen, ze bloeien dan
weer na een paar weken uitbundig!

50 zaden

2,95

Yucca glauca

Viola Wittrockiana-hybriden
'Special Early Mixed' F1

608710

€

€

2,50

608900

100 zaden

€

1,95

gaan bloeien met prachtige witte klokbloemen op 150 cm hoogte.

609300

ZWITSERSE REUZEN
Grootbloemig gemengd met zwarte vlek. Een
betrouwbare viool, ze geven veel en stevige
bloemen.

400 zaden (0,5 g)

droog staat (eventueel op een heuveltje). Bekend is het verdragen van
ruim 30 graden vorst, dat komt niet vaak voor bij ons! Volwassen planten

Viola Wittrockiana-hybriden
'Swiss Giants Mixed'

609100

ideale omstandigheid en vorst wordt het best verdragen als de plant vrij

€

1,95

voor 10 planten (1 g)

€

3,95

