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Verberghe Bloembollen
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KvK 52989798
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Fytosanitair registratienummer: NL - 698704258
 
Assortimentslijst najaar 2021
De start van een nieuw tuinseizoen! Om komend voorjaar weer te kunnen genieten van een 
kleurrijke tuin, kunt u nu alvast een keuze maken uit ons nieuwe, flink uitgebreide aanbod 
voorjaarsbloeiende bolgewassen.
Tulpen zijn hot en eerlijk gezegd, onmisbaar in de border en geweldig in potten op het terras. 
Mooie nieuwe dubbelbloemige tulpen zoals ‘Mariage’, ‘Red Princess’ en de bizarre ‘Violet 
Pranaa’ zijn toegevoegd aan het aanbod. Elegante verschijningen zijn de nieuwe leliebloemige 
tulpen, bijvoorbeeld ‘Ballade Lady’, ‘Merlot’ en ‘Je t’aime’. De grootste variatie in kleur bevindt 
zich in de groep Triumph-tulpen. Nieuw zijn o.a. ‘Aquarel’, ‘Graceland’ en ‘Suncatcher’.
Daarnaast zijn er nieuwe krokussen, narcissen en blauwe druifjes, zeer opvallend is de 
Muscari ‘Grape Ice’ die nu volop beschikbaar is. 
Voor de liefhebbers van bijzondere bolgewasjes is er dit jaar o.a. beperkt aanbod van de 
Chileense krokus, Tecophilaea.
Deze nieuwigheden, en nog vele andere, herkent u aan de N. 

Bestel Online
Ontdek het gemak en het voordeel van online bestellen op www.verberghe.nl
U ziet het actuele aanbod en of het gewenste product nog beschikbaar is. Na het plaatsen van 
uw bestelling wordt deze direct in onze voorraad voor u gereserveerd. U ontvangt belangrijke 
informatie zoals de track & trace-code en uw factuur per mail.

Extra kortingen
Voor afname van grotere aantallen hanteren wij een korting systeem door een korting toe te 
passen op de catalogusprijs:
•  Indien u het tienvoudige van het genoemde aantal bestelt, dan ontvangt u een korting van 

7% op de genoemde prijs.
•  Vanaf 20 maal het genoemde aantal is de korting 10%.
•  Wilt u kleinere aantallen bestellen dan het voorgestelde aantal in de catalogus, dan kan dat 

natuurlijk ook, wij rekenen dan een toeslag van 10% op de genoemde prijs.
•  Bovendien verlenen wij een extra betalingskorting van 5% indien u uw bestelling 

vooruitbetaald per eenmalige machtiging of Creditcard. (Belangrijk is dat u deze gegevens 
correct op het bestelformulier invult).

Bestelling en levering
Het uitleveren van bloembollen start vanaf de planttijd; eind augustus/begin september.
De voorraden van bijzondere bolgewassen zijn niet onbeperkt, om teleurstellingen te 
voorkomen; wacht niet te lang met het insturen van uw bestelling. Eenvoudig door het 
invullen en opsturen van het bijgesloten formulier, of beter nog: bestel via onze webshop 
www.verberghe.nl.
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Indien u uw email adres op het bestelformulier invult, sturen wij u per mail een 
orderbevestiging. Als u deze ontvangen heeft, weet u dat uw bestelling in behandeling is. U 
hoeft ons dan niet te bellen of te mailen, uw bestelling wordt op tijd in de planttijd geleverd. 
Op de dag van verzending ontvangt u de track & trace code van de zending, zodat u het 
pakket kunt volgen.
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Op het bestelformulier kunt u de 
gewenste verzendperiode aangeven. Houdt u rekening met een levertijd die in het seizoen 
kan oplopen tot twee à drie weken. Geen van de bollen liggen voorverpakt in ons magazijn, 
door de bewaring in gaasbakken blijven de bloembollen beter in conditie. Op de dag van 
verzending wordt uw bestelling met de hand ingepakt (niet machinaal), hiermee houden we 
zicht op de kwaliteit. 

Gratis verzending
Voor alle zendingen met een waarde vanaf € 70,00 nemen wij de verpakkings- en verzendkosten 
voor onze rekening. Voor zendingen onder dit bedrag brengen wij een kleine bijdrage van € 6,50 
in rekening. Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende regelingen. 
Voor meer informatie zie de algemene voorwaarden achter in de prijslijst.
Afhalen van uw bestelling is mogelijk in Heemstede, bij Nijssen Tuin Heemstede, 
Sportparklaan 25A, 2103 VR. U ontvangt bericht als uw bestelling klaar staat. De bestelling 
dient voor het afhalen betaald te zijn.

NIEUWE EU-BTW-RICHTLIJNEN
Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land van bestemming 
berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland dan heeft dit gevolg op de hoogte van de 
totaalprijs van uw bestelling.
Alle prijzen vermeld in deze prijslijst zijn inclusief de Nederlandse BTW. Op bloembollen 
bedraagt deze 9%, op overige artikelen 21%. Op uw factuur wordt deze btw verrekend met 
de btw van het land van bestemming.

Enige voorbeelden van btw-tarieven per land zijn:

België BTW laag 6% BTW hoog 21% (factuur zal lager zijn)

Denemarken BTW 25% (factuur zal hoger zijn)

Duitsland BTW laag 7% BTW hoog 19% (factuur zal lager zijn)

Finland BTW 24% (factuur zal hoger zijn)

Frankrijk BTW 10 % (factuur zal hoger zijn)

Zweden BTW 25% (factuur zal hoger zijn)

Indien u een geldig btw-nummer heeft en de levering vindt plaats buiten Nederland, valt de 
levering onder de ICP-regeling en is bovenstaande niet van toepassing.

Tot slot
Wij zetten ons in om uw opdracht naar wens uit te voeren, natuurlijk soortecht en de bollen en 
knollen in prima kwaliteit. Met de jarenlange ervaring in de bloembollenhandel, de opgedane 
kennis en ervaren medewerkers is uw bestelling in goede handen. Veel plezier met het maken 
van uw keuze uit het aanbod van deze inspirerende natuurproducten!

Afbeelding omslag: Tulipa ‘Slawa’, zie pagina 43. 
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Speciaal door ons ontwikkelde mengsels
Showwinner Mix, vroege, lage, rode tulpen gecombineerd met roze 
sneeuwroem en grootbloemige krokus. Samenstelling: 20 Tulipa 
‘Showwinner’, 40 grootbloemige blauwe krokus en 40 Chionodoxa ‘Pink 
Giant’.

100 st. 15,00

Geurende bostulpen met blauwe druifjes, een fantastische mix van 
40 Tulipa sylvestris met 60 Muscari latifolium. Heerlijk geurende 
bloemen, perfect voor verwildering.

100 st. 16,00

Crocus ‘Swanbury Mix’®, een mengsel van kleinbloemige en 
grootbloemige krokussen, waardoor een langere bloeitijd wordt 
verkregen. Samenstelling: 20% grootbloemig blauw, 10% grootbloe-
mig wit, 10% grootbloemig gestreept, 5% grootbloemig geel, 10% 
chrysanthus ‘Goldilocks’, 10% chrysanthus ‘Ard Schenk’, 10% 
chrysanthus ‘Blue Pearl’, 5% chrysanthus ‘Fuscotinctus’ en 20% 
tommasinianus ‘Ruby Giant’.

100 st. 17,50

Crocus ‘Schothorst Mix paars/blauw’®, één van de mengsels die wij 
in 2009 hebben samengesteld voor de Amersfoortse wijk Schothorst 
en door het succes nog steeds opgenomen is in onze catalogus. Net 
als de inmiddels beroemde ‘Swanbury Mix’ een mengsel van 
grootbloemige en kleinbloemige krokussen voor een extra lange 
bloeitijd. Het mengsel is samengesteld uit de grootbloemige 
variëteiten ‘Flower Record’ en ‘Remembrance’ en de botanische 
krokussen chrysanthus ‘Blue Pearl’, tommasianianus ‘Barr’s Purple’, 
tommasinianus ‘Ruby Giant’ en tommasinianus ‘Whitewell Purple’.

100 st. 17,00

Muscari ‘Magic Mix’, een mooi mengsel van de Muscari’s ‘Blue 
Magic’®, ‘Ocean Magic’® en ‘White Magic’®. De Magic Muscari’s 
maken wat minder blad dan de bekende blauwe druifjes (Muscari 
armeniacum) en blijven iets lager.
Ze zijn echter minstens zo goed geschikt om te laten verwilderen.

100 st. 17,50

Narcissus ‘Mix Ice Follies Family’, een zonnig mengsel van 
grootkronige- en gevulde narcissen. Samenstelling: Narcissus ‘Full 
House’, ‘Ice King’, ‘Raoul Wallenberg’, ‘Slim Whitman’ en ‘Ice Follies’.

50 st. 19,50

Narcissen ‘Sailor’s Choice’®, een mengsel bestaand uit de narcis-
sen ‘Sailboat’ en ‘Yellow Sailboat’, beide meerbloemige narcissen 
met een gelijke hoogte en bloeitijd. Een mengsel van gele en witte 
narcissen die goed bij elkaar passen.

50 st. 19,50

Narcissen ‘Swanbury Yellow’®, ons bekendste en meest succesvol-
le mengsel bestaande uit drie verschillende gele trompetnarcissen, 
vroeg, middelvroeg en laat om de bloeitijd over een langere periode 
te spreiden, alle geschikt voor verwildering. Bolmaat 12/14.

100 st. 19,50
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Meer mengsels bieden wij aan op www.verberghe.nl

Tulipa ‘Clusiana Mix’, een mengsel van verschillende variëteiten 
clusiana-tulpen. Een mooi bij elkaar passend mengsel dat bovendien 
uitermate geschikt is om te laten verwilderen.

100 st. 22,50

Tulpen ‘Dynamic Change’®, een fraai mengsel van twee tulpen die 
precies dezelfde lengte hebben en gelijk bloeien (Purple Prince en 
Candy Prince), hoogte ca. 35 cm. Een erg mooie kleurencombinatie. 
De bollen worden per bestelling handmatig gemengd, dus u krijgt 
van beide kleuren evenveel bollen.

100 st. 18,00

Tulpen ‘Dynamic Change Completed’®, het inmiddels bewezen 
succesvolle mengsel van de tulpen Purple Prince en Candy Prince, 
nu aangevuld met de roomwitte White Prince. Ook hier mengen we 
de bollen handmatig voor een gelijke kleurverhouding.

100 st. 18,50

Tulipa ‘Fun Colors’®, een vrolijk mengsel van Greigii-tulpen. De 
volgende soorten zitten in het mengsel: ‘Toronto’, ‘Orange Toronto’, 
‘Quebec’ en ‘Winnipeg’.

50 st. 12,00

Tulipa ‘Spryng Break Mix’®, een heerlijk geurende mix van Tulipa 
‘Spryng Tide’ en Tulipa Spryng Break’.

50 st. 16,00

Tulipa ‘Tres Chic Festival’®, een elegante mix van drie soorten 
leliebloemige tulpen, Tulipa ‘Tres Chic’, ‘Florijn Chic’ en ‘Isaak Chic’.

50 st. 17,50

Speciale aanbiedingen en overige mengsels
Voordelig geprijsde bloembollen in de kwaliteit die u van ons gewend bent.
Crocus speciosus gemengd (herfstbloeiend), een mooi mengsel 
van uitsluitend speciosus-variëteiten inclusief de witte C. speciosus 
‘Albus’. Betrouwbaar bloeiend en prima geschikt voor verwildering. 
Vroeg bestellen!

250 st. 27,50

Herfstbloeiende krokussen gemengd, Bloeien nog dit najaar en zijn 
prima geschikt voor verwildering. Vroeg bestellen!

100 st. 17,50

Hyacinten gemengd, mengsel van vijf kleuren. Bolmaat 15/16. 50 st. 18,00
Narcis ‘California’, Klassieke gele grootkronige narcis, zeer geschikt 
voor verwildering, hoogte ca. 35 cm, bolmaat 12/14.

100 st. 15,00

Narcissen kleinbloemig gemengd, een mengsel van minimaal zes 
kleinbloemige narcisjes.

100 st. 17,00

Darwin-hybride tulpen gemengd, minimaal zes verschillende 
Darwin-hybride tulpen in de maat 11/12.

50 st. 9,00

Triumph-tulpen gemengd, minimaal zes kleuren in de bolmaten 
11/12 en 12/+.

50 st. 9,50

Snijtulpen gemengd, Een mengsel van Darwin hybriden en Triumph- 
tulpen in de bolmaten 11/12 en 12/+, ideaal voor een snijbloemenhoekje.

100 st. 17,50

N

N

N
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Allium
Sieruien zijn niet meer weg te denken uit de tuin. De meeste houden van een goed 
gedraineerde bodem. De grofbollige soorten kunnen meerdere jaren in de grond 
blijven. Sommige delen zich makkelijk, terwijl andere zich door zaad vermeerderen. 
Het succes is sterk afhankelijk van de standplaats en de grondsoort. De kleinbollige 
soorten zijn ideaal voor verwildering. Bloeitijd mei-juli.

Allium grootbloemig p/stuk

altissimum ‘Album’, witte bolvormige bloemen op hoge stelen 
worden gevolgd door decoratieve zaaddozen die na de bloei lang 
aantrekkelijk blijven. Hoogte 200 cm. Bolmaat 18/+.

N 3,60

altissimum ‘Goliath’, voorheen aangeboden als A. ‘Samson’. Een 
selectie van deze fraaie 2 meter hoge Allium met uniforme bloemen en 
gelijke hoogte, de 10 tot 12 cm grote bloemen zijn donkerviolet van 
kleur. Bolmaat 20/+.

2,60

‘Ambassador’®, een grootbloemige violetblauwe Allium met zeer 
stevige stelen, hoogte ca. 120 cm. Het blad blijft gedurende de 
bloeitijd, juni, lang aantrekkelijk. Bolmaat 28/+.

3,30

atropurpureum, donker purperrood, hoogte 60-80 cm. Bolmaat 10/+. 0,40
basalticum ‘Silver Spring’, halfronde, witte bloemen met een 
opvallend donkerrood vruchtbeginsel, hoogte 70-90 cm. Bolmaat 12/+.

3,75

bulgaricum, zie Nectaroscordum siculum.
christophii, (syn. A. albopilosum), lila, grote bloem, hoogte 40 cm. Ook 
een prima droogbloem. Bolmaat 14/+.

0,42

‘Firmament’, mooie donkerpaarse bloemen met een metallieke glans, 
hoogte ca. 70 cm. Bolmaat 12/+.

1,60

‘Forelock’®, maroonkleurig met een purperen “kuif”. Opvallende bloem, 
hoogte ca. 60 cm. Bolmaat 14/+.

2,25

giganteum, licht purper, grootbloemig, een der grootste en 
opvallendste sieruien, hoogte ca. 150 cm. Bolmaat 20/+.

2,70

‘Gladiator’, vroegbloeiende lila purperen Allium, met bloemen groter 
dan van A. aflatunense, hoogte circa 100 cm. Bolmaat 18/+.

1,10

‘Globemaster’®, zeer grote bloem op een circa 1 meter hoge stevige 
steel, zeer lange bloeitijd en een der mooiste van alle grootbloemige 
Alliums. Bolmaat 24/+.

4,50

karataviense ‘Red Giant’, puinlook, vorm met rozerode bloemen, 
groot grijsgroen blad. Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 12/+.

N 0,65

karataviense, puinlook, licht purperroze tot witte bloemen, groot 
grijsgroen blad. Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 10/+.

0,40

‘Mercurius’, stevige Allium, de rechte stelen dragen een halfbolvormig 
paars bloemscherm. Prima snijbloem. Bolmaat 12/+.

1,70
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Allium grootbloemig, vervolg p/stuk

‘Miami’, het halfronde, aan de onderkant afgeplatte bloemscherm 
bestaat uit glanzende stervormige purperrode bloemetjes. Prima 
snijbloem. Bolmaat 12/+.

0,35

‘Mount Everest’, de beste grootbloemige witte Allium, 
hoogte ca. 100 cm. Bolmaat 22/+. 

2,00

nigrum, (syn. A. multibulbosum), halfronde witte bloemschermen, 
hoogte 70 cm. Bolmaat 14/+.

0,35

obliquum, mooie ronde, maar vrij kleine groengele bloemen, uniek 
voor een hoge Allium, bloeitijd juni-juli, hoogte 60 tot 90 cm. Bolmaat I.

3,30

‘Ostara’, een wat hogere A. karataviense (40 cm.) met de bloemkleur 
van A. atropurpureum, erg mooie cultivar met mooi blad. Bolmaat 14/+.

0,60

‘Purple Rain’, krachtige purperrode bloemkleur, mooie transparante bol 
met glanzende stervormige bloemen. Vermeerdert snel.  
Hoogte 90-100 cm. Bolmaat12/+.

0,35

‘Purple Sensation’, purper, het aanbod is afkomstig van een 
kloonpartij, hoogte 80 cm. Bolmaat 12/+.

0,38

schubertii, violetroze, grote apart gevormde bloem, zeer goed te 
drogen, hoogte ca. 40 cm. Bolmaat 14/+.

1,40

‘Summer Drummer’, zeer late zomerbloeiende, purperrode Allium. 
Hoogte tot 175 cm. Bolmaat 12/+.

0,90

‘Toabago’®, voorheen aangeboden als Allium ‘Spider’. Kruising tussen 
A. schubertii en atropurpureum heeft geresulteerd in een bloemvorm 
als A. schubertii maar dan donkerder van kleur en iets kleinere 
bloemen. Door de lengte van ca. 60 cm. ook prima geschikt als 
snijbloem. Bolmaat 10/+.

0,75

‘Violet Beauty’, een heel leuke, vrij laag blijvende (60 cm.) Allium met 
violette bloemen, vermeerdert zich snel. Bolmaat 12/+.
 

0,36

Allium kleinbloemig per 10

amplectens ‘Graceful Beauty’, kogelvormige witte bloemtrossen, 
hoogte ca. 40 cm. Bolmaat 6/+.

3,20

caeruleum, (syn. A. azureum), hemelsblauw, hoogte 60 cm. 
Bolmaat 5/+.

1,70

‘Cameleon’®, wit, uitlopend naar roze, hoogte 20 cm. Bolmaat 4/+. 2,20

carinatum subsp. pulchellum, trossen hangende paarsroze bloemen, 
bloeit in de zomer, juli-augustus, hoogte 40-50 cm. Bolmaat I.

5,20

carinatum subsp. pulchellum ‘Album’, trossen hangende witte 
bloemen, zomerbloeiend, hoogte 40-50 cm. Bolmaat I.

8,00
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Allium kleinbloemig, vervolg per 10

carolinianum ‘Rosy Dream’, sterke bloemsteel met een kogelvormige 
bloeiwijze van zo’n 3 cm in, die dicht bezet is met donkerroze, 
geurende, bloemetjes. Hoogte 35-40 cm. Bolmaat 6/+.

N 4,00

cernuum, violetroze, hangende bloeiwijze. Zowel het blad als de 
bloemen zijn eetbaar, hoogte 40 cm. Bolmaat I.

4,60

chloranthum ‘Yellow Fantasy’, sierlijk bloemscherm met talrijke, 
groengele bloemen. Lijkt op A. flavum maar bloeitijd is ruim een maand 
eerder. Hoogte 35-40 cm. Bolmaat 6/+.

6,00

cowanii, sneeuwwitte bloemen in bloemkransen, verschijnen in 
april-mei, verwildert goed. Hoogte 40 cm. Bolmaat 5/+.

1,20

flavum, goudgeel, hangende bloeiwijze, zomerbloeiend. Hoogte 35 cm. 
Bolmaat I.

5,80

‘Hair’®, rood-paarsachtige bolletjes met daaruit frisgroene uitstekende 
sprietjes, heel apart, juni-juli, hoogte 30-40 cm. Bolmaat 5/+.

2,30

moly, (syn. A. luteum), goudgeel, verdraagt ook schaduw, 
hoogte ca. 30 cm. Bolmaat 5/+.

0,70

oreophilum, (syn. A. ostrowskianum), purperroze, laag, hoogte 15 cm. 
Bolmaat 4/+.

0,70

roseum, satijnroze bloemen, hoogte ca. 40 cm. Bolmaat 5/+. 0,80

scorodoprasum ‘Art’®, slangenlook, groene sprietjes en paarse 
broedbolletjes, hoogte ca. 100-110 cm. Bolmaat 5/+.

2,40

sphaerocephalon, trommelstokjes, purper, prima snijbloem en 
droogbloem, hoogte ca. 80 cm. Bolmaat 7/+.

1,40

triquetrum, zeer mooie witte Allium met een driekantige steel, 
hoogte ca. 40 cm. Bolmaat 5/+.

5,00

unifolium, purperroze, goede snijbloem, hoogte ca. 60 cm. 
Bolmaat 5/+.

1,50

ursinum, daslook, het half bolvormige bloemscherm bestaat uit witte 
stervormige bloemetjes. Stinzenplant. Bolmaat I.

4,00

zebdanense, fraaie witte Allium, prima voor verwildering, 
hoogte ca. 25 cm. Bolmaat I.
 

3,50

Allium kleinbloemig per 5

‘Millenium’, compacte pollen stevig grijsgroen blad waarin vanaf juli de 
talrijke purperrode bolvormige bloeiwijzen verschijnen. Bolmaat I.

13,00

‘Summer Beauty’, een rijk- en uitbundig groeiende selectie. 
Gedurende de hele zomer verschijnen vele lila paarse bolvormige 
bloeiwijzen. Bolmaat I.
 

12,50
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Anemone blanda per 10

Oosterse anemoon, bloeit vanaf half maart. Hoogte 10-15 cm.
‘Blue Shades’, diverse tinten blauw, bolmaat 5/+. 1,30
‘Charmer’, donkerroze, bolmaat 5/+. 2,80
‘White Splendour’, grootbloemig wit, bolmaat 7/+. 2,30
Gemengd, bolmaat 6/+. 2,00
‘Radar’ (per stuk), opvallende paarsrode Oosterse anemoon met wit 
hart, bolmaat 5/+.

2,70

Anemone coronaria, enkelbloemige variëteiten per 10

Vooral bekend als snijbloem, maar ook leuk voor de tuin. Licht afdekken in de 
winter, hoogte ca. 30 cm. Bloeitijd april-juli. Bolmaat 6/+.
‘Bride’, wit, groen hart. 1,60
‘Hollandia’, rood. 1,40
‘Mr. Fokker’, blauw. 1,50
‘Sylphide’, violet. 1,40
‘De Caen’, gemengd.
 

1,40

Anemone coronaria, gevuldbloemige variëteiten per 10

Hoogte ca. 30 cm. Bloeitijd april-juli. Bolmaat 6/+.
‘Admiral’, violet. 1,70
‘Governor’, rood. 1,60
‘Lord Lieutenant’, blauw. 1,70
‘Mount Everest’, wit. 1,70
‘St. Brigid’, gemengd.
 

1,60

Anemone nemorosa per 10

Bosanemoon, vroegbloeiend, hoogte 10-15 cm. Wortelstokjes maat I
nemorosa, witte bloem met aanvankelijk een zachtroze achterkant. 
Inheems.

1,80

nemorosa ‘Blue Eyes’, gevuldbloemig wit, met een blauw hartje. 14,00
nemorosa ‘Robinsoniana’, grootbloemig lavendelblauw. 9,00
nemorosa ‘Royal Blue’, diepblauwe bloemen. 8,50
nemorosa ‘Vestal’, gevuldbloemig wit, mooie bloemvorm. 12,00
ranunculoides, gele bosanemoon, inheems o.a. in Nederland en 
België.
 

3,50
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Arum p/stuk

Aronskelk, stinzenplant. Bloeitijd mei, in de herfst gevolgd door oranje bessen. 
Hoogte ca. 40 cm.
italicum, wit-groene bloemen, Hollands geteelde knollen, maat I.
 

0,65

Bellevalia per 10

Nauw verwant aan de blauwe druif (Muscari), ook zeer geschikt voor verwildering. 
Bloeitijd mei.
pycnantha, (syn. Muscari parodoxum), donker paarsblauw, 
hoogte ca. 30 cm. Bolmaat 7/+.

1,80

pycnantha ‘Green Pearl’®, een selectie met zachtgroene 
bloemtrossen. Hoogte 25-30 cm. Bolmaat 6/+.
 

3,00

Camassia per 10

Prairielelie, geschikt voor in de vaste plantenborder en voor begroeiing onder 
bomen en struiken. Hoogte ca. 70 cm. Bloeitijd mei-juni.
‘Blue Candle’, lichtblauwe, stervormige bloemen in de extra lange 
bloemtrossen staan kaarsrecht en torenen royaal boven het blad uit. 
Bolmaat 14/+.

18,00

cusickii, lichtblauw, bolmaat 14/+. 6,00
leichtlinii ‘Alba’, crèmewit, bolmaat 14/+. 5,70
leichtlinii ‘Caerulea’, donkerblauw, bolmaat 14/+. 6,00
leichtlinii ‘Sacajawea’, crèmewitte bloemen en bontbladig: een 
crèmewit randje langs het blad. Bolmaat 14/+.

7,50

leichtlinii ‘Semiplena’, crème, half gevulde bloemen, lang bloeiend. 
Bolmaat 14/+.

8,00

quamash, (syn. C. esculenta), donkerblauwe bloemen, voor 
verwildering in een bloemenweide, hoogte 40 cm. Bolmaat 6/+.

1,40

quamash ‘Blue Melody’, donkerblauw, bontbladig, hoogte 40 cm. 
Bolmaat 6/+.
 

2,50

Gebruikt  u ui ts lu i tend grotere aantal len per soort?
Vraag dan onze prijslijst voor hoveniers en kwekerijen aan, of raad-

pleeg het aanbod op wholesalebulbs.nl 
Voor dit aanbod geldt: minimum afname 100 stuks per cultivar en 

alle prijzen exclusief BTW en verzendkosten.
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Chionodoxa per 10

Sneeuwroem, vroegbloeiend bolgewas. Ideaal voor verwildering. Maart-april. 
Hoogte 10 cm. Bolmaat 5/+.
forbesii, (syn. C. siehii), blauw met een heel klein beetje wit. 1,00
forbesii ‘Blue Giant’, grootbloemig blauw met wit hartje, 
hoogte 20 cm.

1,80

forbesii ‘Pink Giant’, roze, wit hartje, 15 cm. Bolmaat 6/+. 1,30
luciliae, (syn. C. gigantea), blauw, wit hart. 1,00
luciliae ‘Alba’, wit. 1,20

luciliae ‘Violet Beauty’®, violetroze. 1,30

luciliae gemengd, een mengsel in blauw, wit en violetroze. 1,30
sardensis, donkerblauw, klein wit hartje.
 

1,70

Corydalis per 10

Voorjaarshelmbloem, vogeltje-op-de-kruk. Gewasje voor verwildering onder bomen 
en struiken. Hoogte 15-20 cm.
bulbosa, (syn. C. cava), holwortel, stinzenplant, meestal purperroze, 
soms wit. Bolmaat I.

9,90

decipiens, een wat forsere vorm, purperroze. Hoogte 30 cm. 
Bolmaat I.

3,50

marschalliana, wildvorm, nauw verwant aan C. cava (bulbosa) met 
roomwit tot crèmegele bloemen. Bolmaat I.

N 13,50

solida, de bekende stinzenplant, purperroze. Bolmaat 5/+. 4,20
solida ‘Beth Evans’, donkerroze, erg mooi. Bolmaat 6/+. 3,50
solida ‘Purple Bird’, sterke donker violetpaarse Corydalis. Bolmaat 6/+.
 

6,00

Botanische Krokussen per 10

Kleinbloemig, bloeitijd februari-maart. Bolmaat 5/+.
balansae ‘Orange Monarch’, okergele/oranje krokus. Hoogte 10 cm. 4,00
chrysanthus ‘Advance’, zachtgeel met een violette blos. 3,00
chrysanthus ‘Ard Schenk’, wit. 1,80
chrysanthus ‘Blue Bird’, ijsblauw met een paarse blos. Zeer schaars. 9,00
chrysanthus ‘Blue Pearl’, lichtblauw. 1,80
chrysanthus ‘Cream Beauty’, crème. 1,80
chrysanthus ‘Dorothy’, lichtgeel, purper gestreept. 1,50
chrysanthus ‘Fuscotinctus’, donkergeel met purperen strepen. 1,50
chrysanthus ‘Gipsy Girl’, zachtgeel met purperen strepen. 1,80
chrysanthus ‘Goldilocks’, mooi donkergeel, paarsbruin aan de basis. 1,70
chrysanthus ‘Ladykiller’, purperblauw, witte rand. 3,00
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Botanische Krokussen, vervolg per 10

chrysanthus ‘Prins Claus’, blauw met wit. 1,50
chrysanthus ‘Romance’, citroengeel, buitenzijde blauwgrijs. 1,50
chrysanthus gemengd, minimaal 5 kleuren. 1,50
etruscus ‘Zwanenburg’, violetblauw. 1,70
imperati ‘De Jager’, blauw met een geel hart, erg mooi en zelden 
aangeboden.

8,50

korolkowii, goudgeel, buitenzijde paarse strepen, bolmaat 8/+. 2,00
minimus ‘Bavella’, een opvallende C. minimus waarvan de 
donkerpaarse buitenste bloemblaadjes auberginepaars zijn. De 
binnenste bloemblaadjes zijn donkerpaars.

N 9,00

minimus ‘Spring Beauty’, een sterkere en iets grotere selectie van 
C. minimus in verschillende kleuren paars en blauw. (Onder voorbehoud 
van beschikbaarheid).

2,50

sieberi ‘Firefly’, zacht violetroze. 1,70
sieberi subsp. sublimis ‘Tricolor’, blauw met witte gloed, geel aan de 
basis. Bolmaat 6/+.

1,60

tommasinianus, boerenkrokus, stinzenplant. Lilablauw. 1,60
tommasinianus ‘Albus’, wit, zelden aangeboden. 8,50
tommasinianus ‘Barr’s Purple’, donker violetroze. 1,20
tommasinianus ‘Roseus’, licht violetroze. 2,40
tommasinianus ‘Ruby Giant’, robijnpurper. 1,10
tommasinianus ‘Whitewell Purple’, purper-violet. 1,20
‘Yalta’, de binnenste bloemblaadjes zijn helder paars, de buitenste heel 
lichtblauw.

1,50

kleinbloemig gemengd, mengsel van diverse species.
 

1,20

Krokussen grootbloemig per 10

Crocus vernus, bolmaat 8/9, bloeitijd maart-april.
flavus ‘Golden Yellow’, geel. 1,80
‘Flower Record’, paarsblauw. (Onder voorbehoud van beschikbaarheid). 2,40
‘Jeanne d’Arc’, wit. 2,00
‘Remembrance’, donker paarsblauw. (Onder voorbehoud van 
beschikbaarheid).

2,20

‘Striped Beauty’, blauw, wit gestreept. 2,00
‘Vanguard’, twee verschillende tinten lichtblauw. Bolmaat 7/+. 1,90
grootbloemig gemengd, mengsel van grootbloemige krokussen. 
 

2,00
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Cyclamen per 5

Voorjaarsbloeiend, kleinere knollen afkomstig van Nederlands gekweekte partijen.
CITES bollen, niet beschikbaar voor klanten buiten EU.
coum-hybriden, roze tinten, hoogte 5-8 cm. Bolmaat I. 8,00
coum ‘Album’, wit, hoogte 5-8 cm. Bolmaat I.
 

9,50

Dichelostemma per 10

Laatbloeiend (eind mei-begin juni) bolgewasje met opvallende enigszins 
buisvormige bloemen, hoogte 50-60 cm. Bolmaat 5/+.
congestum, purperviolet met kleine witte topjes. Hoogte 70-90 cm. 3,10
ida-maia, (syn. Brodiaea coccinea), rood met gele topjes. 3,00

‘Pink Diamond’®, roze met witte topjes.
 

3,20

Dracunculus (Arum dracunculus) p/stuk

Purper, zeer grote donkergekleurde bloeiwijze, bloeitijd: mei-juni, hoogte ca. 50 cm.
vulgaris, de geur is onaangenaam. Bolmaat 25/+.
 

3,00

Eranthis per 10

Winterakoniet. Vroegbloeiend februari-maart. Bijtijds planten geeft het beste 
resultaat. Nederlands geteelde knolletjes. Hoogte ca. 10 cm.
cilicica, donkergeel, voor een drogere standplaats. Bolmaat 4/+. 2,30
hyemalis, geel, voor een wat vochtigere bodem. Bolmaat 4/+.
 

2,50

Eremurus p/stuk

Naald van Cleopatra, bloeitijd juni-juli, zonnige standplaats en tijdens de bloei flink 
organisch bemesten voor een goede bloei in het volgende jaar. Bolmaat I.
‘Cleopatra’, oranje-roze, ca. 140 cm. 1,75
himalaicus, wit, hoogte 180-200 cm. 6,50
‘Pinokkio’, oranje, hoogte 125 cm. 2,00
robustus, de enige echte met een hoogte van ruim twee meter, 
lichtroze.

6,00

‘Ruiter-hybriden’, gemengd, hoogte 125 cm. 1,85
stenophyllus, (syn. E. bungei), geel, hoogte 90-100 cm.
 

1,65

De Wi t ,  bo l lenpoter  k rokus 
€ 16 ,95  per  s tuk

Deze bollenpoter zorgt ervoor dat je gemakkelijk 
door het stugge gras heen prikt om kleine bolletjes 
zoals bijvoorbeeld krokussen en sneeuwklokjes te 
planten. Natuurlijk ook geschikt voor het planten 

van bollen in de border. 
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Erythronium per 5

Hondstand, bloeitijd: april. Voor het beste resultaat de knolletjes direct na 
ontvangst planten, maat I.
dens-canis, lila tinten, hoogte 10-15 cm. 4,75
dens-canis ‘Lilac Wonder’, lila, hoogte 10-15 cm. 9,50
dens-canis ‘Purple King’, cyclamenpurper, hoogte 10-15 cm. 9,50
dens-canis ‘Rose Queen’, roze, hoogte 10-15 cm. 9,50
dens-canis ‘Snowflake’, wit, hoogte 10-15 cm. 9,50
‘Pagoda’, geel, hoogte 25-30 cm. 3,00
‘White Beauty’, roomwit, bruingele ring, hoogte 20-25 cm.
 

5,75

Fritillaria species per 10

Bloeitijd april-mei. Voor het beste resultaat de knolletjes direct na ontvangst 
planten.
acmopetala, groen met maroon-purper, hoogte 40-50 cm. 
Bolmaat 8/+.

5,50

meleagris, Kievitsbloem, bolmaat 7/+. 1,90
meleagris ‘Alba’, wit, bolmaat 6/+. 3,30
michailovskyi, bruin met een goudgele rand, hoogte 15-20 cm. 
Bolmaat 5/+.

4,60

uva-vulpis, Vossedruif, kastanjebruin, gele rand, hoogte 30 cm. 
Bolmaat 7/+.
 

1,30

Fritillaria Crown p/stuk

Keizerskroon, bloeitijd april-mei. Hoogte 80-100 cm.
‘Aureomarginata’, (imperialis) geelgroen bont blad, oranje bloemen. 
Bolmaat 20/+.

6,00

‘Early Dream’®, (imperialis) oranjegeel, wat vroeger bloeiend, 
bolmaat 20/+.

3,50

‘Garland Star’, (imperialis) oranjerood, donkere steel, bolmaat 24/+. 3,10
‘Helena’, (imperialis) zachtgeel, bolmaat 16/+. 3,50
‘Lutea’, (imperialis) geel, bolmaat 24/+. 3,30
‘Rubra’, (imperialis) donker oranjerood, bolmaat 24/+. 2,90
-Striped-, (imperialis) nieuwe selectie met fijne bruine nerven op en in 
de bloem. Bolmaat 20/+.
 

N 3,60
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Fritillaria species p/stuk

Bloeitijd april-mei. Voor het beste resultaat de knolletjes direct na ontvangst 
planten.
bucharica ‘Giant’, zo’n acht tot tien witte bloemen met een 
grijsachtige waas, hoogte 20-30 cm. Bolmaat 6/+.

5,25

davisii, donkerpaars met wat gelige en groene tekening in de bloem, 
een laagblijvend soortje 15 cm. Bolmaat 5/+.

1,00

eduardii, zacht oranje knikkende klokvormende bloemen. 
Hoogte 70-80 cm. Bolmaat 20/+.

N 4,50

elwesii, hangende, purperbruine klokjes met heldergroene streepjes. 
Tot 40 cm. hoge steel, bolmaat 5/+.

0,90

olivieri, groene klokvormige bloemen voorzien van chocoladepurperen 
strepen. Hoogte 30-35 cm. Bolmaat I.

N 0,90

pallidiflora, vrij grote geelgroene bloemen en blad met een mooie 
blauwe gloed. Hoogte ca. 35 cm. Bolmaat 10/+.

2,50

persica, zwart purperen bloemen in lange trossen, hoogte 90 cm. 
Bolmaat 24/+.

3,00

persica ‘Green Dreams’, dichte trossen groen-purperen klokvormige 
bloemen, hoogte 80-100 cm. Bolmaat 24/+.

4,50

persica ‘Ivory Bells’®, groen naar crème verkleurende klokvormige 
bloemen, hoogte 80-100 cm. Bolmaat 24/+.

6,00

persica ‘Minarette’, zwart purperen bloemen, dicht op elkaar zittend in 
compacte trossen, hoogte 70-80 cm. Bolmaat 24/+.

4,50

persica ‘Purple Dynamite’, glanzend zwart purperen bloemen in lange 
trossen. Het blad is glimmend donkergroen. Hoogte 90 cm. 
Bolmaat 24/+.

5,75

persica ‘Twin Tower Tribute’, donker purper, geeft twee stelen per bol, 
hoogte 80-100 cm. Bolmaat 24/+.

3,50

pontica, lichtgroen, purperbruin naar de rand, bolmaat 6/+. 1,50
raddeana, groengeel, zelfde bloeiwijze en bloemtype als bij de 
Keizerskroon, maar bloeit vroeger en makkelijker, hoogte ca. 60 cm. 
Bolmaat 18/+.

5,00

reuteri, lijkt op een rijkbloeiende F. michailovskyi, maar de bloemen zijn 
korter en slanker en de bloemstengel is langer. De bloemen zijn donker 
kastanjebruin met een geel randje. 

3,90

stenanthera, lichtroze tot bijna witte bloempjes op een ca. 20 cm. 
hoge bloemsteel. Bloeit al vroeg in het voorjaar. Bolmaat 6/+.
 

9,00
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Galanthus per 10

Sneeuwklokje, bloeitijd februari-maart, hoogte 10-15 cm, dienen beslist vroeg 
geplant te worden voor een goed resultaat. Bij aanplant na september is de bloei 
vaak bedroevend slecht. Wij leveren het liefst bolletjes van de maat 5/+ of groter, 
eveneens i.v.m. een optimaal bloeiresultaat. Indien u de prijs belangrijker vindt dan 
een goed resultaat in het eerste jaar, dan is de maat 4/5 een goed alternatief. Niet 
beschikbaar voor klanten buiten de EU.
‘Dionysus’, Greatorex-Double, forse gevuldbloemige sneeuwklok, 
bolmaat I.

16,00

elwesii, het Turkse sneeuwklokje, vroeger en groter, bolmaat 7/+. 3,50
elwesii, bolmaat 4/5. 1,90
‘Hippolyta’, ook een Greatorex-Double met regelmatig gevormde 
bloemen, iets lager. Bolmaat 6/+.

12,50

‘Mount Everest’, stevige, uniforme selectie uit Galanthus elwesii. 
Forse sneeuwklok met grijgroene, brede, rechtopstaande bladeren. 
Bolmaat 8/+.

4,90

nivalis ‘Flore Pleno’, dubbelbloemig, bolmaat 5/+. 4,50
nivalis, het bekende sneeuwklokje, bolmaat 5/+. 3,50
nivalis, bolmaat 4/5. 1,90
‘S. Arnott’, prachtige, naar honing geurende sneeuwklok, schaars. 
Bolmaat I.

14,00

‘Viridapice’, wit met duidelijke groene punten, bolmaat 5/+.
 

9,50

Geranium per 10

Een knol (tuber) vormende ooievaarsbek.
tuberosum, roze tot licht paars, bloeitijd mei, hoogte slechts 20 cm. 
Bolmaat I.
 

2,30

Gladiolus per 10

Bloeitijd mei-juni, in tegenstelling tot de grootbloemige gladiolen zijn deze wel 
winterhard. (Bij extreme kou, voor de zekerheid afdekken.) Door de plantopbouw 
ontstaan er mooie verticale accenten in de bloemenborder. Ook prima als snijbloem 
te gebruiken. Hoogte 70 cm. Bolmaat 10/+.
colvillei ‘Albus’, wit, middelvroeg. 2,10
communis subsp. byzantinus, (syn. G. byzantinus), violetroze, 
bloeitijd mei, hoogte ca. 50 cm. Bolmaat 7/+.

1,50

nanus ‘Amanda Mahy’, rood. N 2,40
nanus ‘Nymph’, wit met ceriseroze tekening. 2,20
nanus ‘Vulcano’, fuchsiaroze met donkerpaars. 2,40
nanus -mix-
 

1,90



18

Hermodactylus per 10

Bijzonder gewasje, nauw verwant aan Iris, bloeitijd april-mei.
tuberosus, (syn. Iris tuberosa), lichtgroen, met zwart purperen vlekken, 
hoogte 25 tot 30 cm. Bolmaat I.
 

2,90

Hyacinthoides per 10

Boshyacinten die vroeger waren ondergebracht bij Scilla (campanulata). Bloeitijd 
april-mei, hoogte 20 tot 30 cm. Allen prima geschikt voor verwildering. Bolmaat 8/+.
hispanica ‘Alba Maxima’, wit. 2,40
hispanica ‘Bakkum’s Blue’, blauw. 3,50
hispanica blauw. 2,30
hispanica ‘Miss World’, violetroze, goede snijbloem. 2,90
hispanica -mix- 2,20
non-scripta, (syn. H. nutans), de echte “Blue Bell”, blauw. Bolmaat 7/+. 
Nederlands geteeld.

2,50

non-scripta ‘Alba’, (syn. H. nutans ‘Alba’), de witte vorm van de “Blue 
Bell”. Bolmaat 7/+.

3,50

non-scripta ‘Rosea’, (syn. H. nutans ‘Rosea’), de roze vorm van de 
“Blue Bell”. Bolmaat 7/+.
 

3,50

Ipheion per 10

(Syn. Triteleia), Oude wijfjes, een laag blijvend verwilderingsgewasje. Bolmaat I. 
Hoogte 10-15 cm.
uniflorum, lichtblauw. 0,70

uniflorum ‘Alberto Castillo’®, grootbloemig wit, hoogte 15 cm. 2,20

uniflorum ‘Rolf Fiedler’, fluweelblauw, erg mooi. 1,50
uniflorum ‘Tessa’, roze. 1,60
uniflorum ‘Wisley Blue’, violetblauw.
 

1,30

Iris hollandica per 10

De bekende boliris die veel als snijbloem wordt gebruikt, maar ook in de border 
goed tot haar recht komt. Bloei vanaf eind mei, hoogte ca. 60-70 cm. Bolmaat 8/+.

‘Alaska’®, wit. 1,40

‘Autumn Princess’®, brons-bruin. 2,00

‘Discovery’®, blauw. 1,40

‘Golden Beauty’®, goudgeel. 1,50

‘Miss Saigon’®, blauw met geel. N 1,50

‘Mystic Beauty’®, mooie meerkleurige iris met blauwe adering. 1,80

‘Red Ember’®, bruinrood. 2,20
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Iris hollandica, vervolg per 10

‘Silvery Beauty’®, meerkleurig wit-blauw. 2,00

‘Tigereye’®, (syn. I. ‘Eye of the Tiger’) dieppaars met mooi geaderde 
bruinzwarte lippen.

2,00

-mix-, mengsel van minstens 5 verschillende soorten.
 

1,50

Iris laagblijvende soorten per 10

Bloeitijd februari-maart hoogte ca. 15 cm. Tenzij anders vermeld bolmaat 6/+.
danfordiae, geel, zeer vroeg. 2,30
‘Katharine Gold’, lichtgeel met wit. 3,70
‘Katharine Hodgkin’, blauw met een groene gloed, zeer fraai irisje. 2,20
reticulata, violetblauw. 1,50
reticulata ‘Alida’, lichtblauw met oranjegele blos op de lip. 1,60
reticulata ‘Blue Hill’, violetblauwe bloemen met een gele blos op de 
lip.

N 1,80

reticulata ‘Blue Note’, zeer mooie blauwviolette iris. 1,70
reticulata ‘Frozen Planet’, wit met een lichtblauwe blos op de lip. 2,50
reticulata ‘Harmony’, hemelsblauw. 1,40
reticulata ‘Natascha’, vrijwel wit, bolmaat 5/+. 3,50
reticulata ‘Painted Lady’, wit met licht- en donkerblauwe strepen. 1,80
reticulata ‘Pauline’, purper met witte blos op de lip. 1,60
reticulata ‘Polar Ice’, ijswit, fijne lichtblauwe nerven. N 4,50
reticulata ‘Purple Hill’, purper met gele blos op de lip. N 1,80
reticulata -mix-, incl. I. danfordiae. Bolmaat 5/+. 1,50
‘Sheila Ann Germaney’, wit met een blauwe gloed en een blauwe 
tekening op de lipjes. 
 

2,80

Ixia per 10

Ixia paniculata is inheems op vochtige zandvlaktes in het noordwesten en 
zuidwesten van de Kaap. De bollen kunnen in najaar geplant worden en hebben 
bewezen goed winterhard te zijn. Bloeit in juli, hoogte 50 cm.
paniculata ‘Eos’, elk steeltje produceert zeker 15 zacht abrikoosgele 
bloemen. De stervormige bloemen ontluiken uit een purperrood 
steeltje. Bolmaat 4/+.
 

1,50

Ixiolirion per 10

Blauwe trechtervormige bloemen van 2,5 tot 4 cm. Prima snijbloem, ’s zomers 
hebben ze een droge warme periode nodig om een volgend jaar weer tot bloei te 
komen. Hoogte ca. 40 cm.
tataricum, (syn. I. pallasii), bloeitijd: mei-juni. Bolmaat 4/+.
 

1,00
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Leucojum per 10

Lijkt enigszins op het bekende sneeuwklokje maar is beduidend groter. De 
opvallende bloem is klokvormig en voorzien van groene punten op elk kelkblaadje. 
Stinzenplant.
aestivum, (zomerklokje), in mei bloeiend, hoogte tot circa 50 cm. Diep 
planten (15-20 cm.) in een vochtige grond, bolmaat 14/+.

4,20

aestivum ‘Gravetye Giant’, een hogere Engelse vondst, onder goede 
omstandigheden tot 75 cm. Bolmaat 14/+.

4,30

autumnale ‘September Snow’, zie Acis bij de najaarsbloeiers.
vernum, lenteklokje, bloeitijd maart-april, hoogte 20-25 cm. Voor een 
koele en vochtige plaats in de schaduw of halfschaduw. Bolletjes direct 
na ontvangst planten! Bolmaat I.
 

7,50

Lilium p/stuk

candidum, Madonnalelie, heerlijk geurend, hoogte ca. 100 cm. Bijtijds 
planten (augustus), geschikt voor verwildering, bolmaat 24/+.

4,00

martagon, Turkse Lelie, wildvorm met paarse hangende bloemen. 
Hoogte 100-140 cm. Bolmaat I.
 

5,50

Lelies Martagon-type per 5

Nazaten ontstaan door kruisingswerk met de Turkse lelie, Lilium martagon. Luchtige 
bloemtrossen gevormd door ‘loshangende’ bloemen met de typische Turkse 
muts-vorm. De bloemen verspreiden een heerlijke wilde bloemen geur. 
Hoogte 100-140 cm. Bolmaat 16/+.
martagon ‘Arabian Knight’, rood met geel. 11,00
martagon ‘Claude Shride’, purperrood. 11,00
martagon ‘Orange Marmalade’, zacht oranje. 11,00
martagon ‘Sunny Morning’, geel met bruine spikkels.
 

11,00

P lantenscha len
Plantschalen, sterke kunststof plantschalen voor het makkelijk planten 

en weer opgraven van uw bloembollen, tevens een goede  
bescherming tegen vraat van beneden af door muizen of woelmuizen.

 Ronde schaaltjes in  Rechthoekige schaaltjes in
 4 maten: per 3 2 maten: per 3
 Ø 18 cm. € 2,70 18 cm. x 15 ½ cm. € 2,70
 Ø 22 cm. € 3,00 23 ½ cm. x 21 cm. € 3,30 
 Ø 26 cm. € 3,30  
 Ø 30 cm. € 3,60 
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Muscari per 10

Blauwe druif, bloeitijd april-mei, hoogte 10-20 cm.
armeniacum, het gewone blauwe druifje, bolmaat 8/+. 0,90
armeniacum ‘Artist’, mooie, regelmatig gevulde, zachtblauwe 
bloemen, bolmaat 9/+.

1,50

armeniacum ‘Fantasy Creation’®, groenblauw, aparte volledig gevulde 
bloem, bolmaat 9/+.

1,60

armeniacum ‘Manon’®, lichtblauw met wit, bolmaat 9/+. N 1,80

aucheri ‘Blue Magic’®, blauw vroegbloeiend, bolmaat 8/+. 1,40

aucheri ‘Ocean Magic’®, lichtblauw, vroeg, bolmaat 8/+. 1,70

aucheri ‘White Magic’®, wit, vroeg, bolmaat 9/+. 2,80

azureum, kleine, mooie helderblauwe bloemen. Een pluspunt is dat  
M. azureum beduidend minder blad maakt. Bolmaat 6/+.

1,60

botryoides ‘Album’, wit druifje met slanke bloemen, bolmaat 6/+. 2,00
botryoides ‘Superstar’, korenbloemblauwe selectie van het inheemse 
druifhyacintje. Bolmaat 8/+.

2,20

comosum, de echte kuifhyacint, violet met een purperen kuif, 
bolmaat 8/+.

2,30

comosum ‘Plumosum’, violet, een opvallende verschijning onder de 
Muscari, bloeit wat later (mei). Bolmaat 10/+.

2,20

‘Double Beauty’, een gevuldbloemige vorm van Muscari ‘Peppermint’, 
lichtblauwe bloemen. Bolmaat 7/+.

3,60

latifolium, donkerblauw, lichtblauwe top, bolmaat 8/+. 1,20
latifolium ‘Grape Ice’, druifhyacint met een bijzondere bloemkleur: de 
onderzijde is violetblauw, de top is wit. Bolmaat 5/+.

N 4,00

macrocarpum ‘Golden Fragrance’®, groengeel met een violetkleurige 
top, geurend, bolmaat 9/+.

9,80

neglectum, (syn. M. racemosum), heel donkerblauw met een klein wit 
randje. Bolmaat 5/+.

2,50

‘Night Eyes’, heel donkerblauw met een klein wit randje, bolmaat 7/+. 1,80

‘Peppermint’®, lichtblauw verlopend naar wit aan de top, bolmaat 9/+. 1,50

‘Pink Sunrise’®, zachtroze, bolmaat 5/+. 8,50

‘Valerie Finnis’®, zeer fraaie lichtblauwe Muscari, bolmaat 9/+.
 

1,50
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Nectaroscordum
Perfect voor in een vaste plantenborder, de bloemen worden zeer drukbezocht door 
bijen. Bloeitijd mei-juni.
siculum (per 10), beter bekend onder de namen Allium siculum en 
A. bulgaricum. Groen met bruinrood en roze gevlekte hangende klokjes, 
die na de bloei weer rechtop gaan staan. Bolmaat 10/+.

2,60

tripedale (per stuk), grote, klokvormige satijnroze bloemen. 
Hoogte 100-130 cm. Bolmaat 9/+.
 

9,00

Ornithogalum per 10

Vogelmelk, bloeitijd april-mei.
balansae, breedbladige vogelmelk. De witte bloemen zijn aan de 
buitenkant voorzien van brede groene strepen. Goed voor verwildering. 
Hoogte 10-12 cm. Bolmaat 7/+.

N 1,30

nutans, knikkende vogelmelk, stinzenplant. Groen met wit, 
hoogte 30 cm. bolmaat 6/+.

1,60

ponticum ‘Sochi’, mooie witte bloemen, die ook zeer geschikt zijn als 
(lang houdbare) snijbloem, hoogte ca. 60 cm. Bolmaat 12/+.

6,50

pyramidale, piramidevormige bloemtros bestaande uit witte bloemen 
met een groene streepje. Snijbloem. Bolmaat 8/+.

12,50

umbellatum, gewone vogelmelk, stinzenplant. Wit, hoogte 20 cm. 
Bolmaat 7/+.
 

1,70

Oxalis per 10

Klaverzuring, bolletjes afdekken in de winter, ze zijn niet geheel winterhard.
adenophylla, roze met wat wit, hoogte slechts 5 tot 8 cm. 
Bolmaat 6/+.

2,80

Een groter assortiment Oxalis (klavertje vier) vindt u in onze prijslijst 
zomerbloeiende bolgewassen, die in januari 2022 verschijnt.

Puschkinia per 10

Saffierhyacint, bloeitijd maart-april, hoogte ca. 10 cm.
scilloides var. libanotica, lichtblauw, bolmaat 7/+. 1,00
scilloides var. libanotica ‘Alba’, wit, bolmaat 6/+.
 

1,40
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Ranunculus per 10

Ranonkels, vooral bekend als prima houdbare snijbloem, hoogte ca. 35-40 cm. 
Eerst even inweken voor het planten. Ze houden van een zonnig plekje, bolmaat 6/7, 
bloeitijd: eind april-mei. Licht afdekken in de winter.
asiaticus ‘Aviv’, geel. 1,60
asiaticus ‘Aviv’, paars. N 1,80
asiaticus ‘Aviv’, rood. 1,60
asiaticus ‘Aviv’, roze. 1,60
asiaticus ‘Aviv’, wit. 1,60
asiaticus ‘Aviv’, gemengd. 1,50
asiaticus ‘Aviv Picotee’ -café-, mengsel van warme tinten bruin, 
oranje, geel en mooie tussenkleuren.

2,50

asiaticus ‘Aviv Picotee’ -orange-, mengsel van tinten oranje, roze en 
rood.

2,50

asiaticus ‘Aviv Picotee’ -rose-, mengsel van tinten roze, wit en 
wit-roze bloemen.
 

2,50

Saxifraga per 10

Haarlems klokkenspel, ze komt nog sporadisch voor in Nederland. Het meest 
opvallend is de gevulde bloem. Hoogte 25-30 cm.
granulata ‘Plena’, wit, bolmaat I.
 

5,00

Scilla per 10

Sterhyacint, verwildering.
bifolia, blauw, vroeg bloeiend (maart), hoogte 10 cm. Bolmaat 5/+. 1,80
bifolia ‘Alba’, wit, maart, hoogte 10 cm. Bolmaat 5/+. 1,80
bifolia ‘Rosea’, roze, maart bloeiend, hoogte 10 cm. Bolmaat 5/+. 2,00
litardierei, (syn. S. amethystina, S. pratensis), aparte blauwe Scilla. 
Laatbloeiend, eind mei. Hoogte 10-20 cm. Bolmaat 6/+.

2,40

mischtschenkoana ‘Tubergeniana’, porseleinblauw, bloei vanaf 
februari, hoogte 10 cm. Bolmaat 8/+.

3,20

siberica, helder blauw, hoogte 15-20 cm. Bolmaat 8/+. 1,80
siberica ‘Alba’, wit, hoogte 10-15 cm. Bolmaat 8/+. 1,80

Scilla p/stuk

hyacinthoides ‘Blue Arrow’, grote blauwe piramidaal gevormde 
bloemtrossen. Perfect voor in de vaste plantenborder. Hoogte 60 cm. 
Bolmaat 14/+.

2,75

peruviana, zeer fraaie maar helaas niet geheel winterharde Scilla, de 
ronde bloemtros loopt aan de bovenzijde enigszins puntig toe, 
hoogte ca. 25 cm. Bolmaat 20/+.
 

3,00
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Tecophilaea p/stuk

Chileense krokus, knolgewasje voor de liefhebber, voor de zekerheid in een koud 
kasje planten. De gentiaanblauwe bloemen verschijnen in het voorjaar. 
Hoogte 15 cm. Bolmaat I.
cyanocrocus, blauw.
 

N 3,00

Triteleia (Brodiaea) per 10

Leuk snijbloempje, ook voor verwildering op een zonnige standplaats. 
Hoogte ca. 50 cm. Bloeitijd juli.
hyacinthina, zuiver wit. Bolmaat 5/+. 1,00
‘Koningin Fabiola’, violetblauw, bolmaat 6/+. 0,90
‘Pink Heaven’, fijne lichtroze bloemen, bolmaat 5/+.
 

N 2,80

Zantedeschia (Calla) p/stuk

Aronskelk, niet geheel winterhard, maar in de meeste winters zullen zij onder een 
lichte bedekking wel overleven. Hoogte circa 70 cm.
aethiopica, wit, bolmaat 16/+. 3,00

Afha len?
Vooraf  bes te lde  bollen en planten kunnen eventueel ook  

afgehaald worden op de volgende nieuwe locatie: 
 

Nijssen Tuin Heemstede
Sportparklaan 25A

2103 VR Heemstede

Uw bes te l l ing  d ien t  b i j  a fha len  vooru i t  be taa ld  te  z i jn . 
U ontvangt bericht per mail wanneer uw bestelling klaarstaat.
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HYACINTEN
Voor tuinbeplanting, bloeitijd april-mei. Wij leveren een bolmaat die het meest 
geschikt is voor de tuin. Grotere bollen kunnen wij uiteraard ook leveren, maar de 
bloemen hiervan zullen zonder steun omvallen.

Enkelbloemige hyacinten per 10

Bolmaat 15/16.
‘Aiolos’, wit. 4,20
‘Blue Tango’, lichtblauw. 4,20

‘Dark Dimension’®, zeer donkerblauw, bijna zwart. 25,00

‘Jan Bos’, rood. 4,20
‘Odysseus’, zalmoranje. 4,80
‘Pink Pearl’, donkerroze. 3,50

‘Purple Sensation’®, paars. 4,50

‘Royal Navy’, donkerblauw. 4,50

‘Woodstock’®, donker wijnrood, opvallende kleur. 4,30

‘Yellow Queen’®, geel.
 

4,50

Dubbelbloemige hyacinten per 10

Voor tuinbeplanting, een leuke selectie van deze vrij schaarse hyacinten. 
Bolmaat 15/16. 
‘Crystal Palace’, blauw. 8,20
‘Eros’, roze met wat wit, aparte bloemvorm. 8,20
‘Madame Sophie’, wit. 8,20
‘Red Diamond’, rood. N 8,50
‘Rosette’, donkerroze.
 

8,20

Multiflora-hyacinten per 10

Bloeien met een aantal stelen met veel lossere trossen en geven een natuurlijke 
indruk in de border. Bolmaat 17/+.
‘Anastasia’, blauw. N 7,20
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NARCISSEN
Over het algemeen zijn narcissen zeer geschikt voor verwildering en worden 
daarom veelvuldig in tuinen en parken toegepast. Bloeitijd maart-april, een enkel 
laat soort pas in mei.

Narcissen, trompet per 10

Division 1. Trompetnarcissen bloeien veelal in maart-april.
‘Arctic Gold’, mooie donkergele trompetnarcis, prima voor 
verwildering, hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+.

5,80

‘Arkle’, prima gele trompetnarcis met een hoogte van ca. 45 cm. Een 
goed alternatief voor de oudere soorten als N. ‘Golden Harvest’ en N. 
‘Exception’. Bolmaat 14/+.

4,30

‘Broughshane’, sterke witte trompetnarcis, hoogte 40 cm. Beperkt 
beschikbaar, bolmaat I.

12,50

‘Dutch Master’, geel vroegbloeiend. Bolmaat 12/14. 2,50
‘Elka’, leuk klein trompetnarcisje, de eerste dagen ivoorwit met een 
lichtgele kroon, later geheel wit, zeer goed voor verwildering en voor in 
potten. Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 8/+.

2,80

‘Holland Sensation’, geel met een witte trompet, grote bloem. 
Bolmaat 16/+.

6,00

‘Mount Hood’, mooie crèmewitte trompetnarcis. De trompet is bij het 
opengaan eerst crèmegeel. Hoogte 45 cm. Bolmaat 12/+.

3,70

‘Orange Sunset’, wit met wijd uitstaande oranje trompet, naar de 
basis goudgeel, goed zonbestendig. Bovendien heerlijk geurend. 
Hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+.

5,00

‘Pink Parasol’, wit met een zachtroze trompet. Hoogte 40-50 cm. 
Bolmaat 14/+.

N 7,60

‘Rijnveld’s Early Sensation’, zeer vroege trompetnarcis (de vroegste) 
met een lichtgeel dekblad en middelgrote kroon, bolmaat 12/+.

3,60

‘Topolino’, crèmewit met geel trompetnarcisje, leuk voor verwildering. 
Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 10/+.

N 3,50

‘W.P. Milner’, miniatuurtrompetnarcisje uit 1884, zwavelwit met 
lichtgele kroon, prima voor verwildering, hoogte ca. 15 cm. 
Bolmaat 10/+.
 

2,70
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Narcissen, grootkronig per 10

Division 2. Vroege tot middelvroege bloei.
‘Bella Vista’, wit met oranje kroon, hoogte 40 cm. De opvolger van de 
aloude maar niet al te sterke N. ‘Flower Record’. Bolmaat 14/+.

5,30

‘Bright Sun’, wit met een mooie grote gele kroon, hoogte ca. 35 cm. 
Bolmaat I.

7,50

‘California’, klassieke gele grootkroninge narcis, zeer geschikt voor 
verwildering, hoogte ca. 35 cm. Bolmaat 14/+.

N 3,50

‘Chromacolor’, wit met een koraalroze kroon, stevige narcis met een 
hoogte van ca. 35-40 cm. Middellaat bloeiend. Bolmaat 14/+.

4,80

‘Coral Crown’, goudgeel met een fraaie oranje kroon,  
hoogte ca. 30-35 cm. Bolmaat 12/+.

4,60

‘Fortissimo’, geel met een oranje kroon, grote bloem, 
hoogte ca. 45 cm. Bolmaat 14/+.

4,80

‘Hawaiian Skies’, wit met een gele kroon die voorzien is van een 
oranjerood randje, hoogte 30 cm. Bolmaat 12/+.

N 7,00

‘Ice Follies’, crèmewit, kroon eerst geel, hoogte 40 cm. Bolmaat 16/+. 3,80
‘Pink Charm’, ivoorwit, kroontje met een brede koraalroze rand, 
hoogte 40-45 cm. Bolmaat 14/+.

4,20

‘Precocious’, witte dekbladen en een geruffelde donkerroze kroon, 
hoogte 35-40 cm. Bolmaat 14/+.

4,80

‘Roulette’, wit, gele kroon met oranje rand, hoogte 40 cm. 
Bolmaat 14/+.

6,00

‘Snow Frills’, geel met een witte kroon, hoogte 45 cm. Bolmaat 14/+. 7,50
‘Sophie Girl’, wit met een zacht zijde-achtig roze kroon, hoogte 30 cm. 
Bolmaat 12/+.

3,60

‘Velasques’, crèmewit met een oranje kroon, donker oranje aan de 
rand. Goede houdbare narcis, hoogte ca. 40 cm. Bolmaat II.

6,00

‘White Plume’, mooie witte narcis met een slanke kroon, aanvankelijk 
aan de basis limegroen. Hoogte 40-50 cm. Bolmaat I.
 

6,70

Narcissen, kleinkronig per 10

Division 3. Bloeitijd april-mei.
‘Brook Ager’, wit dekblad met een oranjerood kroontje, oranje aan de 
basis, hoogte 40 cm. Bolmaat 12/+.

4,50

‘Mint Julep’, zachtgeel met groengeel cupje, hoogte 40 cm. 
Bolmaat 12/+.

N 9,00

‘Polar Ice’, wit met een groen-wit kroontje, geurend, laatbloeiend, 
goed voor verwildering, hoogte 40 cm. Bolmaat I.

11,00



28

Narcissen, kleinkronig, vervolg per 10

‘Sabine Hay’, waarschijnlijk de narcis met de meest oranje dekbladen 
en een klein feloranje kroontje, hoogte ca. 50 cm. Bolmaat 14/+.

13,50

‘Segovia’, een 25 cm hoog kleinkronig narcisje. Ivoorwit dekblad met 
een fraai geel kroontje. bolmaat 12/+.
 

4,50

Narcissen, dubbelbloemig per 10

Division 4. De bloeiperiode valt in de maanden maart tot mei.
‘Albus Plenus Odoratus’, heerlijk geurend narcisje met dubbele witte 
bloemen, hoogte 35 cm. Bolmaat 12/+.

7,00

‘Ascot’, geel afgewisseld met oranje, lang houdbaar, goed gevulde 
bloem, hoogte 40 cm. bolmaat 16/+.

5,80

‘Bridal Crown’, wit met iets geel, meerbloemig, geurend. Bekende 
narcis die veelal in het voorjaar op pot wordt aangeboden, 
hoogte 30 cm. bolmaat 16/+.

N 3,30

‘Doctor Witteveen’, wit met geel, mooie volle narcis met vrij grote 
bloemen, hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+.

9,50

‘Double Itzim’, een gevuldbloemige cyclamineus, waarbij niet alleen 
de gele kroonblaadjes vergroeid zijn, maar ook de oranjerode trompet is 
vergroeid. hoogte 20-25 cm. Bolmaat I.

9,50

‘Easter Born’, mooie, dubbele, vrijwel witte bloemen op sterke stelen. 
Hoogte ca. 40 cm. Bolmaat 14/+.

8,50

‘Flower Parade’, wit met zacht oranje, regelmatig gevulde kroon, 
geurend. Hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+

6,50

‘Full House’, wit met een zeer goed gevulde gele kroon, 
hoogte 40 cm. Bolmaat 16/+.

6,20

‘Ice King’, dubbele N. ‘Ice Follies’, wit met zachtgeel, hoogte 45 cm. 
Bolmaat 14/+.

4,50

‘Peach Prince’, wit met een abrikoos-oranje, overdadig gevuld hart. 
Bolmaat 14/+.

11,00

‘Pink Paradise’, kortblijvende, wit met donkerroze narcis, 
hoogte 30 cm. Bolmaat 14/+.

10,50

‘Rip van Winkle’, zeer aparte goed gevulde bloemen, ideaal voor de 
rotstuin, hoogte 15 cm. Bolmaat 12/+.

2,40

‘Sherborne’, mooie vrijwel gele narcis, grote bloem, hoogte ca. 40 cm. 
Bolmaat 15/+.

6,50

‘Sir Winston Churchill’, wit met gele trosnarcis met mooie gevulde 
bloemen, bolmaat 16/+.

5,50

‘Tahiti’, geel met oranje, prima geschikt voor verwildering. 
Bolmaat 12/+.

3,50



Tulipa -Tres Chic Festival- ® Tulipa ‘Red Princess’

Narcissus ‘Mint Julep’ Tulipa ‘Aquarel’

Tulipa ‘Graceland’ Crocus minimus ‘Bavella’



Tulipa ‘Shining Parrot’ Narcissus ‘Hawaiian Skies’

Narcissus ‘California’ Tecophilaea cyanocrocus

Allium karataviense ‘Red Giant’ Tulipa ‘Ballade Lady’



Muscari latifolium ‘Grape Ice’ Tulipa -Spryng Break Mix- ®

Narcissus ‘Pink Parasol’ Corydalis marschalliana

Iris hollandica ‘Miss Saigon’ ® Tulipa clusiana ‘Annika’



Narcissus ‘Anfield’ Tulipa ‘Violet Pranaa’ ®

Tulipa -Fun Colors- ® Tulipa ‘Rhapsody of Smile’

Hyacinthus ‘Anastasia’ Tulipa ‘Mariage’
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Narcissen, dubbelbloemig, vervolg per 10

‘Tête Bouclé’, de dubbelbloemige ‘Tête-à-Tête’, opvallende lage narcis, 
meerbloemig, geel, hoogte 15-20 cm. Bolmaat 12/+.

4,30

‘The Bride’, wit met iets lichtgeel, meerbloemig, geurend, 
hoogte 30 cm. Bolmaat 12/+.

2,40

‘Waylon’, bijzondere bloemkleur, bronsgeel met een oranje hart, 
hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+. Voorheen aangeboden onder de naam 
N. ‘Dinky’.

11,00

‘White Marvel’, de gevuldbloemige N. triandrus ‘Thalia’, meerbloemig, 
zeer goed gevulde bloemen en bovendien heerlijk geurend. Geschikt 
voor verwildering, hoogte 30-35 cm. Bolmaat 12/+.

4,30

‘White Medal’®, mooie dubbele witte narcis met een stevige steel en 
goed houdbare bloemen, bolmaat 14/+.
 

7,50

Narcissen, triandrus per 10

Division 5. De planten hebben één of meerdere knikkende bloemen per stengel. 
Triandrus narcissen bloeien erg laat en geuren.
‘Hawera’, zachtgeel, een van de leukste meerbloemige kleine 
narcissen. Hoogte 25 cm. Bolmaat 8/+.

1,90

‘Moonlight Sensation’, zachtgeel, meerbloemig, verwildering. 
Hoogte 30 cm. Bolmaat 12/+.

4,00

‘Petrel’, zeer fraai laagblijvend narcisje met ivoorwitte bloempjes, 
meerbloemig. Lange bloeitijd. Hoogte 30 cm. Bolmaat 10/+.

N 4,80

‘Sunlight Sensation’, geel, meerbloemig, perfect voor verwildering. 
Hoogte 30 cm. Bolmaat 12/+.

3,50

‘Thalia’, wit, meerbloemig, perfect voor verwildering. Hoogte 35 cm. 
Bolmaat 12/+. 
 

3,90

Narcissen, cyclamineus per 10

Division 6. Vroege, tot zeer vroege narcissen waarbij de slanke trompet wordt 
omgeven door naar achteren wijzende bloemblaadjes.
‘Emcys’, een gezonde witte cyclamineus, de kroonbladeren wijzen 
strak naar achteren, het langwerpige cupje is wit. Hoogte 25-30 cm. 
Bolmaat I.

12,50

‘February Gold’, geel, zeer vroeg, prima voor verwildering, 
hoogte 25 cm. Bolmaat 12/+.

2,90

‘February Silver’, ivoorwit met een zachtgele trompet, prima voor 
verwildering, hoogte 25 cm. Bolmaat 10/+.

7,50

‘Jetfire’, donkergeel met oranje trompetje, meerbloemig, zeer geschikt 
voor verwildering, hoogte 25 cm. Bolmaat 12/+.

2,20
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Narcissen, cyclamineus, vervolg per 10

‘Sugar Dipped’, mooi gevormde narcis met een warmgele trompet, 
aan het uiteinde geruffeld, waarbij het lijkt alsof deze in de suiker gedipt 
is. Hoogte 25 cm. Bolmaat 12/+.

7,00

‘Winter Walzer’, witte teruggeslagen dekbladen met een vrij lange 
zalmoranje trompet, hoogte ca. 25 cm. Bolmaat 14/+.
 

5,00

Narcissen, jonquilla per 10

Division 7. Kenmerkend voor hen zijn de geurige bloemen. Elke stengel draagt 
tussen twee en zes bloemen. Later bloeiend, april-mei.
‘Anfield’, meerbloemige jonquille met goudgele bloemen. Aanvankelijk 
is de cup oranje. Heerlijk geurend. Hoogte 35 cm. Bolmaat 12/+.

N 3,50

‘Bell Song’, crèmewit met lichtroze cup, meerbloemig, lange bloeitijd, 
hoogte 25 cm. Bolmaat 10/+.

2,70

‘Dainty Miss’, geurige Jonquille met glinsterend witte bloemen. 
Hoogte 25-30 cm. Bolmaat I.

N 11,00

‘Golden Echo’, wit dekblad, donkergeel aan de basis, met een mooi 
contrasterend donkergeel kroontje, hoogte ca. 30 cm. Bolmaat 12/+.

2,80

‘Hillstar’, citroengeel verlopend naar wit aan de basis, meerbloemig, 
hoogte 25 cm. Bolmaat 12/+.

3,00

‘Kokopellii’, stevige en rijkbloeiende narcis, meerbloemig geel, cupje 
donkergeel, hoogte 15-20 cm. Bolmaat 10/+.

3,50

‘Pueblo’, wit met lichtgele kroon, meerbloemig, hoogte ca. 25 cm. 
Bolmaat 10/+.

2,00

‘Sabrosa’, zachtgele, geurende bloemen. Meerbloemig en rijk 
bloeiend, hoogte 20-25 cm. Bolmaat 10/+.

N 2,00

‘Sailboat’, kleine wit met gele jonquilla narcis, zeer rijkbloeiend en 
heerlijk geurend, hoogte slechts 25 cm. Zeer geschikt voor 
verwildering. Bolmaat 10/+.

2,70

‘Sweet Love’, wit dekblad met een meerkleurige kroon, licht 
zalmoranje met een wit randje. Sterk geurende narcis, ruikt echt 
heerlijk, bolmaat 12/+.
 

2,70

Narcissen, tazetta per 10

Division 8. Trosnarcissen met heerlijk geurende bloemen. Bloeitijd april.
‘Cragford’, wit met een oranje kroontje, 4-6 bloemen per steel, 
hoogte ca. 35 cm. Bolmaat 14/+.

4,50

‘Geranium’, wit met een oranje kroontje, geurende tazetta, 
hoogte ca. 35 cm. Bolmaat 14/+.

4,70
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Narcissen, tazetta, vervolg per 10

‘Laurens Koster’, een geurende trosnarcis die al ruim 100 jaar geleden 
werd geïntroduceerd, wit met een geel kroontje, 4-7 bloemen per 
steel, hoogte 30-35 cm. Bolmaat 12/+.

3,60

‘Martinette’, geel met een oranje kroontje, 5-7 bloemen per steel, 
hoogte ca. 35 cm. Bolmaat 12/+.

2,20

‘Minnow’, crème-geel met geel cupje. Kleine bloemetjes in een trosje, 
hoogte 15 cm. Bolmaat 12/+.
 

1,60

 Narcissen, poeticus per 10

Division 9. Late narcissen met een klein gekleurd kroontje. Geurend.
‘Actaea’, grote witte bloem met een zeer klein geel-oranje kroontje, 
geurend. Hoogte 40 cm. Bolmaat 14/+.

5,80

poeticus var. recurvus, Dichtersnarcis, fazanten- of pauwenoognarcis. 
Wit met overwegend oranje kroontje, geurend, laatbloeiend, goed voor 
verwildering, hoogte 40-50 cm. Bolmaat 12/+.
 

3,00

 Narcissen, bulbocodium per 10

Division 10. Hoepelroknarcissen. Bloeitijd maart-april.
‘Arctic Bells’, een narcisje met een roomwitte bloemen,  
hoogte 10-20 cm. Bolmaat 8/+.

3,00

‘Julia Jane’, lichtgeel, vroeg- en rijkbloeiend. Prima voor verwildering. 
Bolmaat 5/+.

3,50

‘Oxford Gold’®, een rijkbloeiende selectie met een iets grotere 
goudgele bloemen, geschikt voor verwildering. Bolmaat 9/+.

3,10

‘Spoirot’, crèmewitte bloempjes, voor verwildering, hoogte 10-20 cm. 
Bolmaat 7/+.
 

4,50

Narcissen, spleetkronig en vlinderbloemig per 10

Division 11. Met een (meestal in vier delen) gespleten kroon, waarvan de 
kroonbladeren vaak plat tegen de kelkbladen aanliggen. Hoogte 35 tot 40 cm. 
Bolmaat 14/+ als niets is aangegeven.
‘Cassata’, wit met heldergele kroon, vroeg. 4,60
‘Colblanc’, geheel wit met witte gespleten kroon. 8,50
‘Dolly Mollinger’, wit dekblad, kroon wit met oranje en gele vlam, 
prima voor verwildering. Bolmaat 16/+.

8,50

‘Donaupark’, helderwit dekblad, witte gevlinderde cup met lichtgele 
opvallende ster. 

4,80
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Narcissen, spleetkronig en vlinderbloemig, vervolg per 10

‘Lemon Beauty’, zuiver wit, witte gevlinderde cup met een subtiele 
citroengele ster. Bolmaat 12+.

3,50

‘Orangery’, crèmegeel dekblad met lichtoranje kraag, prima voor in 
grote groepen.

3,90

‘Palmares’, helderwit met een lichtroze geraffelde kraag, middelgroot, 
populair onder bloembinders.

5,30

‘Shrike’®, wit met een in zeer veel delen gespleten oudroze kroon, 
hoogte ca. 35 cm.

6,20

‘Sorbet’, wit met een mooie oranje ster in de witte kroon. 4,90
‘Tricollet’, wit dekblad met een oranje in drie delen gespleten kroon 
(klaverbladvormig), zeer opvallende bloem.
 

5,80

Narcissen, overig per 10

Division 12. Alle soorten die niet kunnen worden toegewezen aan een van de 
andere divisies, worden in deze divisie geplaatst. 
‘Eaton Song’, geel met oranje, meestal drie bloemen per steel, 
meerdere stelen per bol. Hoogte 40-50 cm. Bolmaat 12/+.

2,80

‘Little Emma’, geel, miniatuur die sterk lijkt op een van de ouders:  
N. cyclamineus. Sterk naar achter gebogen bloemblaadjes. Veelal twee 
tot drie bloemen per steeltje. Hoogte 10-15 cm. Bolmaat 7/+.

N 5,00

‘Tête-à-Tête’, geel, laag, meerbloemig en verwildert goed. 
Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 12/+.
 

2,40

Narcissen, species en wildvormen per 10

Division 13. Alle soorten en hybriden die in de natuur voorkomen, worden in deze 
divisie vermeld. Bloeitijd maart-april.
cordubensis, meerbloemige, en rijkbloeiende wildvorm. Heerlijk 
geurend. Hoogte 25 cm. Bolmaat 6/+.

N 3,00

pseudonarcissus subsp. obvallaris, Tenby-Daffodil. Vroeg, geel, zeer 
geschikt voor verwildering, hoogte 25-30 cm. Bolmaat 10/+.

3,10

x odorus (Campernellen), lichtgeel, geurend, meerbloemig, 
bolmaat 8/+.

4,50

x odorus ‘Plenus’ (dubbele Campernellen), lichtgele gevulde 
bloemen, geurend, meerbloemig, bolmaat 12/+.

2,90
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TULPEN
Tulipa wildvormen, wildtulpen per 10

Voor het merendeel laagblijvende species met kleine bloemen. Wij leveren van 
deze soorten uitsluitend bolletjes van de eerste grootte voor een optimaal 
bloeiresultaat.
acuminata, zeer apart gevormde bloemen (een extreme vorm van 
leliebloemig), rood met geel, hoogte 40-50 cm. Bolmaat 8/+.

14,50

aucheriana x hageri, een wildtulpje ontstaan uit bovenstaande 
kruising. Puntige bronsgele bloempjes met aan de buitenzijde naar de 
topjes donker wordende rozerode gloed. Hoogte 20 cm. Bolmaat I.

7,00

aximensis, een wildvorm met helderrode bloemen, afkomstig uit de 
Savoyen, Frankrijk. Hoogte 30-40 cm. Bolmaat I.

8,00

bakeri ‘Lilac Wonder’, rozelila met een groot geel hart,  
hoogte 15-20 cm. Bolmaat 6/+.

1,70

batalinii ‘Bright Gem’, geel met lichtoranje blos, laat, hoogte 15 tot 
20 cm. Bolmaat 6/+.

1,80

batalinii ‘Red Hunter’, vurig rood tulpje, geselecteerd door de R.H.S. 
Hoogte 15 cm. Bolmaat 6/+.

2,90

batalinii ‘Salmon Gem’, zalmroze, laatbloeiend, hoogte 15 cm. 
Bolmaat 5/+.

3,80

biflora, wit met een geel hart, meerbloemig en geurend. 
Hoogte 10 cm. Bolmaat 5/+. 

4,00

clusiana, true species, het snoepgoedtulpje. Vrijwel witte bloemen, aan 
de buitenzijde rood met een groot zwartviolet hart. Bolmaat 6/+.

6,50

clusiana ‘Annika’, licht rozerode bloemen, rijk bloeiend, meestal drie 
tot vijf bloemen per bolletje. Hoogte 25 cm. Bolmaat 6/+.

N 3,80

clusiana ‘Cynthia’, rood met groengeel, hoogte 25 cm. Bolmaat 5/+. 3,60
clusiana ‘Lady Jane’, elegant slank tulpje, wit met een zacht rozerode 
buitenkant. Hoogte 25 cm. Bolmaat 6/+.

2,80

clusiana ‘Sheila’, buitenkant bronsgeel met rood, binnenzijde geel met 
rode gloed, hoogte ca. 20 cm. Bolmaat 5/+.

3,10

clusiana var. chrysantha, buitenkant geel met rood, de binnenzijde is 
mooi geel, prima voor verwildering, hoogte 15-20 cm. Bolmaat 5/+.

1,20

clusiana var. chrysantha ‘Tubergen’s Gem’, buitenkant lichtgeel met 
rozerood, de binnenzijde is lichtgeel, forse en krachtige selectie. Prima 
voor verwildering, hoogte 20-25 cm. Bolmaat 6/+.

1,90

clusiana var. stellata, buitenzijde lichtrood met groen-wit met een 
groen-witte binnenzijde, zeer rijk bloeiend met meerdere bloemen per 
steel, hoogte ca. 25 cm. Bolmaat 6/+.

2,40
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Tulipa wildvormen, wildtulpen, vervolg per 10

cretica ‘Hilde’, stervormige, zachtroze bloemen, die bij het ontluiken 
nog wit zijn. Aan de buitenzijde roze blosjes. Meerbloemig, tot drie 
bloemen per bloemsteeltje. Hoogte ca. 20 cm. Bolmaat 6/+.

N 3,50

eichleri, fraaie rode tulp met een klein lichtgeel streepje, hoogte 30 cm. 
Bolmaat I.

3,70

‘Garden of Clusius’, meerbloemig tulpje, ceriseroze bloemen met een 
wit hart. Vernoemd ter ere van het 425 jarig bestaan van de Hortus 
Botanicus in Leiden. Hoogte 20 cm. Bolmaat 5/+.

N 3,90

heweri, geel met een rode blos, 2 tot 3 bloemen per steel,  
hoogte 15-20 cm. Bolmaat 9/+.

6,50

‘Honky Tonk’, een klein tulpje met grijsgroen gegolfd blad. De 
zachtgele bloemen tonen een roze blos op de buitenkant van de 
bloemblaadjes, hoogte 20 cm. Bolmaat 6/+.

2,20

humilis, violetroze met gele basis, vroeg. Hoogte 10-15 cm. 
Bolmaat 5/+.

2,30

humilis ‘Lilliput’, meerbloemig rood tulpje, hoogte 10 cm. 
Bolmaat 6/+.

2,20

humilis ‘Persian Pearl’, de bloempjes zijn aan de buitenkant 
magentaroze met een groene gloed, aan de binnenzijde purper. 
Bolmaat 6/+.

2,70

humilis ‘Samantha’, laag meerbloemig rood tulpje, met mooi 
gevormde gevulde bloemen. Bolmaat I.

4,50

humilis var. pulchella ‘Alba Caerulea Oculata’, wit met een mooi 
staalblauw hartje, bolmaat 5/+.

12,50

humilis var. pulchella ‘Rosea Caerulea Oculata’, lichtroze, bijna witte 
bloemen met een blauw hartje, meerbloemig. Bolmaat I.

15,00

humilis ‘Violacaea Black Base’, violetroze bloemen met een groot 
zwart hart. Hoogte 10-15 cm. Bolmaat 6/+.

3,20

humilis ‘Violacaea Yellow Base’, violetroze bloemen met een groot 
geel hart. Hoogte 10-15 cm. Bolmaat 6/+.

3,20

ingens, grootbloemige glanzend scharlakenrode tulp, hoogte 40 cm. 
Bolmaat 11/+.

3,80

linifolia, rood, laag, leuk klein tuintulpje met smal grasachtig loof, 
hoogte 15 cm. Bolmaat 4/+.

1,80

‘Little Beauty’, donker violetroze met aan de binnenzijde een 
helderblauwe basis met daar omheen een wit randje. Bolmaat 6/+.

1,70

‘Little Princess’, oranjerode bloemen met een opvallend hart, 
meerbloemig. Hoogte 10-15 cm. Bolmaat 6/+.

2,10
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Tulipa wildvormen, wildtulpen, vervolg per 10

‘Liz de Velours’, helderrode bloemen, leliebloemig, met een grillige, 
maar toch elegante groeiwijze. Hoogte 30 cm. Bolmaat I.

6,00

‘Lizzy’, wildtulpje met een natuurlijke uitstraling. Puntige rode bloemen 
met een zwart hart. Hoogte 15-20 cm. Bolmaat 6/+.

3,30

orphanidea ‘Flava’, meerbloemig, de kleur: voornamelijk geelachtige 
tinten met wat bronskleurig en een beetje rood, hoogte 30 cm. 
Bolmaat I.

4,50

‘Peppermintstick’, sterk gelijkend op T. clusiana. Ceriserode bloemen 
met een witte rand en een groot violetpaars hart. Hoogte 25 cm. 
Bolmaat 6/+. 

3,10

praestans ‘Bloemenlust’, oranjerood, meerbloemige tulpje met bont 
blad. Hoogte 25 cm. Bolmaat 10/+.

2,60

praestans ‘Füsilier’, oranjerood, meerbloemig, hoogte 25 cm. 
Bolmaat 12/+.

4,20

praestans ‘Shogun’®, zeer fraaie helderoranje, meerbloemige tulp, 
hoogte ca. 20 cm. Bolmaat 10/+.

1,80

praestans ‘Zwanenburg Variety’, scharlakenrood meerbloemige tulp, 
hoogte 20-25 cm. Bolmaat 10/+.

2,60

pulchella, zie humilis.
saxatilis, grote geurende zacht lilaroze bloemen. ‘The Tulip of Candie’, 
hoogte 20-30 cm. Bolmaat 6/+.

1,80

stapfii, donker scharlakenrood met een donkerviolet hart, zeer 
opvallend. Hoogte 20-25 cm. Bolmaat I.

4,50

sylvestris, (syn. T. florentine odorate). Bostulp, stinzenplant. Gele 
geurende aanvankelijk knikkende bloemen, hoogte 30 cm. Bolmaat 6/+.

2,50

tarda, wit/geel, meerbloemig, laag, laat bloeiend, prima voor 
verwildering, hoogte ca. 10 cm. Bolmaat 8/+.

1,40

‘Tiny Timo’, rood tot donker rozerood met een wit/blauw hart, 
hoogte ca. 15 cm. Kruising tussen T. hageri en T. aucheriana. Bolmaat I.

3,40

turkestanica, bijna wit met een geel hart, meerbloemig, hoogte circa 
25 cm. Bolmaat 7/+.

1,60

urumiensis, meerbloemig, geel, laag, bolmaat 8/+. 1,60
whittallii, vuurtulpje, helder oranje aan de binnenkant. De buitenkant is 
oranje met een wat bruinige waas, hoogte circa 25 cm. Bolmaat 6/+.

4,50

sprengeri (per stuk), dit is de laatstbloeiende van alle Tulipa species, 
eind mei, begin juni. Slanke, helder roodoranje bloem. 
Hoogte 30-40 cm. Bolmaat I. 

7,50
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Darwin-Hybride tulpen per 10

Hoogte 40-60 cm. Bloeitijd eind april/begin mei. De bekendste snijtulpen, maar ook 
geschikt voor aanplant in de border waar meerdere jaren bloei mogelijk is. 
Bolmaat 12/+.
‘Apeldoorn Elite’, oranjerood, gele rand. 2,30

‘Apricot Impression’®, donker abrikooskleurig, hoogte ca. 55 cm. 2,30

‘Banja Luka’, gele ondergrond met een grote rode vlam. 2,30
‘Candy Apple Delight’, opvallende, grote tweekleurige Darwin tulp, 
fris kersrood met wit.

3,20

‘Cream Cocktail’, ivoorwit met gele vlammen. Het blad heeft een 
witte rand.

2,50

‘Daydream’, opent geel en verkleurt daarna naar warm oranje, mooi. 2,40
‘Golden Parade’, geel, hoogte 50 cm. 2,70

‘Hakuun’®, wit, hoogte ca. 60 cm. 2,60

‘Lalibela’, opvallend rood, grote bloem, hoogte ca. 50 cm. 2,70
‘Ollioules’, fraaie roze darwin hybride, grote bloem. Hoogte 40-50 cm. 3,00
‘Parade’, de verbeterde ‘Apeldoorn’, rood, hoogte 50 cm. 2,60

‘Pink Impression’®, grote roze bloem, hoogte 55 cm. 2,30

‘Red Impression’, rood, grote bloem. Hoogte ca. 55 cm. 2,30
‘Salmon Impression’, zalmroze, lichter van kleur dan T. ‘Pink 
Impression’, hoogte 55-60 cm.

2,10

‘Triple A’, oranjerood met een heel klein geel randje, mooie stevige 
tulp.

2,70

‘Van Eijk’, donker rozerode tulp. 1,90
‘World’s Favourite’, tomaatrood met een klein geel randje, erg mooi. 
Hoogte 55 cm.

3,00

‘Yellow Wave’, geel, bijzonder is het mooie geel met groen gevlamde 
blad, hoogte 50 cm.

2,30

Darwin hybriden gemengd, fraai mengsel uit deze soorten. 
Bolmaat 11/+.
 

2,30

Dubbele tulpen, pioenbloemig per 10

Bloeitijd half april tot half mei hoogte 25-45 cm. Bolmaat 12/+.
‘Akebono’, dubbele zachtgele tulp met een smal rood randje langs de 
bloemblaadjes. Hoogte 50-60 cm.

3,70

‘Angélique’, roze met wit, meerbloemig, hoogte 40 cm. 3,60
‘Black Hero’, de dubbelbloemige variant van T. ‘Queen of Night’, bijna 
zwart van kleur, hoogte ca. 50 cm.

4,20

‘Blue Diamond’, violetblauw, hoogte 30 cm. 2,90



37

Dubbele tulpen, pioenbloemig, vervolg per 10

‘Copper Image’®, licht koperkleurig. Hoogte 40 cm. 4,00

‘Cream Upstar’®, zacht beigegeel met lichtroze aan de buitenzijde van 
de bloem. Hoogte 30-40 cm.

N 3,50

‘Crossfire’, vroege tulp, rood met gele rand. Hoogte 30-40 cm. 3,50
‘Double Surprise’, zachtroze waarbij de binnenste bloemblaadjes wit 
zijn, meerbloemig. Hoogte 40 cm. Bolmaat 11/+.

4,90

‘Exotic Emperor’®, wit met wat groen, hoogte 35 cm. 2,50

‘Grobina’, vroege, lage, witte, dubbele tulp. Hoogte slechts 20 cm. 
Bolmaat 10/+.

N 3,50

‘Ice Cream’®, zeer gevulde witte tulpen met een aparte bloemvorm, 
aan de onderzijde met een rozerode gloed, bolmaat 11/+.

7,50

‘Mariage’, stevige, zachtroze tulp, hoogte 45 cm. N 4,50
‘Mount Tacoma’, mooi gevulde witte tulp. Hoogte 40 cm. 3,00
‘Orange Princess’, een dubbelbloemige mutant van de beroemde 
enkele vroege tulp ‘Prinses Irene’, oranje met lichtpaarse vlam.

4,50

‘Peptalk’, zeer variabele bloemen van crèmewit tot rozerood, de 
aderingen en vlammen op de bloemblaadjes lijken penseelstreken. 
Schitterend.

4,50

‘Red Princess’, ook dit is een dubbelbloemige mutant van de 
beroemde enkele vroege tulp ‘Prinses Irene’, maar nu met mooi 
gevormde, rode bloemen.

N 4,50

‘Sensual Touch’, doforanje met een bruine gloed, niet alleen 
dubbelbloemig maar ook gefranjerd. Hoogte ca. 25 cm.

4,50

‘Shirley Double’, wit met lila aderingen, naar de top van de 
bloemblaadjes intenser.

3,80

‘Uncle Tom’, maroon (donker bruinrood). 3,00
‘Verona’, crème tot lichtgeel, grote bloem. 3,30

‘Violet Pranaa’®, lang bloeiende, zeer grote, gevulde bloemen die al in het 
knopstadium spectaculair zijn. Aanvankelijk groen, later lichtlila tot wit.

N 4,90

‘Yellow Pomponette’, (Miranda yellow), geel, pioenbloemig, 
hoogte 30 cm. 
 

2,50

De Wi t ,  bo l lenp lanter  60  mm  
met  houten  handgreep 

€ 19 ,95  per  s tuk
Stevige stalen uitvoering.  

Gemakkelijk snijdend.
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Enkele vroege tulpen per 10

Prima tuintulpen met een hoogte van ca. 30-35 cm. Bolmaat 12/+.
‘Apricona’, abrikoosroze bloemen, hoogte 35 cm. 2,50
‘Apricot Beauty’, klassieke enkele vroege tulp, abrikooskleurig. 
Hoogte 35 cm.

3,00

‘Candy Prince’, lichtroze, hoogte ca. 35 cm. 1,90
‘Christmas Dream’, mooie roze tulp, stevig. 2,70
‘Couleur Cardinal’, donkerrood. Bolmaat 11/+. 2,70
‘Flair’, geel met rood. 2,30
‘Kiwanis’, sterke witte tulp. Laagblijvend, ca. 25 cm. 2,70
‘Prinses Irene’, oranje met violetpaarse vlam. 2,80
‘Purple Prince’, paars, hoogte ca. 35 cm. 1,90
‘Sunny Prince’, zacht citroengele vroege tuintulp. Hoogte 35 cm. 2,20
‘White Prince’, aanvankelijk zachtgeel, verbloeiend naar wit. Hoogte 35 cm.
 

2,20

Enkele late tulpen per 10

Hoge (50-70 cm.) in mei bloeiende tulpen met een langere bloeitijd dan de meeste 
andere tulpen. Ook zeer goede snijbloemen. Bolmaat 12/+.
‘Angels Wish’, grote ivoorwitte bloemen, hoogte 50-55 cm. N 3,00
‘Avignon’, grote oranjerode bloemen, hoogte 65 cm. 2,90
‘Bleu Aimable’, geurende, zachtlila bloemen, hoogte 60 cm. 3,20
‘Blushing Girl’, wit met roze randjes, hoogte ca. 50 cm. 3,00
‘Candy Club’, opent vrijwel wit en krijgt daarna een mooie rozerode 
tekening, meerbloemig.

3,20

‘Dordogne’, roze met oranje zweem, grote bloem. 3,00
‘Happy Generation’, wit met rode vlammen. 2,30
‘Helmar’, geel met donkerrood gevlamd. 3,00
‘Kingsblood’, dieprood, grote langwerpige bloem. 2,70
‘Maureen’, marmerwit, grote bloem. Bolmaat 11/+. 3,40
‘Menton’, zalmroze, grote bloem. 2,50
‘Night Club’, paars, meerbloemig. 3,20
‘Queen of Night’, donker paarszwart. 2,50
Rembrandt gemengd, een mengsel van duidelijk gestreepte tulpen, 
zoals op ouderwetse bloemplaten vaak is te zien.

3,10

‘Rhapsody of Smile’, groot en stevig met een lange bloeitijd. Diverse 
kleurschakeringen van warm oranje tot goudgeel.

N 3,00 

3,00
‘Sky High Scarlet’®, met een hoogte van ca. 90 cm. de langste rode 
tulp, blijft door de stevige stelen toch goed rechtop staan. Grote bloem.

2,60

‘World Expression’, lichtgeel met rode vlammen. 3,50
‘Yellow Angel’, grote gele bloemen, stevig.
 

N 3,00
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Fosteriana-tulpen per 10

Vroegbloeiende, middelhoge (25 tot 40 cm.) tuintulpen met grote bloemen. Meest 
geschikt voor meerjarenbloei. Bolmaat 12/+.
‘Analita’, roze met rood, wat geel aan de basis, hoogte 30 cm. 3,00
‘Flaming Purissima’, wit met roze blos, mooie meerkleurige 
fosteriana-tulp, hoogte 40 cm.

2,40

‘Orange Brilliant’, oranje, langbloeiend, goede selectie. 
Hoogte 40-45 cm.

N 2,20

‘Orange Emperor’, oranje, hoogte 40-45 cm. 2,50
‘Purissima’, wit, hoogte 40-45 cm. 2,20
‘Purple Purissima’, een nog niet geregistreerd soort, maar zeker de 
moeite waard: purper, naar de randen toe roze. Hoogte 40-45 cm.

2,60

‘Red Alert’, verloping van Orange Emperor, rood met wat geelgroen 
aan de basis, hoogte 40-45 cm.

2,30

‘Sweetheart’, geel met witte rand, hoogte 40 cm. 3,00
‘Yellow Purissima’, geel, hoogte 40 cm. 2,40
‘Zombie’, rozerood met gele rand, hoogte 35-40 cm. 2,70
Fosteriana-tulpen gemengd, mengsel van minstens vijf verschillende 
kleuren.
 

2,40

Gefranjerde tulpen, orchidee tulpen per 10

Tulpen waarvan de bloembladeren als het ware zijn afgezet met een klein 
kartelrandje, laat bloeiend, hoogte 40-60 cm. Bolmaat 12/+.
‘Burgundy Lace’, stevige, gefranjerde, dieprode tulp op hoge steel. 
Hoogte 60 cm.

2,50

‘Eyelash’, ivoorwitte tulp waarbij de bovenste delen van de 
bloemblaadjes purperroze zijn. Hoogte 50-55 cm.

N 3,50

‘Fancy Frills’, roze, aan de onderkant van de bloem lichter. 
Hoogte 45 cm.

2,70

‘Honeymoon’, mooi gevormde witte bloemen met gefranjerde randjes, 
lijken op ijskristallen. Hoogte 40 cm.

3,50

‘Flaming Baltic’, wit met paarsrood, gevlamd. Hoogte 50 cm. N 4,80
‘Labrador’, zeer donkerrode, goed gefranjerde tulp. 3,00
‘Louvre’, lilaroze met een zilverachtig randje, hoogte 50 cm. 3,00
‘Maja’, geel. 2,60
‘Purple Crystal’, donker violette bloem, gefranjerd, aan de basis wit. 3,20
‘Sensual Touch’, doforanje met een bruine gloed, dubbelbloemig en 
gefranjerd. Hoogte ca. 25 cm. 
 

4,50
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Greigii-tulpen per 10

Laagblijvende (20-30 cm.) tulpen met meestal opvallende roodbruine strepen 
of vlekken op het blad. Zeer geschikt voor perkbeplanting. Bloeitijd april. 
Bolmaat 12/+.
‘First Love’, rood met geel aan de rand. Hoogte ca. 25 cm. 2,60
‘Golden Tango’, kanariegeel, lichte roodgroene blos. Hoogte 40 cm. 
Bolmaat 11/+.

2,50

‘Mekka Melody’, oranjegeel gevlamde bloemen. Hoogte 15 cm. 3,30

‘Pinocchio’®, rozerood met wit, zeer mooi. Hoogte slechts 15 cm. 
Bolmaat 11/+.

2,60

‘Quebec’, mooie meerbloemige greigii in pasteltinten zachtgeel en licht 
rozerood, hoogte ca. 30 cm.

2,10

‘Red Riding Hood’, Roodkapje, zeer populaire lage rode tulp met 
getekend blad. Bolmaat 12/+.

2,60

‘Sweet Lady’, frisroze, naar de basis lichter wordend. Mooi getekend 
blad.

2,60

‘White Fire’, citroengeel met smalle, zacht besrode strepen. 
 

2,50

Kaufmanniana-tulpen per 10

Laagblijvende, zeer vroeg bloeiende tulpen, die bij helder weer zich wijd openen en 
zo de meestal opvallende binnenzijde van de bloem tonen, hoogte 10-25 cm. 
Bolmaat 12/+.
‘Concerto’, crème-wit. 2,10
‘Goudstuk’, laagblijvende, zeer vroeg bloeiende tulp, geel met rood, 
hoogte 20 cm.

2,70

‘Heart’s Delight’, roze met een opvallende tekening aan de 
binnenzijde.

2,70

‘Ice Stick’, crèmewit met lichtrood, vroegbloeiende tulp met een 
hoogte van ca. 25 cm. Elegante verschijning.

3,00

‘Scarlet Baby’, fraaie donkerrode lage tulp die slechts 12 cm. hoog 
wordt. Een aanrader.

2,20

‘Showwinner’, rood, één van de vroegste, goed te combineren met 
bijvoorbeeld grootbloemige krokussen. Hoogte 15-20 cm. 
 

2,50

Vinasseka l i
Vinassekali 800 gram     € 7,25

 
100% natuurlijke meststof van Ecostyle.  

Bemesten met Vinassekali draagt bij tot een rijke bloei  
en goede wortelontwikkeling. Vinassekali is de ideale  
aanvullende bemesting voor bol- en knolgewassen.
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Leliebloemige tulpen per 10

Elegante tulpen met puntig uitlopende bloembladen, laatbloeiend (mei), hoogte 40-
60 cm. Bolmaat 12/+.
‘Aladdin’, rood met kleine gele rand. 3,50
‘Ballade’, violetpaars met witte rand. 3,00
‘Ballade Lady’, zilverroze, naar de randen toe wit. N 3,50
‘Ballerina’, oranje. 2,90
‘Budlight’, zachtgeel met witte rand. 3,60
‘Burgundy’, mooie dieppaarse leliebloemige tulp. Bolmaat 11/+. 3,60
‘Elegant Lady’, crème-geel, violetrode rand. 2,10

‘Flashback’®, geel. 3,00

‘Fly Away’®, rood met een vrij brede goudgele rand. 2,30

‘Je t’aime’, vanuit de basis zachtgeel, overgaand in levendig oranje. N 4,00
‘Mariette’, mooie dieproze tulp. 2,70
‘Marilyn’, rood met wit gevlamd, fraai. 2,70
‘Merlot’, bordeauxrood. N 3,40
‘Pieter de Leur’, elegante tulp met puntig uitlopende bloembladen, 
laatbloeiend (mei), rood, hoogte 50-60 cm.

2,70

‘Purple Dream’®, grote paars bloemen. 2,50

‘Vendee Globe’, van geel tot oranjerood en alles er tussenin, vormt in 
grote aantallen een erg fraai gezicht.

3,70

‘White Triumphator’, wit.
 

3,00

Parkiettulpen per 10

Tulpen met sterk ingesneden en onregelmatig gevormde bloembladeren, laat 
bloeiend, hoogte 40-60 cm. Bolmaat 12/+.

‘Amazing Parrot’®, violetrood met een oranje rand, heel apart. 3,60

‘Apricot Parrot’, mooie abrikooskleurige parkiet. 3,30
‘Black Parrot’, donker paarszwart. 3,50
‘Blue Parrot’, lilablauw. N 3,80
‘Estella Rijnveld’, rood met wit. 3,50
‘Flaming Parrot’, geel met rood. 3,60
‘Flower Power’, oranje parkiettulp. 3,50
‘Green Wave’, stevige parkiettulp met een zeer grote bloem in de 
kleuren groen en roze (en wat wit).

4,50

‘Irene Parrot’, ’Prinses Irene Parkiet’, geeloranje bloemen met donker 
paarsrode tekening. Hoogte 30 cm.

4,50

‘Madonna’, mooie witte parkiettulp, hoogte 40 cm. 3,50
‘Professor Röntgen’, oranje, hoogte ca. 50 cm. 4,50
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Parkiettulpen, vervolg per 10

‘Red Madonna’, rood, hoogte 40 cm. 3,30
‘Shining Parrot’, rood met donkere tekening op de buitenzijde van de 
bloem. Mutant uit T. ‘Bastogne’. hoogte 40-50 cm.

N 3,70

‘Silver Parrot’®, mooie wit met roze parkiettulp met bovendien een 
crèmewitte rand langs het blad.

4,00

‘Yellow Madonna’, geel, hoogte 40 cm. 3,30
Parkiettulpen gemengd, kleurrijk mengsel uit bovenstaande soorten.
 

3,90

Triumph-tulpen per 10

Halfhoge tulpen (tot ca. 50 cm.). In deze groep is de grootste variatie in kleur te 
vinden, bloeitijd april. Bolmaat 12/+.
‘Aquarel’, aanvankelijk begint de bloem zachtgeel met een kleine rode 
rand, verkleurt dan naar crèmewit terwijl de rode rand breder wordt. 
Hoogte 40-50 cm.

N 3,80

‘Armani’, donker paarsrode bloem met een witte rand,  
hoogte 40-50 cm.

2,70

‘Continental’, bijna even donker als de beroemde T. ‘Queen of Night’, 
maar deze tulp bloeit eerder en heeft een grotere bloem. 
Hoogte ca. 40-50 cm.

3,00

‘Don Quichotte’, violetroze, hoogte 55 cm. 2,80
‘Dynasty’, roze, vanuit de basis wit gevlamd, hoogte 50-60 cm. 2,10
‘Flaming Flag’, gevlamde tulp, purperroze tot wit, hoogte ca. 40 cm. 2,20
‘Gavota’, roodbruin, gele rand, hoogte 50 cm. 2,50
‘Graceland’, wit met een roze randje, lang bloeiend. Hoogte 40-50 cm. N 3,00
‘Grand Perfection’, de bloemtekening doet denken aan een historische 
Rembrandttulp, crèmewit met rode vlammen. Hoogte 40 cm.

N 2,70

‘Hemisphere’, wit, roze en rood gevlamd, zeer variabel in kleur en 
komt goed tot zijn recht in een groepje. Hoogte 40 cm.

2,30

‘Indeland’®, aparte donker violette bloemen met een bruine gloed, 
hoogte ca. 40 cm.

3,00

‘Jan Reus’, mooie bruinrode tulp, hoogte 40 cm. 2,60
‘Just Kissed’, wit, naar de randen donker rozerood, hoogte 45 cm. 3,00
‘Merel Delight’, wit met donker rozerode streepjes en spikkeltjes. 
Hoogte 35 cm. 

4,50

‘Mistress’®, één van de mooiste roze tulpen. Hoogte 60 cm. 2,20

‘National Velvet’, donker paarsrood. Hoogte 50 cm. 3,00
‘Negrita’, zeer populaire donkerpaarse tulp. Hoogte 45 cm. 2,20
‘Pays Bas’, sterke wit tulp, mooi, grote bloem. Hoogte 60 cm. 2,30
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Triumph-tulpen, vervolg per 10

‘Prins Willem Alexander’, fraaie oranjerode tulp, geurend,  
hoogte 50-55 cm.

3,00

‘Rem’s Favourite’, (Rembrandts Favourite), mooie paars met wit 
gevlamde tulp, hoogte 40 cm.

4,70

‘Request’®, dof oranje met een duidelijke bruine gloed. Hoogte 40 cm. 2,60

‘Ronaldo’®, een iets lagere 30-35 cm. zeer donkere purperzwarte tulp. 2,10

‘Salmon Dynasty’, zachtgeel, naar de randen roze met warmgeel, 
hoogte 50 cm.

2,20

‘Slawa’, donker roodpaars met een oranjeroze rand, zeer aparte 
kleurencombinatie. Hoogte 40 cm. 

2,50

‘Spryng Break’, donker rozerood met geel, vrolijk en opvallend. 
Hoogte 35 cm.

3,30

‘Strong Gold’, zeer mooie en sterke gele tulp. De beste gele aanwinst 
in jaren. Ook een prima snijbloem. Hoogte 40-50 cm. 

2,40

‘Suncatcher’, de onderzijde van de bloem is zachtgeel, overgaand naar 
rozerood aan de bovenzijde. Hoogte 40 cm. 

N 3,70

‘Synaeda Amor’, fraaie roze tulp. Hoogte 40 cm. 2,10
‘Synaeda Blue’, violetpaars met witte rand. Hoogte 50 cm. 2,40
‘Thijs Boots’, lichtroze, goede snijbloem. Hoogte 50 cm. 3,60
‘Tom Pouce’, meerkleurige tulp, vanuit de basis geel, verlopend naar 
donkerroze tot lichtroze aan de rand van de bloemblaadjes. 
Hoogte 50 cm. 

2,70

‘Whispering Dream’®, puntige bloemen, aan de onderzijde wit, de 
bovenzijde is paarsroze. Hoogte 50 cm. 
 

3,10

Nieuwe EU-BTW-richtlijnen 
 

Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land 
van bestemming berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland 
dan heeft dit gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling.
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Viridiflora-tulpen, Bizarre tulpen per 10

Tulpen met groene bloemen of groene tekeningen. Laatbloeiend (mei), 
bolmaat 12/+.
‘Artist’, zalmroze, paars en groen, 30 cm. 3,00
‘China Town’, een fraaie combinatie van wit, roze en groen,  
hoogte 35-40 cm.

3,70

‘Doll’s Minuet’, purper met groen, 55 cm. 2,00
‘Esperanto’, roze overgaand in bruinrood, met een duidelijk groene 
tekening. Het blad heeft een wit randje, hoogte ca. 40 cm.

3,20

‘Green King’, een geheel groene tulp met een olijfgroene zweem, die 
ook in de uitbloei groen blijft. Hoogte 50-60 cm. 

4,50

‘Green Love’, paars met groen. Laatbloeiend (mei). Hoogte 50 cm. 3,30
‘Green Wave’, stevige parkiettulp met een zeer grote bloem in de 
kleuren groen en roze (en wat wit).

4,50

‘Spring Green’, zuiver wit met groen, hoogte 50 cm. 2,80
‘Yellow Springgreen’, geel met groen, hoogte 40-50 cm. 3,60

P lantenscha len
Plantschalen, sterke kunststof plantschalen voor het makkelijk planten 

en weer opgraven van uw bloembollen, tevens een goede  
bescherming tegen vraat van beneden af door muizen of woelmuizen.

 Ronde schaaltjes in  Rechthoekige schaaltjes in
 4 maten: per 3 2 maten: per 3
 Ø 18 cm. € 2,70 18 cm. x 15 ½ cm. € 2,70
 Ø 22 cm. € 3,00 23 ½ cm. x 21 cm. € 3,30 
 Ø 26 cm. € 3,30  
 Ø 30 cm. € 3,60 

De Wi t ,  bo l lenp lanter  60  mm  
met  houten  handgreep 

€ 19 ,95  per  s tuk
Stevige stalen uitvoering.  

Gemakkelijk snijdend.
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BLOEMBOLLEN VOOR KAMERCULTUUR
Hippeastrum (Amaryllis). Wij raden aan om deze bollen niet voor 1 november te 
planten om de preparatie en rustperiode niet te verstoren. De meeste Amaryllissen 
bloeien binnen 8 weken bij 20 °C.
BELANGRIJK: Levering van de Hippeastrum (Amaryllis) niet voor september.
Sinds 2007 is er een nieuwe indeling gepubliceerd. De desbetreffende groep staat 
achter de groepsnaam.
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Hippeastrum grootbloemig, Galaxy group p/stuk

Bolmaat 34/36, tenzij anders vermeld. De aangeboden bolmaten garanderen twee 
stelen. 
‘Ambiance’, wit met rood gestreept. 4,90

‘Antarctica’®, wit met een groen hart. 5,30

‘Apricot Parfait’, zacht abrikoos met wit. Bolmaat 28/30. N 4,50

‘Cherry Bloss’®, wit met een kersroze blos. 4,90

‘Daphne’®, donker paarsrood. Bolmaat 32/34. 5,70

‘Gervase’, lichtroze met warmroze tekening. 5,60
‘Horizon’, oranje. 5,10

‘Pink Surprise’®, felroze, zeer opvallende kleur. 4,70

‘Red Lion’, de bekendste rode Amaryllis. 4,20

‘Red Pearl’®, zeer donkerrood, bloemgrootte ca. 22 cm. Bolmaat 32/34. 5,80

‘Rosy Star’®, wit met roze blos, mooie kleurencombinatie. 5,60

‘Spartacus’®, rood met wit, erg mooi. 5,70

‘Spotlight’®, wit met rode spikkels en wat rood aan de rand. 
Bolmaat 32/34.

5,90

‘Sweet Star’, zachtroze. 5,60
‘Temptation’, wit met een ceriserood hart. Bolmaat 32/34. N 5,50

‘Terra Cotta Star’®, oranjebruine bloemen, opvallende kleur. 6,10

‘White Queen’, wit. N 4,90
‘Yellow Star’, geel.
 

N 6,70



46

Hippeastrum grootbloemig, Diamond group p/stuk

Bolmaat 34/36, tenzij anders vermeld. De aangeboden bolmaten garanderen twee 
stelen. 

‘Charisma’®, donkerrood verlopend naar wit, met tussenliggende 
nuances. Bolmaat 32/34.

5,70

‘Green Magic’®, crèmewit met een groene waas en enkele roodbruine 
strepen, opvallende bloem.

4,90

‘Lemon Star’®, geelgroen, vrij kleine bloem. 5,90

‘Picotée Red Lining’®, wit met een klein rood randje, bloemgrootte 
15-16 cm. Bolmaat 34/36.

6,70

‘Tierra’, voorheen aangeboden als ‘H. Terra Mystica’. Terra cotta kleur 
met klein wit randje, opvallende kleur. Bolmaat 30/32.

6,20

‘Très Chic’®, rood met een wit hart, mooi contrasterend, 
bolmaat 28/30.
 

5,70

Hippeastrum multiflora, Diamond group p/stuk

Kleinbloemige Amaryllis met gemiddeld zeven bloemstelen. Bolmaat I.

‘Striped Garden’®, wit met rood. 11,00

‘White Garden’®, wit.
 

11,00

Hippeastrum dubbelbloemig, Double Galaxy group p/stuk

Bolmaat 30/32.

‘Akiko’®, wit. 5,60

‘Amadeus Candy’®, wit met roze aan de uiteinden van de 
bloemblaadjes.

5,70

‘Aphrodite’, roze met wit. 5,60

‘Cherry Nymph’®, kersenrood. 5,60

‘Double Delicious’®, mooie felrode cultivar. 5,50

‘Doublet’, wit met roze strepen over de puntige bloemblaadjes. 5,70
‘Elvas’, wit met rode strepen. 5,40

‘Flamed Amadeus’®, rood met wit. N 5,70

‘Giant Amadeus’®, zalmroze met wit, zeer grote bloem. 5,70

‘Splash’®, helderrood met een wit centrum, bijzondere bloemvorm. 5,70

‘Striped Amadeus’®, zeer grote roze-witte gevulde bloemen. 5,70

‘Sweet Nymph’®, roze. 5,70

‘Velvet Nymph’, warmrood. 5,70

‘White Amadeus’®, wit.
 

N 5,70
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Hippeastrum kleinbloemig, Butterfly group p/stuk

Minimaal twee stelen.

‘Exotic Star’®, een mooie variëteit in een kleurencombinatie van rood, 
wit en groen, bolmaat 34/36.

6,70

‘Mystica’, groen met rood. Bolmaat 30/32. 6,50
papilio, de wijde trechtervormige bloemen zijn groengeel met 
paarsbruine nerven. Bolmaat 20/22.

7,50

‘Sweet Lilian’, bordeauxrood hart overgaand naar wit aan de rand, 
bolmaat 26/28.

5,80

‘Wild Amazone’®, limoengroen met terra. Bolmaat 32/34.
 

N 7,50

Hippeastrum kleinbloemig, Spider group p/stuk

Minimaal twee stelen.

‘Chico’®, extreme (cybister) bloemvorm, donkerrood met groene 
bloemen, bolmaat 30/32.

6,20

‘Evergreen’®, een Amaryllis die echt groen is, bovendien zeer 
rijkbloeiend, bolmaat 30/32.

5,80

‘La Paz’, olijfgroen met rood, bolmaat 30/32. 5,70

‘Quito’®, donkerrood met wat groen, bolmaat 30/32. 6,20

‘Sumatra’®, oranjerood met wat groen, bolmaat 30/32.
 

5,90

Hippeastrum kleinbloemig, Trumpet group p/stuk

Minimaal twee stelen.
‘Estella’, lilaroze met fijne witte streep, bolmaat 28/30. 6,50

‘Misty’®, zachtroze met witte bloemen, groene keel. Bolmaat 28/30 6,70

‘Santiago’, rood-wit gestreept, bolmaat 28/30.
 

5,80

Nieuwe EU-BTW-richtlijnen 
 

Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land 
van bestemming berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland 
dan heeft dit gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling.
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Hyacinten voor op glas per 5

Geprepareerd, bolmaat 18/19 Levering: 2e helft september. Hyacinten voor 
kamercultuur dienen eerst een periode koud (9 °C. of minder) en donker te staan 
tot de knop duidelijk uit de bol is. Het groeipunt op de bol wordt dan aan de 
onderzijde iets dunner. De bollen kunnen dan direct in het licht en de warmte 
worden geplaatst. Bij half september geplante geprepareerde hyacinten zal dit 
meestal begin december zijn.
‘Blue Star’, blauw. 4,00
‘Pink Pearl’, donkerroze. 4,00
‘White Pearl’, wit.
 

4,00

Paperwhite-narcissen per 10

Deze trosnarcissen kunnen direct in een pot met fijn grind of in aarde geplant 
worden en in de vensterbank gezet. Hoogte ca. 40-50 cm. In Zuid-Europa en in 
andere gebieden met een milder klimaat kunnen deze narcissen ook in de tuin 
worden geplant. 
‘Grand Soleil d’Or’, goudgele bloemen. Geurend. Bolmaat 17/+. N 6,00
‘Inbal’, grote witte bloemen, nagenoeg geurloos. Bolmaat 16/+. 6,20
‘Ziva’, zuiver wit, speciaal aanbevolen. Bolmaat 17/+.
 

6,00

Selaginella, Roos van Jericho p/stuk

Een rariteit voor in de kamer of de kas, het leukste is om de rare uitgedroogd 
ogende plant zich na het oppotten te zien ontvouwen tot een laagblijvende groene 
plant. De Roos van Jericho verlangt een vochtig maar luchtig grondmengsel en 
verdraagt geen direct zonlicht. Minimumtemperatuur 10 °C.
lepidophylla, de gewone Roos van Jericho, topmaat. 2,00

Hyac in teng las 
helder transparant, dun glas, ook als klein bloemenvaasje te  

gebruiken. Per stuk € 1,75
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HERFSTBLOEIENDE BOLLEN EN KNOLLEN
Levering vanaf eind juli t/m begin september. Bloei: september-oktober.

Acis (Leucojum) per 10

autumnale ‘September Snow’, herfstklokjes, de kleine witte bloemen 
verschijnen vanaf eind augustus, hoogte ca. 15 cm. Bolmaat I.
 

13,00

Colchicum p/stuk

Herfsttijloos, bollen van de 1e grootte, bloeitijd: september-oktober. Zeer geschikt 
voor verwildering, winterhard.
agrippinum, helder violetroze bloemen met een dambordmotief, zeer 
schaars. Bolmaat I.

6,50

autumnale, wildvorm in lila roze tinten. Deze stinzenplant is te vinden 
in grote delen van Europa. Bolmaat 13/+.

2,50

autumnale ‘Alboplenum’, gevuldbloemig wit. Bolmaat 18/+. 3,00
autumnale ‘Album’, wit, bolmaat 16/+. 2,00
autumnale ‘Pleniflorum’, dubbelbloemig roze. Bolmaat 13/+. 2,00
bivonae ‘Disraeli’, magentapurper, bolmaat I. 4,50
bivonae ‘Vesta’, violetpurperen bloemen, zacht geurend. Bolmaat I. 3,10
byzantinum, (syn. C. autumnale ‘Major’), lilaroze, bolmaat 20/+. 2,00
byzantinum ‘Innocence’, (syn. C. ‘Album’), wit met roze puntjes. 
Bolmaat 20/+.

4,00

cilicicum ‘Purpureum’, purperviolet, bolmaat 22/+. 2,30
giganteum, licht lila, bolmaat 20/+. N 2,10
‘Glory of Heemstede’, intens purper, bolmaat 24/+. N 2,50
‘Harlekijn’, amethystviolet met witte toppen en een witte basis, 
bolmaat I.

4,75

x ‘Lysimachus’, rijk bloeiend met lilaroze bloemen, aan de binnenzijde 
een duidelijk waarneembare witte baan. Bolmaat I.

2,50

pannonicum, mauve-violet, klein wit streepje. Bolmaat I. 2,50
speciosum ‘Atrorubens’, diep violet, grote bloem, bolmaat 22/+. 4,75
tenorii, een wildvorm uit Italië met campanula-violette bloemen. 
Bolmaat 22/+.

N 2,80

‘Waterlily’, roze, grote geheel gevulde bloemen. Bolmaat 20/+.
 

2,75
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Herfstbloeiende krokussen per 10

Geschikt voor verwildering. Aan het einde van de warme zomer, na een regenbui, 
verschijnen de eerste bloemen van de herfstkrokussen. Winterhard. Bolmaat 5/+ 
tenzij anders aangegeven.
cartwrightianus ‘Albus’, wit, de bloemen en het blad verschijnen 
gelijktijdig, bolmaat 6/+.

5,50

laevigatus ‘Fontenayi’, laatbloeiende krokus, ook wel ‘kerstkrokus’. 
Zachtlila, geaderde bloemen. Bolmaat 4/+.

N 7,50

ochroleucus, crèmewit met een brede gele basis. Het lange blad 
verschijnt voor de bloei.

3,00

pulchellus ‘Zephyr’, prachtkrokus, binnenzijde wit, buitenzijde witgrijs, 
mooie oranje meeldraden. Bolmaat 7/+.

2,50

sativus, de echte saffraan krokus, violetpaars met donkere strepen, 
bolmaat 10/+.

2,50

speciosus subsp. speciosus, lilablauw, bolmaat 7/+. 1,50
speciosus ‘Aitchinsonii’, zachtblauw. 2,20
speciosus ‘Albus’, wit. Bolmaat 7/+. 3,00
speciosus ‘Artabir’, lichtblauw. 2,20
speciosus ‘Cassiope’, violetblauw. 2,20
speciosus ‘Conqueror’, blauw. Bolmaat 6/+. 1,50
speciosus ‘Oxonian’, donker violetblauw.
 

2,50

Cyclamen per 5

Najaarsbloeiend, kleinere knollen afkomstig van Nederlands gekweekte partijen. 
Bolmaat I. Hoogte 10-15 cm.
CITES bollen. Niet beschikbaar voor klanten buiten de EU.
cilicium ‘Album’, witte Cyclamen met naar honing geurende bloemen. N 9,00
hederifolium, (syn. C. neapolitanum). Roze. 8,50
hederifolium var. albiflorum, (syn. C. neapolitanum ‘Album’). Wit.
 

9,00

Sternbergia per 10

De bloemen lijken op die van een krokus. Voor een zonnige, warme standplaats. 
CITES bollen. Niet beschikbaar voor klanten buiten de EU.
clusiana, zelden aangeboden. De gele bloem verschijnt bladloos vlak 
boven de grond. Bloeitijd augustus-september, hoogte 10 cm. 
Bolmaat I.

16,00

lutea, geel. Bloeitijd september-oktober, hoogte 10 cm. Bolmaat 10/+. 6,00
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SNEEBOER Onkru idschop je  RVS  -  € 44,05 per  s tuk
Het onkruidschopje wordt vooral gebruikt voor penwortels  
in zand- en veengrond of als smal verplantschopje.  
Ook handig voor het planten van kleine bolletjes. 

SNEEBOER Wrot te r  RVS  -  € 33,25 per  s tuk
Gereedschap voor het verwijderen van onkruid uit borders,  
op plaatsen waar onkruidbestrijding bijna niet mogelijk is.

Kwal i te i t sgereedschappen u i t  Neder land

SNEEBOER Handcu l t i va tor  RVS  -  € 46,90 per  s tuk
Een drietandig handgereedschap dat ontworpen  

is om de aarde losser te maken voordat u gaat  
planten. Ook handig voor het verwijderen van  

onkruid en ander ongewenst groen. 

SNEEBOER P lant t ro f fe l  Oud Ho l lands  Mode l  RVS 
-  € 55,70  per  s tuk

Ideaal voor het planten van bollen en vaste planten maar  
ook voor het scheuren van kleine vaste planten.  
Alle bollen (miljoenen) in de Keukenhof worden  

met deze troffel gezet.

SNEEBOER Verp lantschop je  RVS  -  € 44,05 per  s tuk
Het ideale verplantschopje: Sterk en scherp, breekt of  

verbuigt niet. De vorm en de stand van het handvat is zo  
gemaakt dat de kracht zo efficiënt mogelijk over wordt  

gebracht op de te bewerken grond.

SNEEBOER Poots tok  gebogen RVS -  € 40, 10  per  s tuk
Doordat de pootstok ontworpen is om snel  
een gat te maken met gewenste diepte en  
breedte, is hij ideaal voor het planten van  
meerdere zaden en bollen.

Bek i j k  ons  vo l l ed ige  aanbod  op  www.ve rberghe .n l
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Register Nederlandse namen:
Nederlandse naam Latijnse naam
Amaryllis Hippeastrum 
Aronskelk Arum, Zantedeschia 
Blauwe druif Muscari 
Boerenkrokus Crocus tommasinianus 
Bosanemoon Anemone nemorosa 
Bostulp Tulipa sylvestris 
Boshyacint Hyacinthoides hispanica 
Bulgaarse look Nectaroscordum siculum 
Daslook Allium ursinum 
Dichtersnarcis Narcissus poeticus 
Druifhyacint Muscari 
Groenpunten Galanthus nivalis ‘Viridapice’ 
Haarlems Klokkenspel Saxifraga granulata ‘Plena’ 
Hazenklokje Hyacinthoides non-scripta 
Helmbloem Corydalis 
Herfstklokje Acis autumnalis 
Herfsttijloos Colchicum 
Hoepelroknarcis Narcissus bulbocodium 
Holwortel Corydalis bulbosa 
Hondstand Erythronium 
Keizerskroon Fritillaria Crown 
Kievietsbloem Fritillaria meleagris 
Klaverzuring Oxalis 
Knikkend vogelmelk Ornithogalum nutans 
Kuifhyacint Muscari comosum 
Lenteklokje Leucojum vernum 
Madonnalelie Lilium candidum 
Meiklokje Leucojum aestivum 
Naald van Cleopatra Eremurus 
Oosterse anemoon Anemone blanda 
Oude wijfjes Ipheion 
Plukanemoon Anemone coronaria 
Puinlook Allium karataviense 
Prairielelie Camassia 
Ranonkel Ranunculus 
Saffierhyacint Puschkinia 
Sierui Allium 
Slangenlook Allium scorodoprasum ‘Art’ 
Sneeuwklokje Galanthus 
Sneeuwroem Chionodoxa 
Snottebellen Ornithogalum umbellatum 
Spaanse hyacint Hyacinthoides hispanica 
Sterhyacint Scilla 
Trommelstokjes Allium sphaerocephalon 
Turkse lelie Lilium martagon 
Vogelmelk Ornithogalum 
Vogeltje op de kruk Corydalis solida 
Voorjaarshelmbloem Corydalis solida 
Vossedruif Fritillaria uva-vulpis 
Winterakoniet Eranthis 
Zomerklokje Leucojum aestivum 
Zwaardlelie Gladiolus 
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Leveringsvoorwaarden:
• Op alle leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.
• Voor alle zendingen binnen Nederland met een waarde van € 70 of meer nemen 

wij alle verpakkings- en verzendkosten voor onze rekening. Voor zendingen 
onder dit bedrag brengen wij u een kleine bijdrage in de portokosten en 
verpakkingskosten van € 6,50 in rekening.

• Voor zendingen onder € 22,00 zijn wij bovendien genoodzaakt € 2,50 
administratiekosten in rekening te brengen.

• Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te 
geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

• Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede 
leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

• Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een artikel 
mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde de 
definitieve bestelling. Indien mogelijk zullen wij u voor het ontbrekende artikel 
een gelijkwaardige vervanger voorstellen.

• Wij leveren uitsluitend bollen van een grootte die een optimale bloei garandeert, 
tenzij anders in de prijslijst vermeld.

• Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.
• Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van 

de betalingstermijn is de koper vanaf de vervaldatum één procent rente per maand 
verschuldigd over de totale factuurwaarde inclusief B.T.W., waarbij een gedeelte van 
de maand geldt als een hele maand. Al onze op de invordering vallende 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

• Alle geschillen voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit 
de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht door 
de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

• Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen voorgaande edities.
• Prijzen zijn geldig tot 30 november 2021. 
• Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land van 

bestemming berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland dan heeft dit 
gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling.

 Alle prijzen vermeld in deze prijslijst zijn inclusief de Nederlandse BTW. Op 
bloembollen bedraagt deze 9%, op overige artikelen 21%. Op uw factuur wordt 
deze btw verrekend met de btw van het land van bestemming. 

• Wij werken met natuurproducten, daarom kunnen wij de prijzen niet onbeperkt 
garanderen. Door meevallende of tegenvallende oogsten kunnen onze inkoop-
prijzen sterk fluctueren. Alleen bij zeer extreme prijswijzigingen zullen wij deze 
doorberekenen.

De kosten van vracht en verpakking overige EU landen

De kosten van vracht en verpakking overige EU landen:
Duitsland   € 9,95
Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk € 15,00
Finland, Zweden € 17,00
Hongarije, Ierland, Polen, Slovenië Slowakije, Spanje en Tsjechië € 20,00
Voor België, bij bestellingen onder € 100,00 is de bijdrage € 9,95, daarboven 
vervalt uw bijdrage in de portokosten.
Voor Cyprus, Kroatië, Malta en Zwitserland is de vaste bijdrage in de 
portokosten € 25,00, ongeacht de ordergrootte.

Vooralsnog zijn er geen leveringen mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk.
Raadpleeg onze website voor de actuele kosten voor overige landen.
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Notities:

Nieuwe EU-BTW-richtlijnen 
 

Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land 
van bestemming berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland 
dan heeft dit gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling.
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