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Planttijd: voorjaar 2022

NPE/2022

Verberghe Bloembollen
Zuider Leidsevaart 12, 2182 ND Hillegom
Postbus 52, 2110 AB Aerdenhout
Telefoon: 0252-728100 – E-mail info@verberghe.nl
KvK: 83277366
IBAN: NL56ABNA0251886727 BIC: ABNANL2A
Fytosanitair registratienummer: NL-698704258
Assortimentslijst voorjaar 2022
Vrolijk word je van de frivole bloemen van de Dahlia ’Bee Friendly Mix’, een uit zaad vermeerderde partij Dahlia’s met enkele bloemen. Bloemen waaruit de bijen hun nectar kunnen verzamelen. Een van de vele nieuwe Dahlia’s die wij aan onze collectie hebben toegevoegd. Het aanbod
Gladiolen was aan vernieuwing toe, ontdek deze statige bloemen in verrassende, andere
kleuren. Drie bijzondere Bletilla’s hebben wij kunnen opnemen in het assortiment, aardorchideeën voor een licht beschaduwde standplaats in humusrijke bodem. Opvallende nieuwkomers zijn
de Roselilies, een groep gevuldbloemige lelies met een bloemvorm die doet denken aan een
roos. Bovendien zijn de bloemen stuifmeelvrij en hebben een langdurig vaasleven. Naast alle
andere mooie producten treft u leuke soorten vaste planten die in potmaat 9 cm worden
uitgeleverd. 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
De levering van de aangeboden zomerbloeiers in deze catalogus vindt plaats tussen februari
en half mei.
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.
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.
BELANGRIJK: Let op: zonder invullen van een mailadres ontvangt u geen track & trace code.
Bij niet thuis geeft PostNL niet meer in alle gevallen een bericht waar u uw pakket zou kunnen
afhalen. Wanneer hierdoor het pakket retour komt, zijn deze kosten voor de koper.
3

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.
De aangeboden planten in deze prijslijst zijn gescheurde (gedeelde) planten van vollegronds-teelt, aangegeven met: Grootte I, of zij worden in potjes geleverd, aangegeven met:
Levering in pot.
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.
EU-BTW-RICHTLIJNEN
Vanwege EU-btw-richtlijnen die in juli 2021 zijn ingegaan, 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%,

Denemarken

BTW 25%

Duitsland

BTW laag 7%

BTW hoog 21%

(factuur zal lager zijn)
(factuur zal hoger zijn)

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.
Wij overwegen te stoppen met het uitgeven van een papieren prijslijst. Naast de belasting op
het milieu, nemen de kosten van het drukken en de postbezorging flink toe. Op onze website
kunnen wij het aanbod actueel houden en u treft daar een nog uitgebreider assortiment aan.
Veel plezier met het maken van uw keuze uit het aanbod van deze inspirerende natuurproducten!
Afbeelding omslag: Dahlia ‘Bee Friendly Mix’, zie pagina 19.
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Agapanthus

p/stuk

Afrikaanse lelie. Schitterende, rijkbloeiende kuipplant. Het aanbod bestaat uit
niet‑groenblijvende soorten, deze zijn makkelijker te overwinteren.
Levergrootte 1/2 neuzen. Bloei vanaf het tweede jaar na aanplant. Zone 9‑11.
‘Dr. Brouwer’, grootbloemig, blauw. Hoogte 80‑100 cm.
‘Duivenbrugge White’, witte Agapanthus met volle, ronde bloemen.
Hoogte 80‑90 cm.
‘Pinocchio’, mooie kleinbloemige en laagblijvende Agapanthus. Blauw,
hoogte ca. 50 cm.
‘Silver Moon’, opvallende plant met zilverbont loof. Zachtblauw,
N
hoogte 50‑70 cm.
‘Twister’, een ‘bicolor’, de tweekleurige bloemen zijn blauw in knop en N
openen zich wit. Hoogte 60 cm. Levering in pot 9 cm.

Agastache

2,25
2,90
1,80
4,20
6,50

p/stuk

Dropplant. Bloeit zeer lang en ruikt heerlijk. De plant heeft een fijne habitus.
Levering in pot 9 cm.
‘Black Adder’, blauw‑violet, de kleur wordt tijdens de bloei steeds
N
donkerder. Hoogte 90‑100 cm.
‘Purple Haze’, purperlila lange aren. Hoogte 90 cm.
N

Alchemilla

2,40
2,30
p/stuk

Vrouwenmantel, door de groenig gele bloemen met alles te combineren.
Schitterende plant voor rand‑ en vakbeplanting, perfect toe te passen in de border.
Levering in pot 9 cm.
mollis, groenig gele bloemen. Hoogte 30-50 cm.
1,60
N

Allium

per 5

Aanbod van polvormende, zich als vaste planten gedragende sieruien.
Zone 3‑7. Levergrootte 1/2 neuzen.
‘Millenium’, compacte pollen, stevig grijsgroen blad waarin vanaf juli
de talrijke purperrode bolvormige bloeiwijzen verschijnen.
‘Summer Beauty’, een rijk‑ en uitbundig groeiende selectie.
Gedurende de hele zomer verschijnen de vele lilapaarse bloemen.
Hoogte 40‑60 cm.

13,00
12,50

Nieuw bij Verberghe Bloembollen, Bloemen- en Groentezaden.
Vanaf eind januari bieden wij ruim vierhonderd soorten
bloemen- en groentezaden aan op onze website.
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Amarcrinum

p/stuk

(Amaryllis belladonna x Crinum powellii). Een wintergroen, najaarsbloeiend
bolgewas, redelijk winterhard, maar wel afdekken. Zone 8‑11.
howardii, grote, roze, Amaryllis‑achtige bloemen. Heerlijk geurend.
Hoogte 60‑70 cm. Bolmaat 24/+.

Amarine

4,70

p/stuk

Een grootbloemige kruising ontstaan uit Nerine en Amaryllis, die zowel als
snijbloem en in de tuin rijk en lang bloeit. Een meerjarige bloeier die in de winter
afgedekt met stro in de grond kan blijven zitten. Zone 8‑10.
1,50
Belladiva®, mooi mengsel in de tinten roze en rozerood. Geschikt voor
een zonnige standplaats. Als snijbloem een vaasleven van twee
weken. Hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 18/+.
Belladiva ‘Aphrodite’, roze met een donker centrum,
2,00
hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 16/+.
Belladiva ‘Emanuelle’, lichtroze, hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 16/+.
2,00
Belladiva ‘Paris’, roze met een wit hart, hoogte 70‑80 cm.
N 2,00
Bolmaat 16/+.
3,00
Belladiva ‘Tomoko’, magentaroze, onderscheidt zich door de
prachtige, donkere bloemstelen. Hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 16/+.

Amarygia

p/stuk

Een kruising die ontstaan is uit Amaryllis belladonna x Brunsvigia josephinae. Een
echte kuipplant voor een zonnige plaats, die droog overwinterd moet worden.
Zone 8‑10.
‘Alba’, grote witte, trompetvormige bloemen. De zachtgeurende
N 4,00
bloemen verschijnen in de nazomer. Hoogte 50 cm. Bolmaat 20/+.

Amaryllis

p/stuk

Tuinamaryllis. Afrikaans bolgewas voor een zonnige standplaats. In het eerst jaar
na aanplant nog geen bloei te verwachten. Zone 8‑11.
belladonna, de roze bloemen verschijnen in de nazomer nadat het
4,00
blad is afgestorven. ‘s Winters afdekken. Hoogte 40‑60 cm.
Bolmaat 24/+.

De Wit, bollenpoter krokus
€ 16,95 per stuk
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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Amorphophallus

p/stuk

Duivelstong, Voodoolelie, een aronskelkachtige met een opvallende bloem met in
het midden een bloemkolf die boven het schutblad uitsteekt. De kolf verspreidt
een doordringende geur om insecten aan te trekken. Zone 11‑12.
bulbifer, groen en wit gespikkelde bloeischede, aan de binnenzijde
4,00
roze. Hoogte 40 cm. Bolmaat 18/+.
napalensis, mooie gele bloeischede, hoogte 60 cm. Het blad wordt tot
4,75
een meter hoog. Bolmaat 14/+.

Anemone coronaria, dubbel

per 10

Plukanemonen met gevulde bloemen, zomerbloeiend. Hoogte 30 cm. Maat 7/+.
Zone 8‑10.
coronaria ‘Admiral’, violet.
2,10
coronaria ‘Governor’, rood.
2,10
coronaria ‘Lord Lieutenant’, blauw.
2,10
coronaria ‘Mount Everest’, wit. Maat 6/+.
1,70
coronaria ‘St. Brigid’, gemengd. Maat 6/+.
1,70

Anemone coronaria, enkel

per 10

Plukanemonen met enkele bloemen. Zomerbloeiend indien geplant in het voorjaar.
Bij aanplant in het najaar bloeien ze vanaf mei. Hoogte 30 cm. Maat 7/+. Zone 8‑10.
coronaria ‘Bride’, wit. Maat 8/+.
2,30
coronaria ‘Hollandia’, rood.
1,70
coronaria ‘Mr. Fokker’, blauw.
1,70
coronaria ‘Sylphide’, violet.
1,70
coronaria ‘De Caen’, gemengd.
1,60

Anemone hybrida

p/stuk

Herfstanemoon, prachtig voor de nazomer border. Levering in pot 9 cm.
‘Hadspen Abundance’, elegante, tweekleurige bloemen, lichtroze met N
donkerroze, verschijnen vanaf augustus en bloeien tot diep in de
herfst. Niet zo’n hoge vorm, 70 cm.
‘Honorine Jobert’, een zeer begeerde witte vorm. Grote, enkele
N
bloemen met goudgele meeldraden op stevige bloemstelen,
ontwikkelen zich ruim boven het donkergroene blad.
Hoogte 80‑120 cm.
‘Mont‑Rose’, lichtroze, halfgevulde bloemen, waarbij de oranjegele
N
meeldraden nog duidelijk zichtbaar zijn. Hoogte 60‑70 cm.
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2,50

2,50

2,50

Arisaema

p/stuk

Het geslacht Arisaema bestaat uit vele fascinerende planten die, ook al lijken zij
exoten, op een lichtbeschaduwde plaats in een humusrijke bodem prima te
kweken zijn. Niet alle aangeboden soorten zijn voldoende winterhard. Zone 6‑9.
Voor meer aanbod in Arisaema kunt u onze website bezoeken.
candidissimum, grote witte bloem met zweem van roze. Zacht
15,00
geurend, winterhard. Hoogte 50 cm. Bolmaat 18/+.
12,00
ciliatum var. liubaense, de bloeischede is purper met groene en witte
lengtestrepen. De rode bessen verschijnen na de bloei. Winterhard.
Hoogte 60‑100 cm.
flavum, kleine gele bloemen gevolgd door oranjerode bessen in het
4,50
N
najaar. Hoogte 40‑50 cm.

Astrantia

p/stuk

Zeeuws knoopje, ideale, zomerbloeiende vaste plant voor in de gemengde border.
Voedselrijke grond. Hoogte 50‑75 cm. Zone 6‑8. Levering in pot 9 cm.
major, wit‑groen.
3,30
major ‘Pink Promise’, lichtroze, rijk‑ en lang bloeiend.
3,75
N
major ‘Primadonna’, rood, rijk‑ en lang bloeiend.
3,30
N

Babiana

per 10

Zuid‑Afrikaans bolgewasje met trechtervormige, op freesia lijkende bloemen.
Zeven tot tien bloemen per steel. Bolmaat 5/+. Zone 9‑10.
stricta, mengsel met voornamelijk blauwtinten, hoogte 20 cm.
2,00
stricta ‘Kew Hybrids’, mengsel met veel lichte tinten.
3,30
Hoogte 12‑15 cm.

Begonia Bertinii

p/stuk

Begonia met een bossige, aanvankelijk opgaande groeiwijze met hangende
bloemen en bladeren. Eén knol, is voldoende om een bloempot van 25-30 cm te
vullen. Lange bloei, tot aan de vorst. Maat 20/+. Hoogte 30‑50 cm. Zone 9‑11.
bertinii, de echte boerenbegonia, enkelbloemig oranje.
2,40
Grote knollen (24/+), gekweekt van stek.
Bertinii boliviensis ‘San Francisco’, zalmoranje.
3,75
Bertinii boliviensis ‘Santa Barbara’, roomwit.
3,75
Bertinii boliviensis ‘Santa Cruz’, helder oranjerood.
3,75
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Begonia multiflora

per 3

Kleinbloemige knolbegonia, rijk- en langbloeiend met zeer vele bloempjes aan
dunne steeltjes. Bloeitijd vanaf juni tot aan de vorst, mits zij regelmatig van water
en plantenvoeding worden voorzien. Maat I.
multiflora ‘Flamboyant’, zeer rijkbloeiende Begonia met kleine rode
3,75
bloemen. Vermeerderd uit zaad, maat I.
3,90
multiflora ‘Frau Hélène Harms’, een overdaad aan kleine gele
bloemen. Maat I.
multiflora ‘La Madelon’, roze, vrij kleine bloem, zeer rijkbloeiend, maat I.
5,70

Begonia

per 5

Begonia is een groot plantengeslacht dat bij voorkeur gedijt op een (half)
beschaduwde standplaats, maar een windbeschutte plek in de zon gaat ook
prima. Hoogte 30-50 cm. Zone 9-11. Maat 5/6.
‘Bouton de Rose’, zachtroze dubbele bloemen, iets donkerder naar de
rand.
Cascade gemengd, de grootbloemige, dubbelbloemige
hangbegonia’s. Mengsel in minimaal vijf kleuren.
Cascade op kleur, keuze uit de kleuren: geel, oranje, rood, roze, wit
en zalmkleurig. Gewenste kleur opgeven bij bestelling.
‘Crispa Marginata’ ‑wit rood‑, vrij kleine, enkele tot halfgevulde
bloemen met gefranjerde bloemblaadjes, wit met rode rand.
dubbel grootbloemig gemengd, de klassieke begonia, zoals iedereen
ze kent, in een fraai mengsel.
dubbel grootbloemig op kleur, keuze uit de kleuren: geel, oranje,
rood, roze en wit. Gewenste kleur opgeven bij bestelling.
Fimbriata gemengd, grootbloemige, dubbelbloemige begonia’s met
gefranjerde bloemblaadjes. Mengsel in minimaal vijf kleuren.
Fimbriata op kleur, keuze uit de kleuren: geel, oranje, rood, roze en
wit. Gewenste kleur opgeven bij bestelling.
Marmorata, vrij grote dubbele bloemen, rood met wit gemarmerd.
Non Stop gemengd, met iets kleinere bloemen dan de dubbele
grootbloemige Begonia, is dit type rijker‑ en langer bloeiend, tot wel
diep in de herfst. Mengsel uit vijf kleuren. Bolmaat 4/+.
Non Stop op kleur, keuze uit de kleuren: geel, oranje, rood, roze en
wit. Bolmaat 4/+. Gewenste kleur opgeven bij bestelling.
Pendula gemengd, Begonia’s met een opgaande groeiwijze en
hangende bloemen. De bloemvorm is variabel, van enkel tot gevuld.
Mengsel van vijf kleuren.
Pendula op kleur, keuze uit de kleuren: geel, oranje, rood, roze en wit.
Gewenste kleur opgeven bij bestelling.
9

4,00
4,25
4,25
4,00
3,75
3,75
3,75
3,75
4,00
3,90

4,00
3,90

3,90

Begonia, vervolg

per 5

Picotee ‑geel‑, oranjegele, grote bloemen met een donkeroranje
randje langs de bloemblaadjes.
Picotee ‑wit‑, grote witte bloemen met langs de bloemblaadjes een
subtiel donkerroze randje.

3,90

Bletilla

3,90

p/stuk

Aardorchidee, oorspronkelijk in Japan voorkomend. Voor humusrijke bodem,
winterhard in Nederland en België. Bloeit in juli, hoogte 50 cm. Zone 7‑9.
Grootte I. CITES, niet voor Zwitserland.
ochracea ‘Rickey’, zachtroze.
N
striata, synoniem B. hyacinthina, purperroze.
striata ‘Alba’, witte bloemen.
striata ‘Blue Dragon’, lilablauw.
N
striata ‘Kuchibeni’, wit met roze zweem.
N

Caladium

3,50
2,20
3,00
4,50
4,00
p/stuk

Olifantsoren. Een decoratieve bladplant afkomstig uit de tropische wouden van o.a.
Brazilië. Te gebruiken als kamerplant of potplant voor een standplaats met een
hoge luchtvochtigheid. Direct na het oppotten van de knol op een warm plekje,
gedurende de groei rond de 20 graden houden, uit de zon (indirect licht). De
potgrond niet te vochtig houden, maar nooit laten uitdrogen en maandelijks wat
voeding geven. ’s Winters gaat de plant in rust en kan de knol in de pot
overwinterd worden, nooit onder de 12 graden. Grootte I. Hoogte 30‑60 cm.
‘Carolyn Whorton’, pijlvormige bladeren, groenroze met rode nerf.
2,75
N
‘Frannie Munson’, pijlvormige bladeren, roze met groene aderen.
2,75
N
‘Freida Hemple’, pijlvormige bladeren, rood met lichtgroene rand.
2,75
N
‘Red Flash’, pijlvormige bladeren, rode nerf met groen.
2,75
N
‘White Christmas’, pijlvormige bladeren, wit met groene nerf.
2,75
N

Canna

p/stuk

Indisch bloemriet, bloeitijd juli‑september. Zone 9‑11. Voor een zonnige standplaats.
Bolmaat I.
‘Apricot Dream’, abrikoos‑oranje bloemen, mooi in combinatie met
2,95
het donkere blad. Hoogte 70‑80 cm.
‘Champion’, zalmroze bloemen met een geel hart. Donker
3,25
N
groen‑brons blad. Hoogte 70‑80 cm.
‘Cleopatra’ Red, oranjerode bloemen. Het grote groene blad is
2,95
onregelmatig rood getekend. Hoogte 100 cm.
‘Fantasy’, rijkbloeiend met heel zachtroze bloemen, donkerroze
3,25
geaccentueerd. Groot, groen blad. Hoogte 100 cm.
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Canna, vervolg

p/stuk

‘Fiësta’, kleinere gele bloemen met een rood hart. Groot, groen blad.
Hoogte 120 cm.
‘Futurity Red’, warmrode bloemen. Groot, bordeauxrood blad. Lagere
vorm. Hoogte 65 cm.
indica ‘Purpurea’, hoge plant met kleine oranje bloemen. Donker
gekleurd blad. Hoogte 150‑200 cm.
‘Ingeborg’, koraalrode bloemen, naar oranje verkleurend. Bruin blad.
Lagere vorm. Hoogte 50 cm.
‘Pink and Roses’, een wat lagere vorm met roze bloemen en
maroonkleurig blad. Hoogte 60 cm.
‘Richard Wallace’, grote gele bloemen. Fris groen blad. Hoogte 120 cm.
‘Stuttgart’, zacht oranjeroze bloemen. Opvallende vanwege de grote,
witbonte bladeren. Hoogte 120‑150 cm.
‘Taroundant’, lagere vorm. De oranje bloemen hebben een
onregelmatige gele rand. Groen blad. Hoogte 60 cm.
‘Wyoming’, grote oranje bloemen. Het grote groene blad is purper en
brons gekleurd. Hoogte 150 cm.

Cardiocrinum

2,95
2,95
2,95
2,95
3,25
2,95
3,25
2,95
2,95

p/stuk

Reuzenlelie. Knolgewas uit de Himalaya waarvan de bloemen zich alleen onder
optimale omstandigheden ontwikkelen. Schaduwrijke standplaats op voedselrijke,
doorlatende bodem. Regelmatig bijmesten. Hoogte 2‑3 meter. Zone 8‑9. Wordt
opgepot geleverd.
giganteum, witte, geurende, trechtervormige bloemen. Onder
14,50
voorbehoud van beschikbaarheid.

Chasmanthe

per 5

Afrikaanse vlag, Cobralelie, een schitterend Zuidafrikaans gewas met trossen
buisvormige, oranjerode bloemen, de enigszins lijken op de Crocosmia. Geschikt
voor een plaats in de volle zon of halfschaduw, op goed doorlatende, humusrijke
grond. Pas op voor (late) nachtvorst.
floribunda ‘Saturnus’, oranjerood, hoogte 80‑90 cm. Bolmaat 14/+.
3,50
N

Ge b r uikt u u itslu itend grotere aant alle n pe r s o o rt ?
Vraag dan onze prijslijst voor hoveniers en kwekerijen aan,
of raadpleeg het aanbod op wholesalebulbs.nl
Voor dit aanbod geldt: minimum afname 100 stuks per cultivar en
alle prijzen exclusief BTW en verzendkosten.
11

Chlidanthus

per 10

Uit Peru afkomstig bolgewasje met heerlijk geurende, trompetvormige bloemen.
Vorstvrij overwinteren. Hoogte 30 cm. Zone 9‑11.
fragrans, heldergele bloemen. Bolmaat 12/+.
9,00

Convallaria

per 10

Lelietje‑der‑dalen. Heerlijk geurende bloemen in mei. Voor verwildering.
Hoogte 15‑20 cm. Zone 4‑7.
majalis, witte, heerlijk geurende bloemen in mei. Geleverd worden
plantkiemen, die vanaf het tweede jaar na aanplant goed bloeien.
majalis ‘Prolificans’, door de bloemvorm lijken de heerlijk geurende
bloemen alsof ze dubbel zijn, maar dat zijn ze niet. Extra lang bloeiend.
majalis ‘Rosea’, prachtige zachtroze bloemetjes, de kleur komt het
beste in de schaduw tot zijn recht.

Cosmos

5,00
12,00
9,50

p/stuk

Een aan Dahlia verwant geslacht met vlezige wortels. Afkomstig uit Zuid‑ en
Centraal‑Amerika. Zone 8‑10.
atrosanguineus, Chocoladecosmea, zwartrode bloemen, naar
3,00
chocolade geurend. Lange bloei gedurende de hele zomer tot diep in
de herfst.

Crinum

p/stuk

Haaklelie, mooie kuipplant met amaryllisachtige bloemen. Verlangt een warme,
zonnige standplaats en is eventueel ook, indien goed afgedekt in de volle grond te
overwinteren. Hoogte ca. 60 cm. Zone 7‑9.
‘Cintho Alpha’, opvallende witte bloemen voorzien van een rozerode
5,75
streep. Bolmaat 24/+.
‘Ellen Bosanquet’, een krachtige hybride met donkerroze bloemen.
4,50
Bolmaat 24/+.
x powellii, zachtroze. Bolmaat 26/+.
3,25
x powellii ‘Album’, zuiver witte bloemen. Bolmaat 26/+.
4,00

Crocosmia

per 10

Uit Zuid‑Afrika afkomstig populair knolgewas, dat op vele manieren toegepast kan
worden in de border. Zomer‑herfstbloeiend. Zone 7‑9.
‘Babylon’, grootbloemig, oranje met een donker hart. Hoogte 60 cm.
2,30
Bolmaat 8/+.
‘Bente’, grootbloemig, zachtoranje met volle bloemaren. In het hartje
7,00
N
van de bloem zitten fijne, bruine markeringen. Hoogte 60‑80 cm.
Bolmaat 8/+.
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Crocosmia, vervolg

per 10

‘Carmine Brilliant’, kleinbloemige, wat vroegere Crocosmia. Bloemen
in rechte aren, prima als snijbloem te gebruiken en heeft mooie bessen
na de bloei. Bolmaat 8/+.
‘Columbus’, grootbloemig, okergeel met rode puntjes rond het hart,
hoogte 50 cm. Bolmaat 8/+.
‘Emberglow’, grootbloemig, oranjerood gespikkeld met een gele hals.
Sterk vertakte bloeiaren, hoogte 90 cm. Bolmaat 8/+.
‘Emily Mckenzie’, grootbloemig, geeloranje met rode blos, prima voor
de snij. Hoogte 60‑70 cm. Bolmaat 8/+.
‘George Davidson’, kleinbloemig, geel. Recht opstaande aren, prima
voor de snij. Hoogte 60‑70 cm. Bolmaat 8/+.
‘Jupiter’, grootbloemig, rood met geel. Hoogte 60‑70 cm. Bolmaat I.
N
‘Lady Ann’, grootbloemig, krachtig oranje. Snijbloem en prima potplant
met rechte bloeiaren. Hoogte 60 cm. Bolmaat 8/+.
‘Lucifer’, grootbloemig, prachtig rood, vroeger bloeiend (juli‑augustus).
Hoogte 80‑100 cm. Bolmaat 8/+.
‘Ministar’, kleine oranje bloemen, vanuit het hart geel. Hoogte 50 cm.
Bolmaat 6/+.
‘Mistral’, grootbloemig, scharlakenrood. Hoogte ca. 80 cm.
Bolmaat 9/+.
‘Silke’, grootbloemig, oranje met groot geel hart. Hoogte 60‑70 cm.
N
Bolmaat I.
‘Suzanna’, grootbloemig, warmgele bloemen in rechtopgaande aren.
N
Hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 8/+.
‘Yellow Emberglow’, kleinbloemig geel, sterk vertakte bloeiaren,
hoogte ca. 90 cm. Bolmaat 8/+.
grootbloemig gemengd, mengsel van grootbloemige Crocosmia.
Hoogte 80 cm. Bolmaat 10/+.
kleinbloemig gemengd, Crocosmia kleinbloemig gemengd.
Hoogte 80 cm. Bolmaat 8+.

Cypripedium

2,20

3,90
2,30
2,40
2,30
7,00
3,90
2,20
3,90
3,50
7,00
3,90
2,50
2,40
2,00
002
p/stuk

Venusschoen. Winterharde tuinorchidee voor een licht vochtige, maar niet te natte
standplaats in de (half)schaduw. Bloeitijd: eind mei‑juni. U ontvangt een plant
gekweekt in een 11 cm pot (Slow Grow). Zone 2‑8. CITES, niet voor Zwitserland.
reginae, wit met roze schoen. Amerikaanse species, zeer goed
21,50
winterhard. Hoogte 35‑50 cm.
21,50
‘Ulla Silkens’, wit met roze spikkels. Een makkelijk groeiende kruising
van C. reginae x C. flavum. Hoogte 35‑55 cm.
13

Dahlia
Dit bekende en populaire knolgewas met zijn vele verschillende variëteiten behoeft
nauwelijks nadere uitleg. Door zijn vele toepassingen in de tuin, als snijbloem of als
potplant heeft de dahlia zijn waarde bewezen.
Na opkomst van de plant eerst een keer toppen voor een mooie, bossige groei.
We leveren zoveel mogelijk knollen van eerste grootte. Zone 8‑10.

Anemoonbloemige dahlia’s

p/stuk

Bijzondere bloemvorm waarvan de vlakke bloemblaadjes meestal deels overlappen
en de binnenste bloemblaadjes een vol hart vormen.
2,60
‘Blue Bayou’®, lilaroze met een blauwe gloed en een donker hart.
Bloemgrootte 10‑15 cm. Hoogte 90 cm.
‘Dad’s Favourite’, lila dahlia met paars hart. Hoogte 90‑120 cm.
2,50
Bloemgrootte 10‑15 cm.
2,50
‘Freya’s Paso Doble’, witte bloem, waarbij de buitenste bloemblaadjes
een citroengele blos hebben. Groot goudgeel hart,
bloemgrootte 12 cm. Hoogte 100‑110 cm.
‘Platinum Blonde’, wit met een zachtgeel hart.
2,70
Bloemgrootte 10‑12 cm. Hoogte 120 cm.
‘Poodle Skirt’, roze met wijnrood hart. Bloemgrootte 7‑10 cm.
2,60
N
Hoogte 60‑90 cm.
‘Purple Haze’, paarspurperen bloemen, donker blad.
2,60
Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 120 cm.
‘Soulman’, donkerrood. Bloemgrootte 7 cm. Hoogte 100 cm.
2,60
‘Take Off’, roze, wit met roze centrum. Bloemgrootte 9 cm.
2,60
Hoogte 90 cm.
‘Totally Tangerine’, zachtoranje met een roze gloed.
2,60
Bloemgrootte 10‑12 cm. Hoogte 100 cm.

Baldahlia’s

p/stuk

Geheel gevulde, bolvormige bloemen, meestal 7 tot 10 cm groot, soms ook groter.
Zeer geschikt als snijbloem. Hoogte 90‑120 cm.
‘Boom Boom White’, wit.
1,90
‘Boom Boom Yellow’, lichtgeel.
1,90
‘Cornel’, rood.
2,00
‘Cornel Brons’, bronsoranje.
2,10
‘Esli’, zalmroze, met geel in het midden. Hoogte 70 cm.
2,60
N
‘Eveline’, wit met een lila gloed.
2,10
‘Jowey Joshua’, donkerrood met gele bloemen.
2,50
‘Jowey Linda’, oranje.
2,60
‘Jowey Winnie’, zalmoranje.
2,70
14

Baldahlia’s, vervolg

p/stuk

‘Marble Ball’, wit met lila.
‘Maroon Fox’®, opvallend zwartrood.

2,30
2,40

‘Purple Fox’®, paars.

2,40

‘Purple Fox’®, rood.
‘Ryecroft Jan’, wit.
‘Sebastian’, zalmroze. Hoogte 70 cm.
‘Sylvia’, warmoranje.

2,40
N

‘Zundert Mystery Fox’®, warmoranje met een zalmkleurige gloed.

Cactus Dahlia’s

2,60
2,60
1,80
2,40
p/stuk

Dahlia’s waarbij de volle bloemen bestaan uit bloemblaadjes die meestal smal en
puntig zijn, en grotendeels opgerold.
‘Nuit d’Eté’, mooie, zwartrode bloemen, bloemgrootte 15 cm.
2,00
Hoogte 120 cm.
‘Park Princess’, fris roze, rijk bloeiend. Bloemgrootte 13 cm.
1,90
Hoogte 65 cm.
‘Playa Blanca’, zuiver wit, bloemgrootte 13 cm. Hoogte 70 cm.
2,00
‘Préference’, zalm koraalroze, bloemgrootte 12 cm. Hoogte 90 cm.
2,20
‘Star’s Favourite’, roze, in het hart lichter roze naar wit.
2,10
Bloemgrootte 16 cm. Hoogte 100 cm.

Dark Angel collectie

p/stuk

Lage dahlia’s met zeer donker, fijn en diep ingesneden blad. Kleine, enkele, voor
bijen en vlinders aantrekkelijke bloemen met mooie, donkere hartjes.
Hoogte 25‑30 cm.
2,40
‘Dark Angel American Pie’®, zacht lilaroze met wit,
bloemgrootte 5 cm.
2,40
‘Dark Angel Dracula’®, purperrood, bloemgrootte 4 cm.
‘Dark Angel Pretty Woman’®, lilaroze met een purperrood hartje,
bloemgrootte 4 cm.

2,40

‘Dark Angel Pulp Fiction’®, helder oranjerood, bloemgrootte 4 cm.

2,40

‘Dark Angel Star Wars’®, oranjerood met geel rond het hartje.
Bloemgrootte 4 cm.

2,40

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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Decoratieve Dahlia’s

p/stuk

Dahlia’s met geheel gevulde bloemen.
‘Ace Summer Sunset’®, oranje met geel aan de basis,
bloemgrootte 25 cm. Hoogte 100 cm.
‘Akita’, roodbruin met gele strepen vanuit het hart,
bloemgrootte 15‑20 cm. Hoogte 100 cm.
‘American Dawn’, koraalroze bloemen met een paars hart,
bloemgrootte 15 cm. Hoogte 90 cm.
‘American Sun’, heldergeel, bloemgrootte 13 cm. Hoogte 80 cm.
‘Arabian Night’, donkerrood, bloemgrootte 11 cm. Hoogte 100 cm.
‘Arbatax’, wit met lilaroze toppen, bloemgrootte 10 cm.
Hoogte 90 cm.
‘Bacardi’, rozerood met een donker centrum. Bloemgrootte 12‑15 cm.
Hoogte 80‑90 cm.
‘Belle of Barmera’, oudroze met rood. Bloemgrootte 24 cm.
Hoogte 95 cm.
‘Ben Huston’, oranje. Bloemgrootte 22 cm. Hoogte 120 cm.
‘Blue Bell’, paars. Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 80 cm.
‘Bluetiful’, lilaroze, blauwe zweem. Bloemgrootte 20 cm.
Hoogte 110 cm.
‘Bohemian Spartacus’, purperrood, geel gevlamd.
Bloemgrootte 20 cm. Hoogte 90 cm.
‘Bright Diamond’, witte bloem met onregelmatige brede en smalle
rode strepen. Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 90‑100 cm.
‘Café au Lait’, unieke kleur: koffie met melk, in een later stadium
verschijnt er een licthroze zweem. Bloemgrootte 25 cm.
Hoogte 80 cm.
‘Café au Lait Rosé’®, de roze versie van Dahlia ‘Café au Lait’.
Bloemgrootte 25 cm. Hoogte 80 cm.
‘Café au Lait Royal’, de lichtroze versie van Dahlia ‘Café au Lait’ met
felroze strepen. Bloemgrootte 25 cm. Hoogte 80 cm.
‘Café au Lait Twist’, deze variatie van Dahlia ‘Café au Lait’ heeft grote
crèmekleurige bloemen met lila vlammen en spikkels.
Hoogte ca. 100 cm. Bloemgrootte 22 cm.
‘Cantarino’, wit. Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 60 cm.
‘Catching Fire’, variabele bloem in de kleur wit met rood vanuit het
hart. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 90 cm.
‘Crème de Cassis’, lavendelkleurige bovenkant en een paarsrode
onderkant. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 70 cm.
‘Crème de Cognac’, cognackleurig, bloemgrootte 11 cm.
Hoogte 80 cm.
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2,35
2,30
N

2,50
2,30
1,85
2,30
2,40
2,40
2,40
2,20
2,35
2,50
1,95
2,40

3,00
3,00
N

3,00

2,10
2,40
2,40
2,60

Decoratieve Dahlia’s, vervolg

p/stuk

‘Darkarin’, fluweelrode bloemen, waarbij de bloemblaadjes roze
worden naar de top. Bloemgrootte 10‑15 cm. Hoogte 80 cm.
‘David Howard’, goudgeel naar warm oranje, donkerbladig.
Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 100 cm.
‘Double Jill’, geel met wit, variabel. Bloemgrootte 8 cm.
Hoogte 100 cm.
‘Ekaterina’, rozerood met een zachtgeel centrum.
Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 80 cm.
‘Evanah’, grote, zachtroze bloemen. De bloemblaadjes worden aan de
top iets lichter. Bloemgrootte 16 cm. Hoogte 80 cm.
‘Ferncliff Illusion’, wit met lilaroze toppen. Bloemgroote 15‑20 cm.
Hoogte tot 150 cm.
‘Fleurel’®, zeer grote, witte bloemen, bloemgrootte 25 cm.
Hoogte 90 cm.
‘Frost Nip’, bronsoranje bloemen met witte toppen.
Bloemgrootte 22 cm. Hoogte 100 cm.
‘G.H. Lammerse’, purperpaars, bloemgrootte 14 cm. Zeer geschikt
voor de snij, hoogte 100 cm.
‘Great Silence’, roze. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 100 cm.
‘Happy Halloween’, diep oranje bloemen, perfecte bloemvorm,
bloemgrootte 10 cm. Hoogte 90 cm.
‘Jennifer Mary Ellen’, lilapaars, achterzijde van de bloemblaadjes
donkerpaars. Donkerbladig. Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 80 cm.
‘Maxime’, donkerrood met een goudgeel randje. Bloemgrootte 15 cm.
Hoogte 120 cm.
‘Maya’, crèmegeel met lila zweem. Bloemgrootte 10‑15 cm.
Hoogte 80 cm.
‘Merlot Magic’, wijnrode bloemen met een fijne witte tekening op de
bloemblaadjes. Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 100 cm.
‘Peaches and Cream’®, vanuit het hart geel, overgaand in oranje. Aan
de toppen wit. Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 130 cm.
‘Penhill Dark Monarch’, grote bloemen, lilaroze met oudroze nuances
waarvan de bloemblaadjes sierlijk licht krullen. Bloemgrootte 22 cm.
Hoogte 110 cm.
‘Penhill Watermelon’, grote bloemen variërend van zacht tot
koraalroze. De bloemblaadjes krullen sierlijk. Bloemgrootte 27 cm.
Hoogte 110 cm.
‘Prämie 18’, paars met witte toppen. Bloemgrootte 20 cm.
Hoogte 110 cm.
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N

2,40
2,50
2,30

N

2,50

N

2,20
2,20
2,00

N

2,40
2,20
2,10
2,30
2,50
2,20
2,50

N

2,40

N

2,30

N

2,50

N

2,50

2,10

Decoratieve Dahlia’s, vervolg

p/stuk

‘Procyon’, rode bloemen, vanuit het hart geel. Bloemgrootte 11 cm.
Hoogte 110 cm.
‘Rebecca’s World’, paarsrood met wit, variabel.
Bloemgrootte 12‑13 cm. Hoogte 110 cm.
‘Seduction’, lila met zachtlila strepen, donker hart,
bloemgrootte 11 cm. Hoogte 100 cm.
‘Selina’, ceriseroze dahlia met puntige, slanke bloemblaadjes.
Bloemgrootte 15 cm. Hoogte 100 cm.
‘Senior’s Dream’, tweekleurige bloemen, wit, naar de toppen
fuchsiaroze. Uit de Senior’s reeks. Bloemgrootte 13 cm.
Hoogte 90‑100 cm.
‘Senior’s Purple’, zachtpaars, niet al te grote bloemen met
donkerpaarse toppen en een dieppaars hart. Uit de Senior’s reeks.
Bloemgrootte 8 cm. Hoogte 50‑60 cm.
‘Tartan’, purperrood met witte bloempunten, bloemgrootte 20 cm.
Hoogte 100 cm.
‘Thomas A. Edison’, donkerpaars, bloemgrootte 15‑20 cm.
Hoogte 120 cm.
‘Zingaro’, roodpaars in knop en in het hart, maar bij het ontluiken
schitterend zachtgeel met lilaroze naar de randen. Bloemgrootte 10 cm.
Hoogte 70 cm.
‘Zorro’, rood. Bloemgrootte 17 cm. Hoogte 90 cm.

N

2,40
1,80
2,10
N

2,50

N

2,50

2,60
2,20
N
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2,20

2,30

Decoratieve Dahlia’s, waterlelie‑type
Dahlia’s waarvan de bloemen een vlak aanzicht hebben, alle zeer
goede snijbloemen.
‘Caramel Antique’, cème tot pastelgele bloemen.
Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 100 cm.
‘Dark Butterfly’, purperroze, aan de binnenzijde zachtgeel.
Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 110 cm.
‘Eternal Snow’, wit met een iets geelgroen hart, zeer houdbare
snijbloem. Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 90 cm.
‘Graceland’, oranje bloemen met iets geel. Bloemgrootte 11 cm.
Hoogte 120 cm.
‘Happy Butterfly’, zachtgeel met rozerood. Bloemgrootte 14 cm.
Hoogte 110 cm.
‘Lenny’s Dream’, roze met een lila randje langs de bloemblaadjes.
Bloemgrootte 10‑15 cm. Hoogte 60 cm.

2,00

p/stuk

N

2,40
2,50
2,30
2,10
2,50
2,10

Decoratieve Dahlia’s, waterlelie‑type, vervolg

p/stuk

‘Mister Frans’, zalmroze. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 120 cm.
‘Nashville’, roze. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 120 cm.
‘Yellow Perception’, zachtgeel met witte toppen, bloemgrootte 10 cm.
Hoogte 100 cm.

2,30
2,30
1,90

Enkelbloemige Dahlia’s

p/stuk

Vrolijk gekleurde, enkelbloemige dahlia’s met veelal donker blad. In deze categorie
is ook de Happy Single‑collectie opgenomen; selecties met bruin tot diep
purperkleurig blad, waarbij de bloemen tot 10 centimeter groot zijn met donkere
hartjes.
‘Catherine Deneuve’, oranje, donkerbladig. Bloemgrootte 10 cm.
2,35
Hoogte 70 cm.
‘Dahlegria Tricolore’, lilaroze, purperrood met een geel hart.
2,40
Donkerbladig. Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 55 cm.
‘Dahlegria White’, wit met variable roze gloed. Donker blad.
2,40
Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 55 cm.
‘Dakota’, bronsgeel met een fijn rozerood randje langs de
2,40
bloemblaadjes. Bloemgrootte 12 cm, hoogte 60 cm.
2,35
‘Happy Single First Love’®, licht zalmoranje, het hart rood omrand.
2,35

‘Happy Single Flame’®, vlammend rood, naar het hart zachtgeel.
‘Happy Single Party’ , fris geel met een donkerbruin hartje.

2,35

‘Happy Single Princess’®, wit, soms met een lila zweem. Mooi in
combinatie met het donkere blad.

2,35

‘Happy Single Wink’®, lilaroze, wijnrood in het hart.
‘Sunshine’, geel met een rood centrum, donkerbladig. Type Mignon.
Bloemgrootte 9 cm. Hoogte 70 cm.
‘Wishes N Dreams’, roze met een dieprood centrum. Kleine bloemen,
8 cm, mooi in combinatie met het bijna zwarte blad. Hoogte 50 cm.
‘Bee Friendly Mix’, een vrolijk mengsel van enkelbloemige Dahlia’s,
geteeld uit zaad. Zoals de naam al aangeeft, maandenlange voeding voor
de bijen en vlinders. Hoogte tussen 70‑100 cm. Zie omslag.

2,35

®

Vinassekali
Vinassekali 800 gram

2,10
2,30
N

€ 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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6,95
per 5

Fimbriata dahlia’s, Hertengeweidahlia’s
De gefranjerde dahlia’s uit de groepen Decoratief en (Semi‑)cactus.
‘Alauna Clair‑Obscur’, paars met witte bloemtoppen.
Bloemgrootte 15‑20 cm. Hoogte 110 cm.
‘Ambition’, purper met ingesneden bloemtoppen, apart.
Bloemgrootte 10‑15 cm. Hoogte 100 cm.
‘Canary Fubuki’, geel. Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 80 cm.
‘Dark Fubuki’, donkerrood. Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 100 cm.
‘Kenora Macop B’, zwartrood gefranjerd, zeer bijzondere bloemvorm.
Bloemgrootte 20‑25 cm. Hoogte 130 cm.
‘Kogane Fubuki’, zalmroze met een geel midden.
Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 100 cm.
‘Myama Fubuki’, wit. Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 100 cm.
‘Myrtle’s Folly’, roze, zalm en lila. Bloemgrootte 15‑20 cm.
Hoogte 80‑90 cm.
‘Omega’, oranjeroze, geel vanuit het hart. Bloemgrootte 20 cm.
Hoogte 90 cm.
‘Orange Fubuki’, oranje. Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 80 cm.
‘Red Fubuki’, rood. Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 80 cm.

Gallery collectie

p/stuk
2,00
1,90

N

2,30
2,30
2,60
2,40

N

2,30
2,60

N

2,30
2,35
2,35
p/stuk

Genetisch laagblijvende dahlia’s met een hoogte tussen de 25 en 45 cm. Ze maken
een compacte, goed vertakkende plant en bloeien van vroeg in de zomer tot diep
in de herfst. Rijkbloeiend, zeer geschikt voor perkbeplanting en voor in de
gemengde border. Vanwege de compacte groei ook een ideale potplant.
2,10
‘Gallery Art Deco’®, oranje, onderzijde roodbruin,
bloemgrootte ca. 12 cm. Hoogte 40 cm.
2,10
‘Gallery Art Fair’®, wit met groengeel in het centrum en donkergroen N
blad. Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 30 cm.
2,10
‘Gallery Art Nouveau’®, purperroze, lichter wordend naar de toppen,
bloemgrootte 10 cm. Hoogte 45 cm.
2,10
N
‘Gallery Cézanne’®, geel. Compacte, goed vertakkende plant. Bloeit
van vroeg in de zomer tot laat in de herfst. Bloemgrootte 9 cm.
Hoogte 45 cm.
2,40
‘Gallery Leonardo’®, zacht zalmroze, bloemgrootte 11 cm.
Hoogte 40 cm.
2,10
‘Gallery Monet’®, wit, naar de toppen overgaand in zacht lila.
Bloemgrootte 11 cm. Hoogte 35 cm.
2,10
N
‘Gallery Pablo’®, warmgeel, overgaand in zalm‑oranje aan de toppen.
Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 30 cm.
20

Gallery collectie, vervolg

p/stuk

‘Gallery Rembrandt’ , helder roze, wit naar het centrum,
bloemgrootte 7 cm. Hoogte 40 cm.

2,10

‘Gallery Singer’®, volle rode kleur, bloemgrootte 9 cm. Hoogte 25 cm.

2,10

®

Halskraag dahlia’s

p/stuk

De binnenste bloemblaadjes zijn half zo lang als de buitenste rij en vormen zo een
kraag in een veelal contrasterende kleur.
‘Fashion Monger’, rozerood met wit en een zachtgeel met witte
2,50
kraag. Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 80 cm.
‘Kelsey Annie Joy’, oranjegeel met lichtroze. Bloemgrootte 10 cm.
2,50
Hoogte 80 cm.
‘Kelsey Sunshine’, geel met wit. Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 80 cm.
2,50
‘Night Butterfly’, zwartrood met witte kraag, bloemgrootte 7‑8 cm.
2,50
Hoogte 90 cm.
‘Pooh’, rode bloemen met een groot goudgeel centrum en een
2,20
goudgeel randje. Bloemgrootte 7‑8 cm. Hoogte 90 cm.
‘Teesbrooke Audrey’, roze met een witte kraag, bloemgrootte 10 cm.
2,30
Hoogte 80 cm.
‘Twyning’s White Chocolate’, mooie, witte halskraagdahlia.
Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 100 cm.
2,50

Karma collectie

p/stuk

De Karma‑serie is een collectie dalhia’s die met zorg is veredeld en geselecteerd
op eigenschappen die een goede snijdahlia kenmerken. Al heel lang zijn dahlia’s
gewild als snijbloem om de mooie vorm en vooral vanwege de schitterende
kleuren die bijna in geen enkel siergewas zo fel en gevarieerd voorkomen. Het
zwakste punt van de dahlia als snijbloem is zijn beperkte houdbaarheid. De rassen
van de Karma‑serie zijn geselecteerd op de volgende eigenschappen: bloeirijkheid,
bloemvorm en bloemkleur, lange, rechte en sterke stelen met weinig of geen
zijvertakkingen en natuurlijk de houdbaarheid: ze kunnen vrij rauw gesneden
worden en hebben een vaasleven van zeven tot twaalf dagen.
2,50
‘Karma Amora’®, mooie rode dahlia, waterlelie‑type,
bloemgrootte 14 cm. Hoogte 90 cm.
2,50
‘Karma Bon Bini’®, geel centrum verlopend naar helder oranje‑rood
aan de top. Cactus‑dahlia, bloemgrootte 14 cm. Hoogte 90 cm.
2,75
‘Karma Choc’®, heel donkerrood, bijna fluweelzwart. Decoratief,
bloemgrootte 15 cm. Hoogte 100 cm.
2,50
‘Karma Corona’®, fraaie goudgele bloemen, brons‑oranje naar de
toppen. Cactus‑type, bloemgrootte 13 cm. Hoogte 90 cm.
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Karma collectie, vervolg

p/stuk

‘Karma Fiësta’ , fraaie goudgele bloemen, brons‑oranje naar de
toppen. Cactus‑type, bloemgrootte 13 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Karma Gold’®, fraaie goudgele dahlia met licht oranje gloed.
Decoratieve type, bloemgrootte 15 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Karma Irene’®, helder oranjerood, waterlelie‑type,
bloemgrootte 15 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Karma Lagoon’®, paarspurper met een blauwe gloed, waterlelie‑type.
Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 80‑90 cm.

2,50

‘Karma Pink Corona’®, roze, in het hart iets lichter. Cactus‑dahlia.
Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

®

‘Karma Prospero’®, zachtlila dahlia van het waterlelie‑type.
Bloemgrootte 15 cm. Hoogte 110 cm.
‘Karma Purple Corona’®, paars, type cactus‑dahlia.
Bloemgrootte 14 cm. Hoogte 90 cm.

2,50
2,50

‘Karma Sangria’®, zalmroze met een groengeel hart, cactus‑dahlia.
Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 100‑120 cm.

2,50

‘Karma Serena’®, wit, in het centrum groengeel, decoratief.
Bloemgrootte 12 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Karma Yin Yang’®, purperrode bloem met wit aan het uiteinde van de
bloemblaadjes. Decoratief, bloemgrootte 13 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

Melody collectie

p/stuk

Zorgvuldig geselecteerd op bloeirijkheid, mooie sprekende kleuren, sterke
bloemen, doorbloei en plantvorm. De planten zijn sterk, vertakken zich goed en
worden tussen de 50 en 70 cm hoog. Ideale planten voor in de border en als
kuipplant.
2,30
‘Melody Allegro’®, zalmoranje bloemen, type Decoratief.
Bloemgrootte 12 cm.
2,30
N
‘Melody Bolero’®, donkerrode Dahlia, type Bal. bloemgrootte 10 cm.
‘Melody Dora’®, geel met oranjerood, type Decoratief.
Bloemgrootte 12 cm.

2,30

‘Melody Harmony’®, zachtlila, naar het hart roomwit, prachtig in
combinatie met het zeer donkere purperkleurige blad. Type Decoratief,
bloemgrootte 15 cm.

2,40

‘Melody Mambo’®, warm donkerrood, type Decoratief.
Bloemgrootte 11 cm. Groen blad.

2,30

‘Melody Pink Allegro’®, lilaroze, type Decoratief. Bloemgrootte 12 cm.

2,30
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Pioenbloemige dahlia’s

p/stuk

Veelal donkerbladige dahlia’s met halfgevulde bloemen waarvan de
meeldraden zichtbaar zijn. Perfect voor de bijen.
‘Bishop of Auckland’®, donkerrode, halfgevulde bloemen.
Bloemgrootte 12‑15 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Bishop of Canterbury’®, diep paarse, halfgevulde bloemen.
Bloemgrootte 9 cm. Hoogte 90 cm.
‘Bishop of Dover’, vrijwel witte bloemen met een zweempje roze.
Bloemgrootte 9 cm. Hoogte 90 cm.
‘Bishop of Leicester’, wit met roze, bloemgrootte 10 cm.
Hoogte 100 cm.
‘Bishop of Llandaff’, scharlakenrode halfgevulde bloemen.
Bloemgrootte 10‑12 cm. Hoogte 90‑100 cm.
‘Bishop of Oxford’, diep oranje, halfgevulde bloemen.
Bloemgrootte 12‑15 cm. Hoogte 90 cm.

2,50

‘Bishop of York’®, bronsgeel, mooi in combinatie met het donkere
blad. Bloemgrootte 12‑15 cm. Hoogte 90 cm.
Bishop ‑mix‑ per 10, fraai mengsel van cultivars uit de Bishop‑serie.
Donker blad, halfgevulde bloemen.
‘Fascination’, fraaie lilapaarse, halfgevulde bloemen.
Bloemgrootte 10‑15 cm. Donker blad. Hoogte 65 cm.

2,50

Pompondahlia’s

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

21,50
2,00

p/stuk

Zeer rijkbloeiende dahlia’s met vele kleine, bolvormige bloemen.
Hoogte 70‑120 cm.
‘Bantling’, oranje, bloemgrootte 5 cm.
‘Burlesca’, mooie oudroze dahlia. Bloemgrootte 6 cm.
‘Dark Spirit’, zwartrood, bloemgrootte 5‑8 cm.
‘Franz Kafka’, lilaroze, bloemgrootte 5 cm.
‘Golden Sceptor’, goudgeel, bloemgrootte 7 cm.
‘Natal’, donkerrood, bloemgrootte 6 cm.
‘New Baby’, oranje met geel, bloemgrootte 5 cm.
‘Rocco’, paars, bloemgrootte 4 cm.
‘White Aster’, wit, bloemgrootte 6 cm.
‘Wizard of Oz’, roze, bloemgrootte 5‑6 cm.

2,00
2,50
2,30
1,90
1,90
1,90
1,90
2,20
2,40
2,50

Nieuw bij Verberghe Bloembollen, Bloemen- en Groentezaden.
Vanaf eind januari bieden wij ruim vierhonderd soorten
bloemen- en groentezaden aan op onze website.
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Semi‑Cactus Dahlia’s

p/stuk

De bloemen lijken op die van de cactusdahlia’s, maar zijn minder opgerold.
‘Black Jack’, zeer donkerrode, bijna zwarte dahlia met grote bloemen.
Bloemgrootte 15‑20 cm. Hoogte 110 cm. Winnaar van vele
publieksprijzen op dahliashows.
‘Bridge View Aloha’, geel met rode toppen, bloemgrootte 15‑20 cm.
Hoogte 120 cm.
‘Chat Noir’, donkerrood, bloemgrootte 15 cm. Hoogte 110‑120 cm.
‘Gelber Vulcan’, geel, bloemgrootte 20 cm. Hoogte 120 cm.
‘Kennemerland’, mooie, gele bloemen, bloemgrootte 15‑18 cm.
Hoogte 110 cm. Een oud en sterk soort.
‘Ludwig Helfert’, oranjebrons, bloemgrootte 16 cm. Hoogte 100 cm.
‘Mick’s Peppermint’, wit met donkerlila vlekjes en strepen,
bloemgrootte 15‑20 cm. Hoogte 100 cm.
‘My Love’, roomwit, bloemgrootte 12‑13 cm. Hoogte 100 cm.
‘Striped Vulcan’, geel met rode spetters en streepjes,
hoogte ca. 110‑120 cm. Bloemgrootte 15 tot 20 cm.
‘Vulcan’, oranjerode, spectaculaire bloemen, bloemgrootte 15‑20 cm.
Hoogte 110‑120 cm.
‘Wittemans Best’, een oud en vertrouwd soort, maar nog steeds een
van de beste rode semi‑cactusdahlia’s. Bloemgrootte 17 cm.
Hoogte 120 cm.

Sterdahlia’s, Orchidee‑bloemige dahlia’s
Dahlia’s met stervormige, enkele bloemen.
‘Destiny’s Teachers’, wit met paarse spetters. Bloemgrootte 9 cm.
Hoogte 60 cm.
‘Honka’, gele bloemen, bloemgrootte 10 cm. Hoogte 60 cm.
‘Honka Fragile’, wit met een smal rozerood randje.
Bloemgrootte 10 cm. Hoogte 70 cm.
‘Honka Rood’, synoniem ‘Marie Schnugg’, rode stervormige bloemen.
Bloemgrootte 13 cm. Hoogte 80 cm.
‘Honka Roze’, lichtroze met iets geel en wit. Bloemgrootte 10 cm.
Hoogte 70 cm.
‘Verrone’s Obsidian’, zwartrode bloemen met een geel hart.
Bloemgrootte 8 cm. Hoogte 70 cm.
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3,00

2,10
2,40
2,10
2,10
2,20
2,50
1,90
2,20
2,30
2,20

p/stuk
2,60
2,40
2,50
2,40
2,40
2,60

Overige dahlia’s

p/stuk

Cultivars die niet in een van de andere groepen zijn in te delen.
‘Bright Eyes’, fuchsiaroze, heldergeel in het hart. Prachtige
enkelbloemige dahlia, hoogte 60‑70 cm.
‘Mexican Star’, kleine, donkerrode, frivole bloemen met een
chocoladegeur. Hoogte 90 cm.
‘Waltzing Mathilda’™, lichtrode, enkele tot halfgevulde bloemen met
een gele zweem, bloemgrootte 11 cm. Hoogte 100 cm.
imperialis, boomdahlia, hoogte tussen drie en vier meter. De fraaie,
roze, enkele bloemen verschijnen laat in het najaar, meestal lukt dit
alleen in een hoge kas of serre.
iimperialis ‑wit‑, de witbloeiende boomdahlia. Hoogte drie tot vier meter.

3,00

Dodecatheon

per 5

2,50
2,50

5,00

5,00

Twaalfgodenkruid, vaste plant met sierlijke, op cyclamen lijkende bloemen, uit
Noord‑Amerika. Voor een plekje in de halfschaduw op licht vochtige grond. Bloeitijd
mei‑juni, na de bloei gaat de plant in rust. Hoogte 30‑40 cm. Grootte I. Zone 4‑7.
meadia ‘Aphrodite’, lilaroze, klein geel hartje.
8,50
N
meadia ‘Queen Victoria’, roze, klein geel hartje.
4,00
pulchellum ‘Red Wing’, diep purperrood, opvallend.
4,00
meadia ‘Album’, wit, klein geel hartje.
3,75
per stuk

Dracunculus (Arum dracunculus)

p/stuk

Purper, zeer grote donkergekleurde bloeiwijze, bloeitijd: mei‑juni, hoogte ca. 50 cm.
vulgaris, de geur is onaangenaam. Bolmaat 20/+.
3,00

Epipactis

p/stuk

Wespenorchis, zo genoemd omdat de bloemen door wespen worden bestoven.
Vermeerderd via wortelstokken, geleverd in een 11 cm pot, goed doorworteld. Bij
voorkeur planten in een licht vochtige, humusrijke grond. CITES: niet voor
Zwitserland.
gigantea, een robuuste vorm, afkomstig uit Noord‑Amerika.
N 12,50
Rechtopstaande groenachtig oranje bloemen.
gigantea red leaf x thunbergii, een kruising van een Amerikaanse
N 13,50
met een Aziatische species. Krachtige groeier met een groot aantal
bronsoranje bloemen.
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Eucomis

p/stuk

Kuiflelie, ananasplant. Een zomerbloeiend Zuidafrikaans bolgewas waarvan de
bloeiwijze er uit ziet als een ananas. Na de bloei verschijnen de zaadozen, die lang
hun sierwaarde behouden. Een goede kuipplant voor een warme standplaats.
Zone 9‑10.
autumnalis, wit, zeer mooi. Kleinbloemig, laat bloeiend.
1,50
Hoogte 30 cm. Bolmaat 14/+.
bicolor, groenig wit, paars omrande kroonbladeren. Hoogte 60 cm.
1,50
Bolmaat 18/+.
comosa, wordt uit zaad gekweekt waardoor de kleuren variabel zijn.
1,60
Wit, roze en groene tinten. Hoogte 50‑70 cm. Bolmaat 18/+.
comosa ‘Indian Summer’, roze selectie met paars en donkergroen
4,50
N
blad. Hoogte 30‑60 cm. Bolmaat 18/+.
comosa ‘Sparkling Burgundy’, purperroze bloemen die mooi
5,50
combineren met het donkere blad. Hoogte 60‑70 cm. Bolmaat 18/+.
7,50
pole‑evansii, zeer hoge Eucomis met een forse bloemtros, groenig
wit. Uit zaad vermeerderd waardoor hoogte en bloemkleur variabel
kunnen zijn. Hoogte 100‑140 cm. Bolmaat 36/+.
‘Vandermerwei’, (octopussy). Laagblijvend met donkerrode bloemen, een
4,00
bruinrode bloemsteel en donker gevlekt blad. Hoogte 25 cm. Bolmaat 12/+.

Freesia

per 10

Tuinfresia’s, heerlijk geurende snijbloemen voor een zonnige standplaats.
Bolmaat 6/+. Zone 9‑11.
dubbelbloemig, gemengd.
enkelbloemig, gemengd.

1,40
1,30

Galtonia

per 5

Kaapse hyacint, zomerhyacint. Lange bloemaren met knikkende, klokvormige
bloemen. Mooi voor in de border en perfecte kuipplant. Zomerbloeiend. Zone 7‑10.
candicans, geurende, witte bloemen. Hoogte 80‑100 cm.
3,25
Bolmaat 14/+.
viridiflora, lichtgroene bloemen, blauwgroen blad. Hoogte 80‑100 cm.
6,00
Bolmaat I.

Geranium

p/stuk

Ooievaarsbek. Bloeiend van eind mei tot begin november, De plant vormt een
heuvel en er zijn maar drie planten nodig voor een m2. Levering in pot 9 cm.
‘Rozanne’, de bloemen zijn eerst lilablauw, maar in de loop van de
4,95
N
zomer ontwikkelen zij zich naar prachtig blauw met een wit hart.
Hoogte 60 cm.
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Lilium martagon ‘Alberta Morning’

Begonia multiflora ‘La Madelon’

Salvia nemorosa ‘Caradonna’

Lilium ‘Roselily Monica’ ®

Rhodoxis x ‘Fairy Snow’

Dahlia ‘American Dawn’

Uvularia grandiflora ‘Pallida’

Bletilla striata ‘Blue Dragon’

Dahlia ‘Ekaterina’

Dahlia ‘Evanah’

Geum ‘Prinses Juliana’

Heuchera ‘Citronelle’

Dahlia ‘Penhill Watermelon’

Dahlia ‘Dark Fubuki’

Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’

Lilium ‘Passion Moon’

Epipactis gigantea red leaf x thunbergii

Dahlia ‘Frost Nip’

Agapanthus ‘Twister’

Dahlia ‘Peaches and Cream’ ®

Dahlia ‘Penhill Dark Monarch’

Lilium martagon ‘Albi Morning’

Dahlia ‘Senior’s Purple’

Nerine bowdenii ‘Pearls of Cherry’

Geum

p/stuk

Nagelkruid, de bloemen verschijnen vanaf mei in los ogende trosjes
aan lange stelen boven het blad. Probleemloze plant, vaak grotendeels
wintergroen.
‘Fire Opal’, vrolijke, halfgevulde oranjerode bloemen.
Hoogte 35 cm. Grootte I.
‘Prinses Juliana’, feloranje bloemen. Hoogte 60 cm. Grootte I.

N

1,80

N

1,70

Gladiolus, grootbloemig

per 10

Gladiolen, perfecte, imposante snijbloemen. Hoogte 90‑150 cm. Zone 9‑11.
Bolmaat 12/14.
‘Chocolate’, chocoladebruin.
N
‘Colour Club’, violetroze met crème.
N
‘Cookie’, purperblauw.
N
‘Costa’, lavendel‑ violetblauw.
N
‘Espresso’®, zwartrood.

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

‘Essential’®, wit.
‘Kio’, groen.
‘Oasis’®, roze.
‘Olympic Flame’, abrikoos‑oranje. Bolmaat 10/+.
‘Titanic’, roze, kersroze. Bolmaat 10/+.
‘Verax’, wit, lila zweem en purper hart.
mix, gemengde kleuren.

Gladiolus, kleinbloemig

N

2,50
2,50

N
N
N

2,50
2,50
2,50
2,50
per 10

Door de plantopbouw ontstaan er mooie verticale accenten in de bloemenborder.
Ook prima als snijbloem te gebruiken. Hoogte 50‑60 cm. Bolmaat 8/10. Zone 8‑10.
colvillei ‘Albus’, wit, middelvroeg.
2,10
colvillei ‘Mademoiselle de Paris’, helderrood met wit. Bolmaat 12/+.
2,50
N
nanus ‘Amanda Mahy’, rood.
2,40
nanus ‘Nathalie’, roze, met roodgele lip, vroeg.
2,00
nanus ‘Nymph’, wit met ceriseroze tekening.
2,20
nanus ‘Vulcano’, fuchsiaroze met donkerpaars.
2,40
primulinus ‘Las Vegas’, geel met een rood randje, middelvroeg.
1,90
tubergenii ‘Charming Lady’, zacht lilaroze bloemen.
2,00
nanus ‑mix‑, kleinbloemig, gemengde kleuren.
1,90
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Gladiolus, overig

per 10

callianthus ‘Murielae’, Abessijnse gladiool, heerlijk geurende, witte
bloemen met een purperen vlek. Nazomer‑, herfstbloeiend. Zone 8‑10.
Bolmaat 10/+.
flanaganii, The Suicide Gladiolus. Groeit op de kliffen op de
Drakensberg op zulke gevaarlijke plaatsen dat als plantenliefhebbers
deze zouden willen zien, zij hun leven riskeren. Een potplant voor een
zonnige standplaats in goed gedraineerde grond. Fel rozerode
bloemen Bolmaat I. Hoogte 40‑50 cm.
papilio, grijzige, zachtgele belvormige bloemen met aan de buitenkant
een zacht lila‑purperen blos, de keel en soms ook de onderste
bloemblaadjes zijn bruin of purperrood getekend. Hoogte 80‑100 cm.
Bolmaat 9/+.

1,30

N

Gloriosa

5,50
p/stuk

3,50
p/stuk

p/stuk

Prachtlelie, klimmend knolgewas voor in een pot op het terras of in de serre.
Hoogte 100‑150 cm. Zone 10‑12. Bolmaat I.
‘Lutea’, geel, iets kleinere bloemen.
modesta, syn. Littonia modesta. Oranje, vrij grote, klokvormige
bloemen van ongeveer 3 cm.
‘Rothschildiana’, zeer mooie, warmrode bloemen met een gele rand.
‘Sparkling Stripe’, geel met oranjerode bloemen.
‘Thomas de Bruyne’, opvallende variëteit. Warm rood‑oranje bloemen
met een fijn geel randje. Rijkbloeiend.

Gloxinia

3,60
7,50
4,20
3,60
3,75

per 5

Sinningia, mooie kamerplant met grote klokvormige bloemen, die veelal te zien
was op de vensterbanken. Bloeit van juni tot september. Kan vanaf mei ook prima
in een pot in de tuin, maar absoluut niet in de volle zon. Zone 9‑10. Knolmaat 6/+.
‘Blanche de Meru’, donkerroze met wit uit het hart.
6,30
‘Etoile de Feu’, fluweelrood.
6,30
‘Hollywood’, paarsblauw, wit vanuit het hart van de bloem.
6,30
‘Kaiser Friedrich’, dieprode bloemen met een witte rand.
6,30
‘Mont Blanc’, zuiver wit.
6,30
‘Tigré’ ‑rood‑, rode, gemarmerde bloemen.
6,30
‘Violacea’, diep fluweelblauwe bloemen.
6,30
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Habranthus

per 10

Regenlelie, bolgewasje afkomstig uit zuidelijk Afrika met stervormige bloempjes.
Voor een zonnige plaats in de tuin, of koele, lichte plek in huis of serre. Niet
winterhard, zone 10‑12.
robustus, (Zephyranthus robustus), roze bloemen, hoogte 15‑20 cm.
1,50
Bolmaat 7/+.

Hedychium

p/stuk

Mooie kuipplant uit de gemberfamilie, verlangt een warme standplaats, prima voor
in een kas. De heerlijk geurende bloemen verschijnen vanaf juli. Knolgrootte I.
Zone 10‑12.
aurantiacum, fraaie scharlakenrode bloeiwijze, hoogte 100‑150 cm.
3,00
densiflorum, oranje, hoogte ca. 100 cm.
3,00
ellipticum, crèmewit, hoogte ca. 150 cm.
N 3,00
gardnerianum, gele bloemen, iets later bloeiend. Hoogte ruim 100 cm.
3,30

Hemerocallis

p/stuk

Daglelie. Rijkbloeiende en sterke vaste planten voor een zonnige tot
halfbeschaduwde standplaats. Bloeitijd juni‑augustus. Uit het omvangrijke
assortiment bieden wij de volgende soorten aan, planten met twee tot drie
neuzen. Zone 5‑8.
‘Blueberry Candy’, roze, purperrood hart, en een smal purperrood
N
randje langs de bloemblaadjes. Lang bloeiend. Hoogte 90 cm.
‘Stella d’Oro’, kleinere gele bloemen, zeer rijk bloeiend.
N
Hoogte 30 cm.
‘Strawberry Candy’, roze met een rozerood oog. Hoogte 65 cm.
N

Heuchera

2,60
2,60
2,50
p/stuk

Purperklokje. Levering in pot 9 cm.
‘Caramel’, prachtige grote bladeren in een warmgele caramel‑achtige
kleur. Crèmekleurige bloemen. Hoogte 30‑40 cm.
‘Citronelle’, grote citroengele bladeren en witte bloemen. Voor een
plaats uit de volle zon. Hoogte 30‑40 cm.
micrantha ‘Palace Purple’, bronskleurig purperrood blad. Bloemen
crémewit in sierlijk pluimen. Hoogte 40‑50 cm.
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N

4,20

N

4,20

N

1,80

Hippeastrum Sonatini

p/stuk

Winterharde, kleinbloemige Tuinamaryllis. Uit een bol ontluiken meerdere
bloemstelen met meerdere bloemen per steel. Hoogte 40‑60 cm. Na eenmaal goed
aangeslagen, vermeerdert de bol zich snel. Eerste jaar voor de winter afdekken.
‘Sonatini Alasca’, wit, half gevuld.
3,50
N
‘Sonatini Balentino’, rood.
3,50
‘Sonatini Pink Rascal’, roze.
3,50
‘Sonatini Viridi Rascal’, groen‑rood.
3,50
N
‘Sonatini White Rascal’, wit.
3,50

Hymenocallis

p/stuk

Spinlelie, ook bekend onder de naam: Ismene. Een geslacht uit subtropisch
Amerika met geurende bloemen. Geschikt als kuipplant voor een zonnige tot licht
beschaduwde standplaats. Zone 9‑11.
festalis ‘Zwanenburg’, zuiverwitte bloemen, bloeitijd juni‑juli.
Hoogte 40‑60 cm. Bolmaat 24/+.
1,35
harrisiana, bijzondere species met slanke, witte bloemblaadjes.
1,40
Hoogte 20‑30 cm. Bolmaat 14/+.
‘Sulphur Queen’, zachgele, geurende bloemen. Hoogte 40 cm.
1,80
Bolmaat 16/+.

Incarvillea

p/stuk

Tuingloxinia, zeer geschikt als kuipplant voor een zonnige standplaats op
doorlatende bodem. Glanzend, diep ingesneden blad. Hoogte 30 cm. Bloeitijd
juni‑juli. Zone 5‑8. Maat I.
delavayi, dieproze.
1,50
delavayi ‘Snowtop’, helderwit.
1,75

Iris germanica

p/stuk

Baardiris, grote, geurende bloemen. Voor een warme standplaats, waarbij de zon
op de oppervlakkig geplante knol schijnt. Doorlatende bodem. Zone 5‑8. Grootte I.
‘Florentina’, Florentijnse lis, witte bloemen. Hoogte 80 cm.
1,60
‘Honey Glazed’, tweekleurige bloemen, de lippen zijn caramelkleurig, N
1,60
de staanders crèmegeel. Hoogte 90 cm.
1,60
‘Lent A. Williamson’, lavendelviolette bloemen met violetpurperen
lippen. Hoogte 80‑90 cm.
‘Nibelungen’, tweekleurige bloemen, de lippen zijn purper, de
1,60
N
staanders zachtgeel. Hoogte 90 cm.
‘Red Zinger’, pruimenrode bloemen. Hoogte 60‑70 cm.
1,60
N
‘Royal Knight’, purperen bloemen. Hoogte 90 cm.
1,60
N
30

Iris siberica

p/stuk

Siberische lis, gemakkelijk groeiende, opgaande vaste plant met weinig
bodemvoorkeur. Rijk en langbloeiend. Hoogte 60‑80 cm. Zone 5‑8. Grootte I.
‘Butter and Sugar’, crèmewit met geel.
N
‘Caesar’s Brother’, paarsblauw.
N
‘Snow Queen’, wit met groen.
‘Sparkling Rose’, lilaroze.

Ixia

1,80
1,80
1,80
1,80
per 10

Koffieboontje, stervormige, geurende, vrolijk gekleurde bloemen in een bloemaar.
Bloeit in juli, hoogte 50 cm. Zone 11‑12. Bolmaat 5/+.
Swanbury Mix, mooi mengsel.
0,90

Lavandula

p/stuk

Aromatische plant, trekt veel vlinders en bijen. Voor een zonnige standplaats.
Levering in pot 9 cm.
angustifolia ‘Munstead’, sterke lavendel met lavendelblauwe
2,10
N
bloemen. Hoogte 40‑60 cm.
angustifolia ‘Rosea’, lavendel met zachtroze bloemen.
2,30
N
Hoogte 50‑60 cm.
x intermedia ‘Edelweiß’, een forsere lavendel met een bossige,
2,30
N
opgaande groeiwijze, witte bloemen. Hoogte 70‑80 cm.

Liatris

per 10

Prachtschaarde, lampenpoetser. Vaste planten met een aarvormige bloeiwijze. Veel
gebruikt als snijbloem. Bloeitijd juli‑augustus. Hoogte 70‑80 cm. Zone 4‑7.
Knolgrootte: 14/+.
spicata, lichtpaarse aren.
4,30
spicata ‘Alba’, wit.
4,50

Afhalen?
Vo o r a f b e s t e l d e bollen en planten kunnen eventueel ook
afgehaald worden op de volgende locatie:
Nijssen Tuin Heemstede
Sportparklaan 25A
2103 VR Heemstede
Uw bestelling dient bij afhalen vooruit betaald te zijn.
U ontvangt bericht per mail wanneer uw bestelling klaarstaat.
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Lilium
Lelie, prachtig winterhard bolgewas behorend tot de oudst bekende tuinplanten.
Alle aangeboden lelies kunnen het beste diep geplant worden en prefereren een
koele wortelvoet, dit kan door ze bijvoorbeeld tussen bodembedekkende planten
te zetten. Klimaatzone 5 en hoger.

Aziatische lelies

per 10

Het normale type lelie met opstaande bloemen. Goede snijbloem en makkelijk
groeiend. Bolmaat 16/18.
13,50
‘Apricot Fudge’®, opmerkelijke lelie, waarvan de abrikooskleurige,
opstaande bloemen meer op een roos lijken dan op een lelie.
Hoogte 60 cm.
15,00
‘Black Beauty’, oude hybride met wel twintig framboos zwartrode
bloemen met een smalle zilverwitte rand en groene stervorm.
Hoogte 140 cm. Bolmaat 20/22.
‘Cascavel’, dieprode bloemen, laag,geschikt voor potten, 45 cm.
6,70
‘Easy Walz’, zachtroze, donkerroze langs de rand. Licht gespikkeld. in
8,90
het hart. Stuifmeelvrij. Hoogte 90 cm.
‘Kent’, zuiverwit. Hoogte 90 cm.
5,50
‘Nightrider’, prachtige donkere, zwartrode lelie waarvan de bloemen
8,90
trompetvormig zijn. Hoogte 120 cm.
‘November Rain’, mooie rozerode lelie. Hoogte 120 cm.
8,90
‘Orange Summer’, oranje. Hoogte 90 cm.
5,50
‘Purple Dream’, fuchsiapaars, donker “geairbrushed” in het centrum,
8,00
hoogte 100 cm.
‘Red County’, warmrode lelie, in het hart iets donkerder.
5,50
Hoogte 100 cm.
‘Rosella’s Dream’, zachtroze met wit, naar het uiteinde van de
5,50
bloemblaadjes krachtiger roze. Hoogte 70 cm.
‘Royal Kiss’, glanzende bordeauxrode bloemen. Hoogte 100 cm.
5,90
N
‘Tribal Kiss’, wit, donker purper in het centrum, hoogte 90 cm.
8,00
‘Yellow Cocotte’, gele bloemen met een smal bruinrood randje langs
8,90
de bloemblaadjes. Stuifmeelvrij. Hoogte 90 cm.

Dubbelbloemige lelies

per 10

Lelies met meerdere bloemblaadjes. Bolmaat 16/18.
‘Bald Eagle’, donkerrood. Hoogte 100 cm.
‘Bentley’, zachtroze, donkerder roze toppen. Hoogte 100 cm.
‘Elodie’, zachtroze. Hoogte 90 cm.

32

N

9,90
9,50
9,90

Dubbelbloemige lelies, vervolg

per 10

‘Fata Morgana’, gele bloemen met vanuit het hart rode spikkeltjes.
Hoogte 100 cm.
‘Lotus Ice’, een witbloeiende dubbele Oriental‑lelie, uit de ‘Lotus
Lilies’ serie. Hoogte 100 cm.
‘Scoubidou’, oranje. Hoogte 110 cm.

9,90
11,00

Oriental‑lelies

per 10

9,90

Grote geurende bloemen, voor het merendeel afstaand of iets naar beneden
gericht. Bolmaat 16/18.
‘Auratum’, de Goudband‑lelie. Witte, licht gespikkelde bloembladeren
waarop een brede goudgele band te zien is. Hoogte 45 cm.
‘Casa Blanca’, schitterende, grote witte bloemen. Hoogte 120 cm.
‘Corvara’, rozerood, lichter naar de rand. Hoogte 120 cm.
‘Garden Party’, wit met een geel centrum, ideaal voor een pot.
Hoogte 40 cm.
‘Gomera’, fuchsiaroze bloemen. Hoogte 100 cm.
N
‘Hachi’, tweekleurig, op het midden van de witte bloemblaadjes zit een, N
naar het hart breder wordende donkerrode streep. Hoogte 100 cm.

9,60
7,00
7,00
9,90
9,90
7,00

‘Muscadet’®, wit met wat roze vlekjes en rozerode stippen, erg mooi.
Hoogte 50‑70 cm.

9,90

‘Salmon Party’®, witte bloem met spikkels. Vanuit het hart een
zalmkleurige tekening. Niet zo hoog, ook geschikt voor in een pot.
Hoogte 55 cm.
‘Stargazer’, rozerood. De bekendste Oriental‑lelie, hoogte 90 cm.

9,90

OT‑lelies

7,00
per 10

Boomlelies, een kruising tussen Oriental‑lelies en Trompet‑lelies. Dit heeft vrij hoge
(150‑250 cm), maar stevige lelies opgeleverd, meestal met iets naar beneden
gerichte, grote, geurende bloemen. Ondanks de hoogte blijven de lelies goed
rechtop staan, dus prima geschikt voor de tuin. Bolmaat 18/20.
‘Beijng Moon’, zachtroze met een purperroze gloed, vanuit het hart geel.
10,50
‘Eastern Moon’, zachtroze met een geel hart.
10,50
‘Friso’, donker wijnrood met een brede witte rand.
10,50
‘Lady Alice’, wit, met een groot oranje hart, type Turkish Cap.
12,00
‘Miss Feya’, donkerrode lelie, type Turkish Cap.
10,50
‘Mister Cas’, wit met geel.
10,50
‘Passion Moon’, crèmegele bloemen, binnenzijde donkerroze.
N 10,50
‘Rising Moon’, bronsgeel met roze.
10,50
‘Scheherazade’, bordeauxrood met een gele rand.
12,00
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Roselily

per 5

Gevuldbloemige lelies met een bloemvorm die doet denken aan een roos. De
bloemen zijn stuifmeelvrij en geuren licht. Hoogte 80‑100 cm. Bolmaat 21/23.
9,95
N
‘Roselily Aisha’®, wit met groen.
‘Roselily Ciara’®, roze.

N

9,95

‘Roselily Dalinda’®, purperroze.

N

9,95

‘Roselily Monica’®, wit.

N

9,95

N

9,95

®

‘Roselily Natalia’ , roze met een wit randje op de bloemblaadjes.

Tijger‑lelies

per 10

Lelies met sterk gespikkelde, hangende bloemen. Hoogte 100‑120 cm.
Bolmaat 16/18.
‘Chocolate Event’, donker chocolade bruin in het hart, naar de
uiteinden van de bloem koperkleurig met bruine spikkels.
‘Pink Flight’, felroze, licht geaderde bloemen.
N
‘Stracciatella Event’, bloemen met een donker maroen rood hart,
naar wit kleurend aan het einde van de bloemblaadjes waarbij de
spikkels ook minder intens worden.
‘Strawberry Event’, aardbeirode bloemen, voorzien van een zwartrode
tekening.
‘Sweet Surrender’, crèmewit, lichtgeel bij het ontluiken van de bloem.
Lichtbruine spikkels.
‘Tiger Babies’, zacht zalmoranje, intens roodbruin gespikkeld.

9,90
9,90
9,90

9,90
9,90
9,90

Trompet‑lelies inclusief Longiflorumtypes

per 10

Grote, trompetvormige bloemen. Hoogte 120‑150 cm. Bolmaat 18/20.
‘African Queen’, grote, zachtoranje, licht knikkende bloemen.
‘Golden Splendour’, geel.
‘Pink Perfection’, oudroze bloemen.
‘Purple Marble’, purperen bloemen.

11,00
11,00
11,00
11,00

De Wit, bollenplanter 60 mm
met houten handgreep
€ 21,50 per stuk
Stevige stalen uitvoering.
Gemakkelijk snijdend.
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Lelies, wildvormen (species)

per 10

De species worden aangetroffen in bosachtige streken van Europa, grote delen van
Azië en Noord‑Amerika.
15,00
‘Fusion’, ontstaan uit een kruising van twee species: L. pardalinum x
L. longiflorum. Zacht glanzend bruinrood, het hart is goudgeel
gespikkeld. Hoogte 60‑80 cm. Bolmaat 10/12.
henryi, stevige, hoge, oranje lelie, bloemen bruin gespikkeld. Type
13,50
Tulband. Hoogte 120‑150 cm. Bolmaat 18/20.
lancifolium, oranjerode tijgerlelie. Hoogte 100‑150 cm. Bolmaat 16/18.
9,90
9,90
leichtlinii, Japanse species met grote geurende citroengele bloemen
met vele roodpurperen spikkels. Vaak in luchtige trossen van meer dan
twaalf bloemen. Hoogte 100‑120 cm. Bolmaat 16/18.
19,50
pumilum, (tenuifolium), helder scharlakenrode bloemen, type Turkish
Cap. Een van de beste lelies voor de tuin, hoogte 90 cm.
Bolmaat 14/16.
12,00
regale, koningslelie, grote, geurende, witte, trompetvormige bloemen
met een paarse gloed aan de buitenzijde. Hoogte 100‑150 cm.
Bolmaat 18/20.
12,00
regale ‘Album’, koningslelie, grote, geurende, witte, trompetvormige
bloemen met een lichtroze gloed aan de buitenzijde.
Hoogte 100‑150 cm. Bolmaat 18/20.
speciosum var. rubrum ‘Uchida’, betrouwbare selectie van de
13,50
Japanse wildvorm met zachtgeurende, roze gespikkelde bloemen. Laat
bloeiend. Type Turkish Cap. Hoogte 120 cm. Bolmaat 18/20.

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.
‘Alberta Morning’, donkerroze bloemen met witte spikkels.
N 11,00
Hoogte 90 cm. Bolmaat 16/18.
‘Albi Morning’, wit met maroonbruine spikkels. Hoogte 80 cm.
N 11,00
Bolmaat 14/16.
‘Arabian Night’, bordeauxrood met goudgele spikkels.
11,00
Hoogte 100‑120 cm. Bolmaat 16/18.
‘Claude Shride’, purperrood, de buitenzijde van de bloem is roze.
11,00
Hoogte 100‑120 cm. Bolmaat 16/18.
‘Fairy Morning’, roze met okergeel en bruine spikkels.
11,00
Hoogte 80‑100 cm. Bolmaat 12/14.
‘Golden Morning’, zachtgeel. Hoogte 100 cm. Bolmaat 16/18.
11,00
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Lelies, Martagon‑type, vervolg

per 5

‘Manitoba Morning’, oudroze martagonlelie, geel met bruin
gespikkeld. Hoogte 80 cm. Bolmaat 14/16.
‘Orange Marmalade’, zacht oranje bloemen met een mooi
contrasterende, donkere bloemsteel. Hoogte 120 cm. Bolmaat 12/14.
‘Pink Morning’, zachtroze bloemen besprenkelt met purperroze
stipjes. Hoogte 100‑140 cm. Bolmaat 10/12.
martagon ‑purperrood‑, purperrood. Hoogte 80 cm. Bolmaat 14/16.
‘Snowy Morning’, wit, vanuit het hart groen met mooi contrasterende
oranje meeldraden. Een goed alternatief voor de minder makkelijk te
kweken L. martagon var. album. Hoogte 100 cm. Bolmaat 16/18.
‘Sunny Morning’, warmgele bloemen, aan de binnenzijde van de
bloemen vele paarsrode spikkels. Hoogte 100‑120 cm. Bolmaat 20/22.

11,00

Lycoris

p/stuk

Spinlelie, herfstbloeiend bolgewas uit China en Japan, verwant aan
Nerine. De bloemen verschijnen in een tros. Zone 8‑10. Bolmaat 10/+.
aurea, goudgele bloemen, hoogte 30‑40 cm.
radiata, diep rode bloemen, hoogte 50‑60 cm.

Mertensia

11,00
11,00
11,00
11,00

11,00

1,90
1,80
p/stuk

Behoort tot de Ruwbladigen, borage‑achtigen, veelal blauwbloeiende planten voor
een plaats uit de volle zon op niet te droge bodem.
virginica, bosplant uit Noord‑Amerika met trechtervormige bloemen
4,50
die tijdens de bloei verkleuren van lilaroze naar blauw. Na de bloeit gaat
de plant in rust, maar loopt in het volgende voorjaar weer uit.
Hoogte 50 cm. Zone 4‑7. Grootte I.

Mirabilis

per 10

Nachtschone, een meerjarig knolgewas voornamelijk voorkomend in Mexico en
Peru. Zone 8‑10.
jalapa, wonderbloemen in gemengde kleuren, de bloemen openen
4,00
zich pas in de middag. Plant ze in de buurt van het terras, zodat u op
de warme zomeravonden kunt genieten van de heerlijke geur.
Hoogte 50 cm. Grote knollen.
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Moraea

per 10

Kaapse Tulp, syn. Homeria, behoort tot de Iridaceae. Groeit het beste op
humusarme zand‑ en zwavelgronden, ‘s winters niet te nat en goed afdekken.
Hoogte 50 cm. Klimaatzone 9‑10. Knolgrootte 5/+.
flaccida, syn. H. aurantiaca, zalmoranje.
1,80
ochroleuca, geel.
1,70

Nepeta

per 5

Kattenkruid, aromatische vaste planten met een bossige groeiwijze. Voor een
standplaats in de volle zon tot lichte schaduw, op doorlatende bodem.
Zone 4‑7. Grootte I.
faassenii ‘Six Hills Giant’, een goede plant met violetblauwe
9,00
bloemen, perfect voor rand‑ en vakbeplanting. Hoogte 60 cm.
9,00
faassenii ‘Walker’s Low’, een krachtig groeiende plant. Wordt iets
hoger dan de ‘Six Hill’s Giant’.

Nerine

per 5

Kliplelie, najaarsbloeiend bolgewas uit Zuid‑Afrika. Naast enkele species bestaat
het aanbod uit een aantal mooie, sterke cultivars. Voor een standplaats in de volle
zon. Prima snijbloemen. Zone 8‑10. Hoogte 50‑70 cm. Bolmaat 12/+.
bowdenii, grote roze bloemen. Bolmaat 14/+.
3,25
bowdenii ‘Amandi’, dieproze bloemen.
N 4,00
bowdenii ‘Bianca Perla’, wit.
5,50
bowdenii ‘Flugel’, roze.
5,50
bowdenii ‘Isabel’, donkerroze.
5,50
bowdenii ‘Like a Virgin’, wit.
5,50
bowdenii ‘Lipstick’, wit met roze.
11,00
bowdenii ‘Pearls of Cherry’, kersenrood.
11,00
bowdenii ‘Vesta’, zalmkleurig.
4,00
bowdenii ‑Breeders Blend‑, een mooi mengsel in wit en verschillende
4,00
roze tinten.

Ornithogalum

per 5

Vogelmelk, bolgewas afkomstig uit de gematigde streken van Europa, Azië en
Afrika.
saundersiae, witte bloemen met een zwart vruchtbeginsel, een
7,50
gewaardeerde snijbloem met een stevige steel. Bloeitijd
juli‑september. Hoogte 100 cm. Zone 9‑11. Bolmaat 20/+.
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Oxalis

per 10

Klaverzuring, een zeer groot geslacht dat bijna over de hele wereld voorkomt. Zeer
geschikt voor in potten, schalen en hanging baskets. Niet winterhard, zone 7‑9.
Hoogte 15‑20 cm. Grootte I.
deppei ‘Iron Cross’, klavertje‑vier, roze bloemen met op het blad een
0,90
roodbruine tekening.
4,60
lasiandra, rijkbloeiende klaverzuring met hardroze bloemen. Prima
voor in een pot, lange bloeitijd.
rubra, (syn. O. floribunda), rozerood, zeer rijkbloeiend.
7,90
triangularis, zachtroze bloemen met purperbruin blad.
2,20
2,50
triangularis ‘Amber’®, decoratief groen blad waarbij de roze bloemen N
mooi combineren.
2,70
N
triangularis ‘Irish Mist’®, decoratief zilverkleurig gemarmerd groen
blad met witte bloemen.
2,80
triangularis ‘Mijke’®, witte bloemen met purperbruin blad.
triangularis ‘Sanne’®, zachtroze bloemen. Het blad is aan de
onderzijde purper en de bovenzijde groen.

N

2,80

triangularis ‘Sunny’®, donkerpurper blad waarbij de roze bloemen
mooi combineren.
triangularis subsp. papilionacea, (syn. O. regnellii), witte bloemen
met fris groen blad.

N

2,70

triangularis subsp. papilionacea ‘Fanny’®, zachtroze bloemen met
fris groen blad.

Paradisia

1,70
2,50

p/stuk

Paradijslelie, vaste plant voorkomend op de bergweides in de Alpen. Voor een
zonnige standplaats. Zone 6‑7.
lusitanica, Sint Bernhardlelie, uit Portugal. Grote witte, lelie gelijkende
7,90
bloemen. Bloeitijd mei‑juli. Hoogte 100‑120 cm. Bolmaat I.

Pleione

p/stuk

Aardorchidee, herkomst o.a. Taiwan op plaatsen met koele, vochtige zomers en
droge winters. Hoogte 20‑25 cm. Bloeitijd april‑mei. Grootte I. Redelijk winterhard,
zone 8‑10.
CITES knollen, niet voor Zwitserland.
formosana, lichtroze.
4,50
‘Tongariro’, hybride met een krachtige paars kleur.
4,50
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Polianthes

p/stuk

Tuberoos, heerlijk geurende bloemen. Verlangt een warme en zonnige plaats, zeer
mooi. Polianthes is een gewasje dat in ons klimaat wat extra aandacht nodig heeft:
Planten in een pot en deze op 14‑16 graden houden, geen water geven totdat er
blad gevormd wordt. Daarna pas regelmatig water geven en regelmatig bijmesten.
Hoogte 100 cm. Bolmaat 12/+. Zone 9‑11.
tuberosa ‘The Pearl’, witte, halfgevulde, wasachtige bloemen.
1,20

Ranunculus

per 10

Ranonkels, vooral bekend als prima houdbare snijbloem. Plant ze in de
tuin op een zonnige standplaats. De knolletjes eerst even inweken
voor het planten. Hoogte 35‑40 cm. Zone 8‑9. Bolmaat 8/+.
asiaticus ‘Aviv’, geel.
asiaticus ‘Aviv’, oranje.
asiaticus ‘Aviv’, rood.
asiaticus ‘Aviv’, wit.
asiaticus ‘Aviv’, gemengde kleuren.
asiaticus ‘Aviv Picotee’ ‑café‑, geel, bruin, oranje tinten. Bolmaat 6/+.
asiaticus ‘Aviv Picotee’ ‑orange‑, oranje, rode en roze tinten.
Bolmaat 6/+.
asiaticus ‘Aviv Picotee’ ‑rose‑, roze, wit en wit‑roze bloemen.
Bolmaat 6/+.

Rhodoxis

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60
2,60

p/stuk

Rapsterretjes, ontstaan uit roodsterretjes (Rhodohypoxis) x geelsterretjes
(Hypoxis). Knolgewasje, ideaal voor de rotstuin of als potplant, dat bij een goede
verzorging maanden achtereen bloeit. Vermeerdert snel. Hoogte 12‑15 cm.
Zone 9‑11.
‘Fairy Snow’, sterke groeier, wit.
N 2,00
‘Fanny’, sterke groeier, bij het ontluiken zijn de bloemen tweekleurig:
1,80
roze‑wit.
1,80
‘Mrs. Betsy’, Eén van de sterkst groeiende x Rhodoxis. Met mooie
grotere fluweel rozerode bloemen en gele meeldraden in het midden
van de bloem. Begint iets later te bloeien.
‘Ruby Giant’, sterke plant met grote rozerode bloemen.
1,80

Roscoea

p/stuk

Gemberorchidee, knolgewas uit de Himalaya en West‑China. Zomerbloeiend, voor
een plaats in de zon of halfschaduw. Niet geheel winterhard, zone 6‑9.
auriculata, purperpaarse bloemen met een wit hartje. Hoogte 50 cm.
2,35
39

Roscoea, vervolg

p/stuk

‘Beesiana’, crèmegeel met paarse streepjes. Hoogte 35‑50 cm.
purpurea, lila, grote bloemen. Hoogte 35‑50 cm.
purpurea ‘Cinnamon Stick’, selectie met opvallend bruinrood
gekleurde stelen. Lilaroze bloemen met een wit lipje.
Hoogte 50‑60 cm.

Salomonszegel

2,00
2,50
3,80

p/stuk

Salomonszegel en nauwverwante soorten. Over het algemeen planten voor op een
schaduwrijke plek, winterhard. Bij voorkeur op een humusrijke bodem. Grootte I.
Zone 6.
3,75
Disporum flavens, een Amerikaanse bosplant, nauw verwant aan
Salomonszegel met in het voorjaar prachtige, zachtgele, klokvormige
bloemen. Na de bloei verschijnen de glimmende zwarte bessen.
Hoogte 70 cm.
6,50
Polygonatum odoratum ‘Flore Pleno’, een gevuldbloemige,
groen‑witte vorm van de geurende Salomonszegel. Langzaam groeiend
en vrij zeldzaam. Hoogte 40‑50 cm.
Smilacina racemosa, crèmewitte bloemen in pluimen gevolgd door
3,50
koraalrode bessen. Bloeitijd mei‑juni. Hoogte 60‑100 cm.

Salomonszegel

per 5

Polygonatum commutatum, wit. Forse, hoge Salomonszegel die na
verloop van jaren uitgroeit tot een imposante plant.
Hoogte 100‑120 cm.
Polygonatum curvistylum, Salomonszegel uit Azië met paarse
bloemen. Blad in kringen aan stengels tot 60‑70 cm hoog. De
hangende paarse klokjes bloeien in mei‑juni. Daarna groene bessen die
bij rijping rood kleuren.
Polygonatum multiflorum, Veelbloemige Salomonszegel, inheemse
plant met vele witte bloemen. Na de bloei verschijnen zwarte bessen.
Hoogte 40‑60 cm.
Polygonatum verticillatum, Kranssalomonszegel. Nog zelden
voorkomend in Zuid‑Limburg, vroeger ook in Midden‑Drenthe. Het
lijnvormige blad groeit in kransen van drie tot acht stuks bij elkaar. De
groenwitte, klokvormige bloemen vormen trosjes. Hoogte 100‑120 cm.
Polygonatum ‘Weihenstephan’, grote salomonszegel, met lange
overhangende stelen, waaraan kleine wittige klokjes hangen. Elegante
plant. Hoogte 90‑120 cm.

6,00
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6,00

6,00

6,00

9,00

Salvia

p/stuk

Salie, vaste plant voor een zonige standplaats. Levering in pot 9 cm.
nemorosa ‘Caradonna’, mooie diep paarsblauwe Salvia met donkere
stelen. Strakke, opgaande groeiwijze. Bloeit lang, zeker als de
uitgebloeide bloemaren worden weggeknipt. Hoogte 60‑80 cm.
nemorosa ‘Ostfriesland’, de bekendste Salvia, compacte, bossige
groeiwijze. Violetblauw aarvormige bloemen. Hoogte 50 cm.
nemorosa ‘Rose Queen’, roze aarvormige bloemen. Bossig groeiend,
knip de uitgebloeide bloemen weg voor een tweede bloei.
Hoogte 50‑70 cm.

N

2,30

N

2,10

N

1,90

Sanguinaria

p/stuk

Bloedwortel, een vaste plant voor in de lichte schaduw in humusrijke,
vochthoudende bodem. De Nederlandse naam dankt dit gewas aan
het roodachtige sap in de wortels van de plant. Bloetijd maart‑april.
Hoogte 20‑25 cm. Winterhard vanaf zone 3. Grootte I.
canadensis ‘Multiplex’, zeer mooie, gevuldbloemige vorm, wit.

14,50

Sauromatum

p/stuk

Knolvormend gewas behorende tot de Araceae en voorkomend van tropisch Afrika
tot subtropisch Azië.
2,30
venosum, Voodoo‑lelie, synoniem Arum cornutum, uit de Himalaya en
Zuid‑India. Bijzondere purperbruine bloeiwijze die in juli‑augustus
verschijnt en daarbij een onaangename geur verspreidt. Hoogte 40 cm.
Zone 8‑9. Grootte 24/+.

Scadoxus

p/stuk

Poederkwast, herkomst Zuid‑Afrika, tropisch Afrika. Prachtige kuipplant
voor zowel ‘s zomers op het terras als in huis. Zone 10‑12.
multiflorus subsp. multiflorus, oranjerode bolvormige bloeiwijze.
Bloeitijd juli‑augustus. Hoogte 60 cm. Bolmaat 18/+.

Scilla

2,60

p/stuk

Een klein bolgewasje, ook bekend onder de naam Ledebouria cooperi voor in een
pot (in een alpinekas). Zone 10‑12.
adlamii, decoratief paarsbruin gestreept blad, dat m.u.v. de winter
3,50
N
aanwezig is. Purperroze bloemen in het late voorjaar. Hoogte 10‑12 cm.
Bolmaat I.
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Selaginella

p/stuk

Het geslacht Selaginella bestaat uit ruim zeshonderd soorten. De meeste komen
voor in vochtige, tropische gebieden over de hele wereld, een aantal in gematigde
gebieden en een enkele op droge plaatsen.
lepidophylla, Roos van Jericho, een rariteit voor in de kamer of in de
2,00
kas. Het leukste is om de vreemde, uitgedroogd ogende plant zich na
het oppotten te zien ontvouwen tot een lage groene plant. Verlangt
een vochtig, maar luchtig grondmengsel en verdraagt geen direct
zonlicht. Zone 9‑10. Topmaat.

Sprekelia

p/stuk

Bolgewas uit Mexico en Guatemala met de mooie Nederlandse namen: Speklelie,
Jacobslelie en Goudlelie. Voor een zonnige stansplaats, niet winterhard, zone 9‑11.
formosissima, schitterende, donkerrode bloemen. Bloeitijd juni.
2,25
Hoogte 20‑30 cm. Bolmaat 18/+.

Tigridia

per 10

Tijgerbloem, een uit Mexico, Chili en Guatemala afkomstig bolgewas met
spectaculair getekende bloemen. De bloemen bloeien slechts een dag, maar
telkens verschijnen er in de periode juli‑september weer nieuwe bloemen.
Hoogte 60 cm. Zone 8‑10. Bolmaat 9/+.
pavonia ‘Alba Grandiflora’, witte bloem, keel donkerrood gespikkeld.
pavonia ‘Aurea’, goudgele bloem, keel met rode spikkels.
pavonia ‘Canariensis’, zachtgele bloem, keel met rode spikkels.
N
pavonia ‘Lilacea’, lilaroze bloem, keel met rode spikkels.
pavonia ‘Speciosa’, scharlakenrood, de keel is geel met rood
gespikkeld.
pavonia ‑mix‑, fraai mengsel.

Triteleia

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

per 10

Leuk snijbloempje, ook voor verwildering op een zonnige standplaats.
Hoogte ca. 50 cm. Bloeitijd juli.
laxa ‘Koningin Fabiola’, violetblauw, bolmaat 6/+.
laxa ‘Rudy’, witte bloemen met een smalle blauwviolette middennerf,
bolmaat 5/+.
laxa ‘Silver Queen’, zuiver witte bloemen, bolmaat 5/+.

Ons assortiment Trillium is vanaf een later moment
beschikbaar en alleen op de website te bestellen.
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0,90
2,70
N

2,70

Tropaeolum

p/stuk

Geslacht van klimplanten uit Centraal‑ en Zuid‑Amerika, waarvan een deel
knolvormend is: de knolklimkers.
tuberosum ‘Ken Aslet’, oranjerode met gele bloemen aan rankende,
tot twee meter hoge stelen. Bloeit een maand eerder, dus ook langer
dan T. tuberosum: van juli tot in oktober. Zone 8‑9. Grootte I.

3,00

Tulbaghia

per 5

Kaapse knoflook, Zuidafrikaans gewas voor een zonnige standplaats en met enige
bescherming winterhard, zone 8. Geschikt voor in potten, of in de border, maar ook
als snijbloem en als keukenkruid. Het blad, de bloem en de bloemknoppen zijn
eetbaar.
violacea, violetpaarse bloemen in schermen, hoogte 40‑60 cm.
3,50
violacea ‘Alba’, een witte vorm met soms een zweem van roze over
4,75
de bloemen.
violacea ‘Silver Lace’, schitterende bontbladige vorm met lila
5,50
N
bloemen.

Uvularia

p/stuk

Feestklok, bosplant uit Noord‑Amerika met klokvormige bloemen aan licht
overhangende bloemstelen. Voor een wat zure, humusrijke grond in de
halfschaduw. Zone 4.
grandiflora ‘Pallida’, lichtgele bloemen. Bloeitijd mei‑juni.
N
Hoogte 30‑40 cm. Grootte I.

Verbena

2,40

p/stuk

IJzerhard, langdurig bloeiende borderplant met een luchtige groeiwijze,
vaak gebruikt als weefplant. De bloemen trekken veel vlinders en
insecten. Als de winter niet te koud is, blijft de plant over. Zone 8.
Levering in pot 9 cm.
bonariensis ‘Lollipop’®, lichtpaarse bloemen. Bloeitijd juni‑oktober.
Hoogte 60‑70 cm.

Watsonia

N

2,70

per 10

Kaapse hoornlelie, een Zuid‑Afrikaans bolgewas met een bloemopbouw zoals bij
gladiolen, echter, de bloemen zijn langer en wat smaller. Nazomer tot in de herfst
bloeiend. Een niet winterhard gewas, zone 9‑10.
meriana, zalmkleurige bloemen, hoogte 120 cm. Bolmaat 8/+.
6,50
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Zantedeschia

p/stuk

Calla, aronskelk. Een steeds populairder wordende potplant, voor zowel op het
terras als in de vensterbank. Voor een zo lang mogelijke bloei gedurende de zomer,
is regelmatig bijmesten in het bloeiseizoen belangrijk. Zone 8‑9.
aethiopica, witte bloemen, ‘s winters groenblijvend.
3,00
Hoogte 70‑80 cm. Bolmaat 14/+.
‘Caruso’, dieppaars, hoogte 50‑70 cm. Bolmaat 16/+.
1,90
‘Cheerio’, fuchsiaroze, hoogte 50‑70 cm. Bolmaat 16/+.
1,90
‘Lido’, oranjegeel gevlamd. Hoogte 50‑60 cm. Bolmaat 16/+.
1,90
1,90
‘Odessa’®, glanzend zwarte, opvallende bloemen. Hoogte 40‑45 cm.
Bolmaat 14/+.
‘Snow Storm’, wit. Hoogte 50‑60 cm. Bolmaat 16/+.
1,90
‘Solo’, geel. Hoogte 50‑60 cm. Bolmaat 16/+.
1,90

Zephyranthes

per 10

Westenwindlelie, op krokus lijkende bloemetjes voor een zonnige standplaats.
Leuk voor in een pot of schaal op het terras of voor in de rotstuin. Bloeitijd
augustus‑september. Hoogte 15 cm. Bolmaat I. Inheems in Mexico. Redelijk
winterhard, zone 8‑11.
‘Apricot Balesh’, abrikoos‑oranje.
3,80
N
‘Balesh’, citroengeel.
3,80
N
candida, wit.
1,60
citrina, diepgeel.
2,10

Plantenschalen
Plantschalen, sterke kunststof plantschalen voor het makkelijk planten
en weer opgraven van uw bloembollen, tevens een goede
bescherming tegen vraat van beneden af door muizen of woelmuizen.
Ronde schaaltjes in
4 maten: per 3
Ø 18 cm. € 2,70
Ø 22 cm. € 3,00
Ø 26 cm. € 3,30
Ø 30 cm. € 3,60

Rechthoekige schaaltjes in
2 maten: per 3
18 cm. x 15 ½ cm.
€ 2,70
23 ½ cm. x 21 cm.
€ 3,30
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Siergrassen

p/stuk

Siergrassen zijn een belangrijke aanvulling op de bloemenborder en inmiddels niet
meer weg te denken. Met hun silhouet zijn zij beeldbepalend. We bieden de
volgende selectie.
1,90
Chasmanthium latifolium, Plataargras, opgaande groeiwijze met
sierlijke hangende bloemaren. Breed blad, lijkend op bamboe. Te
gebruiken als solitair, maar ook in groepen of voor vakbeplanting.
Zone 4. Hoogte 70‑80 cm.
1,70
Deschampsia cespitosa ‘Goldschleier’, Smele. Gras met
wintergroene rozetten en sierlijke goudgele pluimen in juni‑juli. Zone 4.
Hoogte 50 cm.
2,60
Miscanthus sinensis ‘Purple Fall’, Japans Sierriet, Prachtriet.
N
Het loof van Purple Fall verkleurt in de nazomer naar wijnrood.
De bloempluimen zijn aanvankelijk roze en kleuren later naar crème.
Hoogte tot 150 cm.
Miscanthus sinensis ‘Rotfeder’, Japans Sierriet, Prachtriet met rode
2,50
N
bloempluimen. Bossige opgaande groeiwijze. Hoogte tot 200 cm.
1,80
Panicum virgatum ‘Warrior’, Vingergras. Opgaande, compacte vorm
met middengroen loof. Later, in de herfst kleurt de plant geheel
goudgeel. Roodbruine tot paarsroze aren, juli‑oktober. Zone 5.
Hoogte 100‑120 cm.
1,80
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, Lampenpoetsergras. Een
goede, compact groeiende vorm met een rijke bloei. Lichtbruine aren
in de zomer. Zone 5. Hoogte 60‑70 cm.
1,90
Pennisetum ‘Red Head’, Lampenpoetsergras, een forse vorm met
dikke purperen aren die naar bruinpurper kleuren. Zone 5.
Hoogte 120 cm.

Vinassekali
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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Kwaliteitsgereedschappen uit Nederland
SNEEBOER Onkruidschopje RVS - € 48,55 per stuk
Het onkruidschopje wordt vooral gebruikt voor penwortels
olin zand- en veengrond of als smal verplantschopje.
Ook handig voor het planten van kleine bolletjes.
SNEEBOER Handcultivator RVS - € 51,60 per stuk
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 Pootstok gebogen RVS - € 47,65 per stuk
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.
SNEEBOER Planttroffel Oud Hollands Model RVS
€ 61,60 per stuk
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.
S N E E B O E R Wr o t t e r R V S - € 3 6 , 5 5 p e r s t u k
Gereedschap voor het verwijderen van onkruid uit borders,
en op plaatsen waar onkruidbestrijding bijna niet mogelijk is.
S N E E B O E R Ve r p l a n t s c h o p j e R V S - € 4 8 , 4 0 p e r s t u k
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.

B e k i j k o n s v o l l e d i g e a a n b o d o p w w w. v e r b e r g h e . n l
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Register Nederlandse namen:
Nederlandse naam
Aardorchidee
Abessijnse gladiool
Afrikaanse lelie
Afrikaanse vlag
Ananasplant
Aronskelk
Baardiris
Baviaanbloem
Bloedwortel
Boerenbegonia
Boomdahlia
Calla
Chocoladeplant
Cobralelie
Daglelie
Dropplant
Duivelstong
Geluksklaver
Gemberorchidee
Gouden zegel
Goudlelie
Haaklelie
Huigkruid
Ijzerhard
Indisch bloemriet
Jacobslelie
Kaapse hoornlelie
Kaapse hyacint
Kaapse knoflook
Kaapse tulp
Kattenkruid
Klavertje vier
Klaverzuring
Kliplelie
Knolklimkers
Koffieboontje
Koningslelie
Kuiflelie
Lampenpoetser
Leliegras
Lelietje der Dalen
Montbretia
Nachtschone
Nagelkruid
Olifantsoren
Paradijslelie
Plukanemonen
Poederkwast
Prachtlelie
Prachtschaarde
Ranonkel
Rapsterretjes
Regenlelie
Reuzelelie
Roos van Jericho
Salie

Latijnse naam
Bletilla, Pleione
Gladiolus callianthus ‘Murielae’
Agapanthus
Chasmanthe
Eucomis
Zantedeschia, Arum
Iris germanica
Babiana stricta
Sanguinaria
Begonia bertinii
Dahlia imperialis
Zantedeschia
Cosmos atrosanguineus
Chasmanthe
Hemerocallis
Agastache
Amorphophallus
Oxalis
Roscoea
Uvularia garandiflora ‘Pallida’
Sprekelia
Crinum
Uvularia
Verbena
Canna
Sprekelia
Watsonia
Galtonia
Tulbaghia
Morea
Nepeta
Oxalis deppei ‘Iron Cross’
Oxalis
Nerine
Tropaeolum tuberosum
Ixia
Lilium regale
Eucomis
Liatris
Liriope
Convallaria
Crocosmia
Mirabilis
Geum
Caladium
Paradisia
Anemone coronaria
Haemanthus, Scadoxus
Gloriosa
Liatris
Ranunculus
Rhodoxis
Habranthus
Cardiocrinum
Selaginella
Salvia
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Salomonszegel
Siberische lis
Siergember
Sierui
Speklelie
Spinlelie
Tuberoos
Tuinamaryllis
Tuingloxinia
Tijgerbloem
Tijgerlelie
Twaalfgodenkruid
Valse salomonzegel
Venusschoen
Vogelmelk
Voodoo lelie
Vrouwenmantel
Wespenorchis
Westenwindlelie
Wonderbloem
Zeeuws knoopje
Zwaardlelie
USDA
zone

Polygonatum
Iris siberica
Hedychium
Allium
Sprekelia
Hymenocallis, Lycoris
Polianthes
Amaryllis belladonna
Incarvillea
Tigridia
Lilium lancifolium
Dodecatheon
Smilacina
Cypripedium
Ornithogalum
Sauromatum venosum
Alchemilla
Epipactus
Zephyranthes
Mirabilis
Astrantia
Gladiolus

Minimum temperatuur Aanduiding
Voorbeelden landen/gebieden
(°C, gemiddeld)
winterhardheid		

1
< -45,5
zeer extreem
2
-45,5 tot -40,1
extreem
3
-40,0 tot -34,5
zeer uitstekend
4
-34,4 tot 28,9
uitstekend
5a
-28,9 tot -26,1
zeer goed (a)
5b
-26,0 tot -23,4
zeer goed (b)
			
6a
-23,3 tot -20,6
goed (a)
			
6b
-20,5 tot -17,8
goed (b)
			
7a
-17,7 tot -15,0
redelijk (a)
			
7b
-14,9 tot -12,3
redelijk (b)
			
8a
-12,2 tot -9,5
matig (a)
			
8b
-9,4 tot -6,7
matig (b)
			
9
-6,6 tot -1,2
slecht
			
10
-1,1 tot +4,4
zeer slecht
			
11
> +4,4
niet
Bron: Department of Agriculture, Verenigde Staten.
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Centraal Siberië
Siberië
Lapland
Rusland, Noord Scandinavië
Wit-Rusland, Oost -Baltische staten
Noordoost-Polen, Zuid-Oekraïne,
Centraal Zweden, Zuid-Finland
Oost-Polen, Slowakije, Oost- en
Centraal Zuid-Zweden, Zuid-Noorwegen
Centraal Polen, Oost-Hongarije, Tsjechië,
Zuid Zweden
Oost-Duitsland, West-Polen, Oost- en
Westkust Zweden
Oost-Nederland, Zuidkust Zweden,
Oost-Denemarken
Centraal Nederland, België, Noord- en
Centraal Frankrijk, Noord-Engeland
kust Nederland, West-Frankrijk,
Noord-Italië, Centraal Engeland
Zuidkust Frankrijk, Centraal Italië,
Centraal Portugal, Zuidkust Engeland
Zuid- en Oostkust Italië, Zuidkust Spanje,
Zuid Griekenland
(sub)tropisch Afrika

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 31 mei 2022.
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 inkoopprijzen sterk fluctueren. Alleen bij zeer extreme prijswijzigingen zullen wij deze
doorberekenen.

De kosten van vracht en verpakking overige EU landen
Duitsland
Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië
Finland, Zweden en Ierland
Roemenië en Slovenië

€ 9,95
€ 15,00
€ 17,00
€ 20,00

Voor België, bij bestellingen onder € 100,00 (excl. btw) is de bijdrage € 9,95,
daarboven vervalt uw bijdrage in de portokosten. Voor Cyprus, Kroatië, Malta is
de vaste bijdrage in de portokosten € 25,00, ongeacht de ordergrootte.
Voor Zwitserland is de vaste bijdrage € 27,50.
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:
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Zuider Leidsevaart 12, 2182 ND Hillegom
Postbus 52, 2110 AB Aerdenhout
Telefoon: 0252-728100, E-mail info@verberghe.nl

www.verberghe.nl

