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’t Zit in de familie! 
Welkom bij Van der Auwera. Een warm familiebedrijf dat, nu al met z’n vijfde generatie, 150 jaar ervaring op de teller 

heeft. Met een diepgewortelde passie voor groen en een klantgerichte, persoonlijke aanpak bieden wij kwaliteit op 

maat van elke klant. 
 

’t Zit in ons aanbod! 
In ons assortiment van om en bij de 2500 verschillende soorten en variëteiten vindt iedereen met leuke tuinideeën bij 

ons wat hij zoekt. Maar ook voor de groene aankleding van publieke ruimtes kan men bij ons terecht. 
 

Een belangrijke afdeling in onze boomkwekerijen is die van de containerplanten. Deze kan u doorheen het hele jaar 

aanplanten en dat biedt leuke voordelen: u koopt planten in volle bloei en blad én tuinieren met lekker zomerweer is 

veel aangenamer. 
 

Wij kweken ook planten in volle grond, waaronder heesters, coniferen en bomen. Wist u trouwens dat wij in België 

met meer dan 500 verschillende boomsoorten tot de top 5 van boomkwekers met het ruimste assortiment behoren? 
 

In ons plantencentrum bieden we ook heel wat voor de tuinliefhebber aan: mooie bloeiende planten in container tij-

dens de zomer maar ook terrasplanten en orangerieplanten doorheen het hele jaar. Verder vindt u er ook tal van pro-

ducten en materialen om uw groene vingers mee te plezieren zoals graszaden, meststoffen, bloembakken, tuingereed-

schappen… 
 

’t Zit in de catalogus! 
Deze uitgave van onze catalogus is een aanpassing en verbetering van de vorige met heel wat nieuwe soorten en 

variëteiten. Wij verzoeken u om vijf dagen op voorhand uw bestelling te plaatsen, zodat wij de beste zorgen kunnen 

besteden aan uw order. Check zeker onze leveringsvoorwaarden op p. 86. Zo bieden we bijvoorbeeld ook thuisleve-

ringen aan. 
 

Wat bij ons groeit, bij u bloeit! 
 

Tot binnenkort! 

Van der Auwera
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OPENINGSUREN WIJ AANVAARDEN 
JAN - FEBR - JULI - AUG - NOV - DEC ECOCHEQUE + CADEAU PASS 
Van 9 tot 17 uur 
zaterdag van 9 tot 17 uur 
(IN JANUARI GESLOTEN OP ZATERDAG) 
 
MA - APR - MEI - JUNI - SEPT - OKT 
Van 9 tot 18 uur 
zaterdag van 9 tot 17 uur 
 
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
 
 
IBAN: BE71 7331 3224 4069 
BICC: KREDBEBB 
BTW nr BE 0441.042.667 
R.P.R. Antwerpen: BE 0441.042.667 

BOOMKWEKERIJEN - PLANTENCENTRUM

Reetsesteenweg 107 
2630 Aartselaar 

Tel. 03 887 59 03    
Fax 03 877 05 26 

info@vanderauwera.be 
www.vanderauwera.be
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  -–l          bijzonder geschikt om alleen te planten (Solitair) 
  ●          zonnige standplaats 
  ● ◗          vraagt of verdraagt halve schaduw 
  ●          verdraagt volle schaduw 
>          weerstaat aan industrierook 

  ✣          vruchtdragende - en bessenplanten 
  ❦          gekleurde of sierlijke bladeren 
  #          takken met sierwaarde 
  ≠          opvallende herfstkleur 
`          voor haagbeplanting 

  ≤          voor lage borders 
 ▲          voor rotsbeplanting 
  ❏          voor vakbeplanting                                                         
              

p.   7  Bomen 
p. 17  Bos en Haag 
p. 23  Heesters 
p. 45  Rhododendron 
p. 48  Rozen 
p. 53  Klimplanten 
p. 55  Fruit 
p. 60  Coniferen 
p. 65  Siergrassen 
p. 67  Bamboe 
p. 68  Keukenkruiden 
p. 69  Orangerieplanten 
p. 70  Vaste planten 
p. 82  Varens 
p. 85  Tuinartikelen

AFKORTINGEN
y           iets dekken in de winter of beschut planten 
›           klimplanten 
-–l             afhangende of treurbomen 
l:l            bomen voor smalle straten 
l::l           bomen voor brede straten en lanen 
h           kruipend groeiend (bodembedekker) 
✾            groenblijvend of half groenblijvend 
❖            voedsel of verblijfplaats voor vogels 
➢           windbeschutting 
¥             kalkhoudende bodem 
Ø            zure grond 
÷            in turf plaatsen 
➫           boordplanten                                                                  
              

INDEX

10 TIPS VOOR EEN ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKE TUIN 

1. Zuivere, rechte hoeken vergemakkelijken het maaien van het 
gazon, kies voor minder gazon en grotere borders. 

2. Afboordingen tussen gazon en beplantingen(ecolat) zorgen 
ervoor dat je geen graskanten moet afsteken. 

3. Kies planten in functie van hun standplaats: schaduwplanten 
in volle zon kunnen verbranden, zonaanbidders in de schaduw 
groeien minder goed. 

4. Kies je bomen in functie van de beschikbare ruimte. 

5. Vermijd smalle gazonstroken. Aanplantingen met bodembe-
dekkers zijn op 1 jaar dichtgegroeid en vereisen weinig onder-
houd. 

6. Leg een laag boomschors van 8 à 10 cm tussen hogere 
beplanting (niet tussen bodembedekkers) dat voorkomt onkruid-
groei. 

7. Plant voldoende planten per m2 waardoor het onkruid nauwe-
lijks kansen krijgt. 

8. Traaggroeiende hagen vragen minder snoeiwerk. 

9. Kweek groenten en fruit in verhoogde bakken, dat werkt com-
fortabel en slakken kunnen er moeilijk bij. 

10. Zet bomen in de beplanting en niet in het gazon, zo wordt 
het maaien een stuk eenvoudiger.

BLOEMBOLLEN 

Voorjaarsbloeiers 

Tulpen, narcissen, crocussen, hyacinthen en andere zijn een deel van dit sortiment. Ze wor-
den geplant van september tot eind december. De bollen mogen gerooid worden maar kun-
nen ook in de tuin overwinteren. 

Zomerbloeiers 

Deze bevatten o.a. dahlia’s, gladiolen, enz. Ze worden na de winter geplant van 1 april tot 
1 juni. Voor begonia’s moet men echter oppassen voor late nachtvorst.  

Al deze zomerbloeiers worden altijd gerooid vlak voor de vorstperiode, in de winter worden 
ze bewaard op een vorstvrije donkere plaats om dan in het voorjaar terug uit te planten in 
de tuin. 
 

ééNJARIGE PERKPLANTEN 

De éénjarige bloemen zorgen voor frisse kleuren in uw tuin, ze bloeien van begin mei tot 
aan de vorst. Bloembakken opgevuld met geraniums en dergelijke geven een pittig zicht en 
versieren uw terras en vensterbanken. 

De meesten van deze planten houden van de zon, toch zijn er enkele uitzonderingen zoals 
begonia en impatiens (vlijtig liesje) die schaduwminnend zijn. 

De éénjarige perkbloemen zijn te verkrijgen in verschillende soorten en variëteiten vanaf 
eind april.

Hoogstam Struikvorm of 
pyramide

Spilvorm of 
snoer

Halfstam Meerstammig
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De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunsti-
ge omstandigheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, min-
stens tweemaal verplant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten. 
 

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, geme-
ten op 1 m hoogte in cm. 
 
CO = Containerplant.   SOL. = Solitair.   E.P. = eenheidsprijs 
MEERSTAMMIG = solitaire plant met minimum 3 vertakkingen

 
Een aantal planten kunnen geleverd worden in container. In de meeste gevallen is 
dit reeds vermeld per soort of variëteit. Bij de soorten waar dit niet vermeld is kan 
er een prijsverhoging zijn t.o.v. de eenheidsprijs.

 
MAAT 
hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm. 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
 
Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!
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ACACIA zie ROBINIA 
 ACER Esdoorn 
- campestre 10-12 m  ● ● ≠ ` ❖ ➢ ¥ > 
Spaanse aak, kleine boom met zeer dichte kroon,  
uitstekend als onderbegroeiing en haagplant, mooi 
geel verkleurend blad in herfst. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 39,00       57,00    77,00 
- camp. ‘Elsrijk’ 8-10 m  ● ● ◗   -–l > l::l  
mooi donkergroen blad, kleine boom met een compacte 
kroon die wel breed uitgroeit, goede laanboom. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00       63,00      89,00 
- camp. ‘Green Column’ 6-8 m  ● ● ◗ # l:l  
zeer strak opgaand, perfect voor smalle straten. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 58,00       72,00      99,00       
       
- camp. ‘Lienco’ 6-8 m  ● ● ◗   -–l # l:l  
mooie nieuwe selectie die een iets bredere groei heeft dan 
‘Green Column’, maar ook geschikt is als smalle laanboom. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00       63,00      89,00 
- camp. ’Nanum’ 4-5 m  ● ● ◗ l:l 
bovenveredeld kroonboompje met afgeplatte kroon, 1,5 m 
breed, groeit zeer langzaam. 
HOOGSTAM 
Maat                                                     6/8         8/10 
E.P.                                                   77,00       94,00       
- camp. ’Queen Elizabeth’ 8-10 m  ● ● ◗ > l:l 
kleine boom met kegelvormige kroon, bladeren  
donkergroen. Nieuwe cultivar met een uitstekende groei. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00        63,00      89,00  
- camp. ’Red Shine’ 8-10 m  ● ● ◗   -–l # l:l 
middelgrote boom met gelijkmatig vertakte kroon, dicht 
gesloten en van boven toegespitst. Jonge twijgen schieten 
rood met rode bladsteel. Sierlijk blad. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00        63,00      89,00 
- capillipes 5-8 m  ● -–l # ≠  
de takken zijn wit doorstreept, de jonge bladeren en 
jonge twijgen zijn rood gekleurd. Een uitstekende 
solitairplant. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8         8/10       10/12 
E.P.                                 58,00      72,00      88,00 
- cappadocicum ‘Aureum’ 10-12 m ● ◗   -–l # l:l 
brede eironde kroon. De jonge twijgen zijn purper-
bruin, later worden ze grijsbruin. Heldergeel tot geel-
groen blad met paarse rand. Geelgroene bloemtuilen 
in mei. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 63,00        86,00      112,00 

- cappadocicum ‘Rubrum’ 12-15 m  ● -–l ❦ ≠ l::l 
mooie boom met een bijna ronde kroon, rood  
uitlopend blad, in de zomer groen en in de herfst geel 
verkleurend. 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                 42,00     52,00      65,00 
- davidii 8-10 m  ● ● ◗ -–l # 
mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, 
ovaal tot langwerpig blad, parkboom en grote tuinen. 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8         8/10       10/12 
E.P.                                 58,00      72,00      88,00 
- freemanii ‘Autumn Blaze’ 12-15 m  ● ≠ -–l  
deze boom heeft een attractieve herfstverkleuring 
van oranjerood tot intens rood. De kroon is regelma-
tig qua vertakking en heeft een piramidale vorm, 
houdt niet van kalkrijke gronden. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                59,00        74,00        97,00 
- ginnala 5-6 m  ● ● ◗ -–l  > ≠ ❏ ❖  
(Syn. A. ginnala), kleine boom met gele welriekende 
bloemen. In de herfst oranjegele bladverkleuring, 
kan groeien op arme gronden. 
HOOGSTAM 
Maat                                 6/8          8/10       10/12 
E.P.                                 44,00       58,00      75,00 
- griseum 4-6 m ● ≠ 
kleine tot zeer kleine boom, bast van de stam en van de 
dikkere takken schilferen af. Bladeren in de herfst 
prachtig rood. Zeer mooie esdoorn. 
SPIL MET KLUIT 
Maat                                           175/200      200/250 
E.P.                                              100,00         115,00 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                               140,00     170,00    200,00 
- platanoides 20-25 m  ● ● ◗ ● > ≠ ➢ ¥ l::l  
Noorse esdoorn, sterk groeiende boom met grote 
groene bladeren van 20 cm. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                37,00        48,00        70,00          
- plat. ‘Crimson Sentry’ 8-10 m  ❦ l:l  
als jonge boom zeer smalle, later bredere kroon, 
dichte kruin, bladeren kleuren mooi bruinrood. Mooie 
selectie voor lanen. 
HOOGSTAM IN POT        E.P.   90,00 
- plat. ’Drummondii’ 8-9 m  ● ● ◗ -–l > ❦ 
jonge bladeren rozerood, in de zomer verkleuren ze 
groen met een witte rand. 
HOOGSTAM 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                54,00        65,00 
- plat. ‘Globosum’ 5-7 m  ● ● ◗ -–l > l:l 
bolesdoorn, donkergroene bladeren, bolvormige 
kroon, traaggroeiend. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10       10/12       12/14 
E.P.                                 57,00       76,00      103,00

- plat. ’Royal Red’ 8-12 m  ● ●-–l > ❦ ≠ ¥ 
boom met krachtige groei, bladeren zeer mooi diep purper-
kleurig-bruinrood, onregelmatige kroon. 
HOOGSTAM 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                 54,00        65,00 
- pseudoplatanus 20-25 m  ● ● ◗ > ≠ l::l ¥ 
gewone esdoorn, fors groeiende boom met groene blade-
ren, kan zeer goed tegen industriegassen. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 34,00       44,00      64,00 
- rubrum 12-15 m 
sierlijke esdoorn met mooie herfstverkleuring. Houdt van 
vochtige neutrale tot een licht zure bodem. 
HOOGSTAM 
Maat                                                  8/10       10/12 
E.P.                                                  48,00       60,00 
- rubrum ‘Brandywine’ 10-12 m  ● -–l  ≠ 
boom die iets compacter groeit en wat kleiner blijft. 
Groeit op vochtige, lichtzure gronden en heeft een 
felrode herfstkleur. 
HOOGSTAM 
Maat                                   6/8        8/10       10/12 
E.P.                                  56,00      73,00      90,00 
- rubrum ‘October Glory’ 15-18 m  ● -–l  ≠ 
grote, gelijkmatige opgebouwde kroon. Groeit goed 
op zure gronden, waarop het effect van zijn felrode 
herfstverkleuring versterkt wordt. 
HOOGSTAM 
Maat                                   6/8        8/10       10/12 
E.P.                                  56,00      73,00      90,00 
- rubrum ‘Red Sunset’ 12-15 m  ● -–l  ≠ 
boom met piramidale groei, dichtgesloten boom, 
mooie intense verkleuring van oranje tot donkerrood, 
houdt van een vochtige grond anders verkleurt deze 
boom niet. 
HOOGSTAM 
Maat                                  6/8        8/10       10/12 
E.P.                                  48,00     63,00      82,00 
- rubrum ‘Scanlon’ 8-10 m  ● -–l  ≠ l:l 
piramidaal groeiende boom, daarom geschikt voor  
straatbeplanting, mooie oranjerode herfstkleur. 
HOOGSTAM 
Maat                                  6/8        8/10       10/12 
E.P.                                  48,00     63,00      82,00 
- rufinerve 6-8 m  ● ● ◗ -–l  ❦ # ≠  
rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst 
oranjerood verkleurend. De schors heeft witte strepen 
die in de winter een speciaal effect geven. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8         8/10       10/12 
E.P.                                 58,00      61,00      88,00 
 

Acer camp. ‘Elsrijk’ Acer plat. ‘Royal Red’ Acer rubrum 'Red Sunset'

Wij hebben ook een assortiment bomen in pot. 
Deze bomen kunnen ook in de zomer geplant 

worden. 
 

PRIJZEN OP AANVRAAG
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AESCULUS Paardekastanje, wilde kastanje 
- carnea ‘Briotii’ 8-10 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ l::l 
grote boom met donkerrode bloemen, matige groei. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                50,00        65,00      85,00 
- flava ‘Vestita’ 15-18 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ l::l 
grote boom met grote gele bloemen in mei-juni. De bolsters 
zijn glad, dus zonder stekels en de vruchten zijn giftig als je 
ze eet. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                50,00        65,00      85,00 
- hippocastanum 15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ 
gewone paardekastanje, krachtig groeiende boom 
met witte bloemtrossen in mei-juni, geeft vruchten in 
augustus-september. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                40,00        45,00      55,00 
- hipp. ’Baumannii’ 20-25 m  ● ● ◗ -–l  > l::l 
dubbelbloemige witte variëteit die bijna geen  
vruchten draagt. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00       65,00      85,00 
ALBIZIA Perzische slaapboom 
- julibrissin 6-10 m  ● -–l  ¥ y 
schermvormige boom met horizontaal groeiende tak-
ken. Speciale lichtroze bloemen tot laat in de zomer. 
Blad lijkt een beetje op een fijne varen. 
HOOGSTAM CO E.P.  120,00 
- julibrissin ‘Summer Chocolat’ 6-10 m  ● -–l  ¥ y ❦ 
de open kroon wordt gesierd door roodbruine blad-
kleur. Roze bloem steekt hier vanaf juli tot september 
mooi tegen af. Vorstgevoelig. 
HOOGSTAM CO E.P.  150,00 
 
ALNUS Els 
- cordata 12-15 m  ● ● ◗  ➢ > ❖ l::l 
Italiaanse els, glanzend hartvormig blad dat lang aan 
de plant blijft, gedijt ook op arme en droge gronden. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 32,00       42,00      49,00 
- glutinosa 12-15 m  ● ● ◗ ➢ > ❖ 
zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt 
voor rijkere vochtige gronden. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                30,00        36,00      45,00 
- glut. ’Laciniata’ 10-12 m  ● ● ◗ -–l  ❦ ❖ 
sierlijke traaggroeiende boom met kleine diepinge-
sneden bladeren. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 42,00       56,00        66,00

- incana 12-15 m  ● ● ◗ > ¥ ❖  
witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan  
aangeplant worden op steenachtige gronden die 
kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande  
grondstructuur. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                30,00        36,00      45,00 
- incana ‘Aurea’ 4-6 m  ● ● ◗ -–l ❦ ❖ l::l # 
gele els, de bladeren zijn groengeel, jonge katjes en 
twijgen zijn oranjegeel. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 48,00       62,00      80,00 
- spaethii 15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ❖ 
goed groeiende boom, purper-violet, uitlopend blad 
dat later donkergroen wordt, katjes zeer vroeg in het 
jaar, bestand tegen zeewinden, verdraagt alle  
gronden. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 44,00       56,00      73,00 
 
AMELANCHIER 
- arborea ‘Robin Hill’ 5-7 m  ● ● ◗ ● -–l ❏ ≠ l:l  
vrij dicht vertakt boompje, bloemen in knop roze-
rood, later verkleurend naar wit, einde maart-april. 
Geschikt voor smalle straten. 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                 61,00     72,00      94,00 
- canadensis ‘Rainbow Pillar’ 4-6 m  ● ● ◗ ≠ l:l ✣ 
kleine smal opgroeiende boom, witte bloemen in het 
vroege voorjaar en mooie oranje rode verkleuring in 
de herfst. Houdt van een goed doorlatende grond. 
SPILVORM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                 61,00     72,00      94,00 
- laevis ‘Ballerina’ 5-7 m  ●  ● ◗ -–l  > Ø ✣ ≠ ❖ 
(Syn. A. lam. ‘Ballerina’), zeer mooie variëteit met 
grote witte bloemen in het voorjaar, helderrode 
vruchten en een rode herfstkleur. 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                 61,00     72,00      94,00 
- lamarckii 5-7 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ≠ Ø ❖ l:l ❏ 
(Syn.A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte 
bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, 
rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst 
prachtig oranjerood verkleurend, ook voor arme 
gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt 
is voor straatbeplanting. 
HALFSTAM CO                                        E.P.   45,00 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                 61,00     72,00      94,00 
- lam. ‘Ballerina’ zie laevis ‘Ballerina’ 

BETULA Berk 
- albosinensis 8-10 m  ● -–l  # l::l 
kleinbladige berk, breed piramidale kroon van rood-
bruine twijgen, bast oranje tot bruinoranje die al op 
jonge leeftijd afbladdert, hangende katjes in april. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 45,00        58,00      75,00 
- ermanii ’Blush’ 10-12 m  ● -–l  > ≠ Ø # l::l 
vroeg uitlopende boom met een geelwitte  
afschilferende schors, opgaande groei. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 45,00        58,00      75,00 
- nigra 10-12 m  ● -–l  > ≠ Ø # l::l 
boom met zalmkleurige afschilferende schors, eiron-
de bladeren, onderzijde grijs. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 45,00        58,00      75,00 
- pendula 15-20 m  ● -–l  > ➢ ≠ Ø # l::l 
(Syn. B. verrucosa), gewone berk, boom met  
overhangende twijgen en een witte schors, geel blad 
in najaar, groeit goed op zandachtige gronden. 
SPILVORM 
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 28,00        37,00      55,00 
- pend. ‘Fastigiata’ 15-20 m  ●-–l > Ø l:l 
zuilvormige berk, lichtgebogen takken, plant houdt 
lang zijn blad. 
SPILVORM 
Maat                                6/8          8/10       10/12 
E.P.                                 38,00       46,00      59,00 
- pend. ‘Youngii’ 3-4 m  ●-–l 

-–l >Ø # 
prieelberk, onregelmatige kroon, matige groei, elke 
tak hangt met zijn volledige lengte omlaag. 
HOOGSTAM 
Maat                                                 8/10        10/12 
E.P.                                                54,00        73,00 
- utilis ‘Jacquemontii’ 10 m  ●-–l > # l:l 
donkergroene grote bladeren, de stam is al zilverwit vanaf 
het eerste jaar, rechtopstaande twijgen. 
SPILVORM 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                43,00        54,00 
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BROUSSONETIA Papiermoerbei 
- papyrifera 6-8 m  ● ◗ -–l  ✣ l::l ¥ 
solitaire boom met diep ingesneden blad en prachtig 
oranje vruchten. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                    6/8         8/10       10/12 
E.P.                                    71,00      83,00      110,00  
CARPINUS Haagbeuk 
- betulus 15-20 m  ● ● > ≠ ` ❖ ➢ ¥  
gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, 
gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gron-
den, gele herfstkleur. 
SPILVORM 
Maat                                                           200/250 
E.P.                                                              21,00 
Vanaf 10 stuks                                               18,90 
Vanaf 50 stuks                                               17,85 
Maat                                6/8         8/10       10/12 
E.P.                                36,00       46,00      60,00 
- bet. ‘Fastigiata’ 15-20 m  ● ●-–l > ≠ ❖ ➢ ` l:l 
dezelfde als voorgaande maar groeit slanker,  
ideaal voor haagbeplanting. 
SPILVORM 
Maat                                                           200/250 
E.P.                                                             31,00 
Vanaf 10 stuks                                                    27,90 
Maat                                6/8         8/10      10/12 
E.P.                                39,00       49,00          65,00

- bet. ‘Frans Fontaine’ 8-10 m  ● ● -–l  ` ➢ ≠ l:l 
zeer slanke piramidale dichte kroon en kaarsrechte 
stam, smaller dan de ‘Fastigiata’, zeer goede straat- 
en laanboom. 
SPILVORM 
Maat                                                           200/250 
E.P.                                                             31,00 
Vanaf 10 stuks                                                    27,90 
Maat                                6/8          8/10       10/12 
E.P.                                 39,00       49,00      65,00 
- bet. ‘Lucas’ 8-10 m  ● ● -–l  ` l:l ✾ 
slanke groeier die in tegenstelling tot de andere soor-
ten Carpinus zijn blad houdt in de winter. 
SPILVORM 
Maat                                                           200/250 
E.P.                                                             31,00 
Vanaf 10 stuks                                                    27,90 
HOOGSTAM 
Maat                                6/8        8/10       10/12 
E.P.                                39,00      49,00      65,00 
- japonica 8-10 m  ● ◗ ●-–l ✣ ≠ l::l 
Japanse haagbeuk, boom met mooie vaasvormige 
groeiwijze. De bast is opvallend grijs-bruin en schub-
big. De vruchten lijken op hopbellen. Gele bladver-
kleuring in de herfst. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                      6/8         8/10 
E.P.                                                     63,00     75,00 

 
CASTANEA Kastanje 
- sativa 10-15 m  ● ● ◗ -–l > ✣ ≠ Ø 
zie ook fruitbomen 
eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekomen 
moet men de plant in de volle zon plaatsen, forsgroeien-
de boom met grofgetande, langwerpige bladeren, licht-
gele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni die een fraaie 
kleur geven op grote exemplaren. 
HOOGSTAM. 
Maat                                   8/10       10/12       12/14  
E.P.                                    43,00      55,00        68,00 

 
CATALPA Trompetboom 
- bignonioides 10-15 m  ● -–l > ✣ ≠ l::l ¥ 
zeer grote bladeren, witte klokvormige bloemen in 
juni-juli, lange dunne vruchten. De vruchten lijken op 
bonen. 
HOOGSTAM 
Maat                              10/12        12/14       14/16 
E.P.                                45,00        55,00      73,00 
- bign. ‘Aurea’ 6-8 m  ● -–l > ✣ l::l ¥ ❦ 
gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, 
goudgele bladeren in het voorjaar. 
HALFSTAM CO                                        E.P.    55,00 
HOOGSTAM 
Maat                                  10/12      12/14       14/16 
E.P.                                   75,00       89,00      122,00 
- bungei 4-6 m  ● -–l > l:l ¥ 
boltrompetboom, boom met bolvormige kroon, witte 
bloemen in juli-aug., goede laanboom. 
HALFSTAM CO E.P.   50,00 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                   50,00       63,00        80,00

CELTIS Zwepenboom 
- australis 10-14 m  ● > l::l  
gladde stam, bladeren 8-15 cm lang toegespitst, 
bovenzijde ruw, mooie boom voor parken en brede 
lanen, voedzame bodem. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    55,00      75,00       95,00 
- occidentalis 8-12 m  ● l::l  
middelmatig hoge tot hoge boom, bladeren 8-12 cm 
lang, sierlijke boom voor grote tuinen, parken, brede 
straten en lanen. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    55,00      75,00       95,00 
CERCIDIPHYLLUM 
- japonicum 6-10 m   ● ◗ -–l ❦ ≠ 
zie ook heesters 
smal opgroeiende boom met niervormige blaadjes en 
rode bladstelen. Mooi gele met rozerode bladver-
kleuring in de herfst. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                8/10       10/12 
E.P.                                                  81,00     105,00  
CERCIS 
- canadensis ‘Forest Pansy’ 5-6 m ● ≠ -–l  
deze kleine boom geeft mooie roze bloemen op zijn nog 
naakte twijgen in het voorjaar. De bladeren van deze, 
toch opvallende boom zijn in de lente eerst violet purper 
van kleur, later in de zomer groen en in de herfst volgt 
een adembenemend rood verkleurend blad. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                    6/8         8/10       10/12 
E.P.                                  105,00    137,00      190,00 
- siliquastrum 6-8 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ❦ ¥ 
Judasboom. Struik met niervormige blaadjes, roze 
klokvormige bloempjes vóór de bladontwikkeling, 
later peulvormige vruchten. Blad geel verkleurend in 
de herfst. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                8/10       10/12 
E.P.                                                  110,00     145,00  
CORNUS 
- ‘Eddie’s White Wonder’ 5-6 m ●  ● ◗ -–l  Ø 
grillige boom met grote witte bloemen in mei. Een van 
de betere nieuwe cultivars. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                    6/8         8/10       10/12 
E.P.                                   100,00     130,00     160,00 
- mas 5-6 m  ● ● -–l  > ✣ ` ❏  ❖ ➢  
zie ook heesters 
gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in 
febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande 
struik die op bijna alle gronden groeit. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                           200/250        250/300 
E.P.                                               35,00           40,00 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                8/10       10/12 
E.P.                                                  60,00       75,00

Wij hebben ook een assortiment bomen in pot. 
De slaagkans van een boom in pot is groter 
dan een boom met naakte wortel of kluit. Door 
bomen in pot te kopen verleng je ook de plant-
periode. Met naakte wortel of kluit kan je plan-
ten van november tot en met maart, dus tijdens 
de winterperiode wanneer er geen bladeren 
aan de bladverliezende bomen zijn. In pot kan 
je heel het jaar door planten. Het nadeel is dat 
het assortiment in pot beperkter is. 
 
Meerprijs in pot per maat (enkel geldig op 
bomen uit eigen kwekerij) 

 
 6/8/10      10/12       12/14      14/16   
 €23,00     €29,00     €40,00    €52,00

Carpinus bet. ‘Fastigiata’ Catalpa bignonioides Cercidiphyllum japonicum
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- nuttallii ‘Monarch’ 6-8 m  ●  ● ◗ -–l ≠ Ø 
zie ook heesters 
opgaande kleine boom met hoofdtak, meestal zes 
schutbladeren, roomwitte kleur. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8          8/10       10/12 
E.P.                                100,00     130,00      170,00 
CORYLUS Hazelnoot, hazelaar 
- colurna 10-15 m  ●  ● ◗ -–l  > ✣ # l:l ❖ ¥  
boomhazelaar, mooie boom met kurklaag op takken 
en twijgen, lange katjes in jan.-febr., eironde kroon, 
geschikt voor straatbeplanting. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    36,00      46,00        61,00  
CRATAEGUS Meidoorn 
- laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 6-8 m  ● -–l  > ✣ l::l ❖  ¥  
tamelijk brede kroon, scharlakenrode gevulde bloe-
men in mei en rode vruchten. 
HALFSTAM CO                                           E.P. 35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    36,00      46,00       61,00 
- lavallei 6-8 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ l:l ❖ ¥  
(Syn. C. carrierei), kleine boom met grote oranje vruchten 
en tot 4 cm lange stekels, crèmewitte bloemtrossen in mei-
juni, blad blijft lang aan de boom.  
HOOGSTAM  
Maat                                6/8          8/10       10/12 
E.P.                                 36,00       46,00      61,00 
- monogyna 9-10 m  ● > ✣ l:l ❖ ¥  
zeer slanke boom, geschikt als laanboom. Opvallend vroeg 
blad aan de boom, in combinatie met witte bloemen in mei. 
HOOGSTAM  
Maat                               8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 50,00       67,00      85,00 

DAVIDIA Vaantjesboom 

- involucrata 5-8 m  ● ● -–l y ✣ 
kleine boom of brede struik, bloemhoofdje omgeven 
door 2 crèmewitte schutbladeren, donkere bladeren 
spaarzaam langs de nerven behaard, mooie winter-
harde variëteit, draagt grote ovale steenvruchten. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                6/8            8/10 
E.P.                                                85,00       105,00

FAGUS Beuk 
- sylvatica 15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ` ❖ ¥  
de gewone, groene beuk met frisgroen blad, goede 
parkboom of voor grote tuinen. Bladhoudend. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            200/250         250/300 = 6/8 
E.P.                                35,00                 47,00 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                  8/10      10/12 
E.P.                                                   61,00     75,00 
- sylv. ‘Dawyck’ 10-15 m  ● ● ◗ -–l > l:l ¥  
(Syn. F. sylv.’Fastigiata’), groene bladeren, smal pira-
midaal opgroeiend. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            200/225           6/8        8/10 
E.P.                                58,00          70,00      86,00 
- sylv. ‘Dawyck Gold’ 10-15 m  ● -–l ❦  
slank opgaande, zuilvormige boom, breed groen 
blad, bij uitlopen heldergeel soms brons getint, voor 
een optimale gele kleur in volle zon planten. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            200/225           6/8        8/10 
E.P.                                58,00          70,00      86,00 
- sylv. ‘Dawyck Purple’ 10-15 m  l:l ●  #  
2 m breed, zuilvormige beuk met purperbruine bladeren. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            200/225           6/8        8/10 
E.P.                                58,00          70,00      86,00 
- sylv. ‘Pendula’ 10-15 m  ● ● ◗ ● -–l  

-–l  > ¥  
groene treurbeuk, afhangende takken. 
HOOGSTAM, KOPVERDELING MET KLUIT E.P.   135,00 
- sylv. ‘Purpurea’ 15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ❦ ` ¥  
rode beuk, zoals soort maar met mooie rode blade-
ren gans de zomer. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                             200/250        250/300 = 6/8 
E.P.                                 40,00                47,00 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                  8/10      10/12 
E.P.                                                   65,00     80,00 
- sylv. ‘Purpurea Pendula’ 5-6 m  ● ● ◗ ● -–l > ❦ ¥ 
treurvorm van de rode beuk. 
HOOGSTAM, KOPVERDELING MET KLUIT  E.P.   135,00 

FRAXINUS Es 
- angustifolia ‘Raywood’ 12-15 m  ● -–l > ➢ # l::l 
eerst lichtgroen, daarna donkergroen gebladerte, violet-
kleurig in de herfst, sterkgroeiend, brede kroon. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      55,00       75,00 
- excelsior 12-15 m  ● -–l  ` > ➢ ≠ l::l ¥ 
gewone es, grote, sterkgroeiende bomen met dikke 
zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden 
en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep 
geworteld zijn, gele herfstkleur.  
HOOGSTAM  
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      55,00       75,00

- ex. ‘Altena’ 20 m  ● -–l ¥ l::l > 
krachtig groeiende boom met rechte stam en breed kegel-
vormige kroon, lichtgroene blaadjes 7-11 cm, uiterst 
geschikt voor wegbeplanting in kuststreek en industrie. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      55,00       75,00 
- ex. ‘Atlas’ 15-20 m  ● -–l  > ¥ l:l 
boom met een slankere habitus dan ‘Westhof’s Glorie’, 
goede doorgaande spil en vorkt weinig, bladeren don-
kergroen, laat uitlopend, geschikt voor straten en lanen. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      55,00       75,00 
- ex. ‘Westhof’s Glorie’ 12-15 m ● -–l > ➢ ¥ l::l 
goede verbetering van F. excelsior, de groene twijgen 
zijn in het voorjaar bedekt met bruin uitlopende bla-
deren die later groen worden. Gesloten, brede ovale 
kroon. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      55,00       75,00 
- ornus 8-10 m  ● -–l ➢ ¥ 
pluimes, groeit iets minder fors dan F. excelsior, meer ronde 
kroon, mooie lange witte bloempluimen van mei tot juni. 
HOOGSTAM 
Maat                                   8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    45,00      62,00       83,00 
- ornus ‘Meczek’ 5-6 m  ● -–l ¥ l:l>  
dicht bebladerde bolvormige boom, groen geveerde 
bladeren, in de herfst goudgeel en donkerpaars, witte 
bloemen tegelijk met het uitlopen van de bladeren,  
ideaal voor kleine tuinen, pleintjes, kleine straatjes. 
HOOGSTAM  
Maat                                 8/10        10/12      12/14 
E.P.                                  56,00       74,00    102,00       

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
PAGINA 86
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- ornus ‘Obelisk’ 8 m  ●-–l ¥ l:l 
boom met opgaande zuilvormige habitus, zeer geschikt 
voor smalle straten. Verdraagt goed verharding. 
HOOGSTAM 
Maat                                                8/10       10/12 
E.P.                                                 54,00       74,00  
GINKGO Japanse notenboom zie ook coniferen 
- biloba 10-15 m  ● -–l ❦ ≠ ¥  
grote forse boom met tweelobbige bladeren, bladverlie-
zend, mooie gele herfstkleur, prachtige solitairboom. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  6/8         8/10        10/12 
E.P.                                   61,00       72,00        88,00 
- biloba ‘Mariken’ 2-4 m  ●  ● ◗ -–l  ≠  
dit is een kleine vorm van de Ginkgo, deze boom 
groeit in een ongelijke vorm op stam. In de herfst 
geeft de Ginkgo een mooie gele herfstverkleuring. 
HALFSTAM CO E.P.     50,00 
HOOGSTAM CO E.P.   115,00 
- biloba ‘Saratoga’ 8-12 m  ● -–l ❦ ≠ l::l ¥  
traaggroeiende variant met diep ingesneden bladeren, 
bladeren overlappen elkaar dakpansgewijs, zeer mooi als 
solitaire boom. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            200/250       8/10        10/12 
E.P.                                      85,00        110,00      155,00  
GLEDITSIA Valse Christusdoorn  
- triac. ‘Inermis’ 12-15 m  ● -–l  > l::l  
zelfde als soort, maar volledig doornloos. 
HOOGSTAM 
Maat                                   6/8          8/10        10/12 
E.P.                                 35,00       42,00       55,00 
- triac. ‘Skyline’ 15-20 m   ● -–l l::l ¥  
boom met opvallende piramidale groeiwijze, blade-
ren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte 
geurende bloemen in juni. 
HOOGSTAM 
Maat                                   6/8          8/10        10/12 
E.P.                                 45,00       55,00       64,00 
- triac. ‘Sunburst’ 6-8 m  ● -–l  > ❦  
de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geel-
groen worden, doornloze struik en of boom, goede aan-
winst voor de gele bladplanten, matige groeier. 
HOOGSTAM 
Maat                    6/8         8/10        10/12       12/14 
E.P.                    45,00       55,00       68,00       88,00 
 
JUGLANS Walnoot 
- nigra 12-15 m  ● -–l  > ✣  ¥  
zwarte walnoot, brede kroon met een niet eetbare vrucht, 
houdt van een goed doorlatende en kalkrijke grond. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10        10/12      12/14 
E.P.                                    37,00        47,00       67,00 
- regia 12-15 m  ● -–l  > ✣  ¥  
zie ook fruitbomen 
okkernoot, eetbare vrucht, grote boom met een 
brede kroon die veel schaduw geeft, hij houdt van 
talrijke gronden maar zeker geen verdichte gronden. 
Indien men de boom snoeit moet dat samen gebeuren 
met het uitlopen van het blad. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10        10/12      12/14 
E.P.                                    41,00        52,00       71,00  

KOELREUTERIA 
- paniculata 5-6 m  ● ● ◗ -–l  > ≠  
lampionboom, bloeit in juli-aug., met staande gele 
bloemtrossen tot 30 cm lang gevolgd door mooie 
vruchten in de vorm van een lampion in sept., gele 
herfstverkleuring. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                95,00       130,00 
- pan. ’Fastigiata’ 4-5 m  ● ● ◗ -–l  ≠  
smal groeiende boom, geschikt voor grote en kleine 
tuinen. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                   6/8          8/10        10/12 
E.P.                                  95,00    130,00       160,00 
 
LABURNUM Gouden regen 

- watereri ‘Vossii’ 4-5 m  ●  ● ◗ -–l  > ✣  #  l:l ¥  
zoals L. anag. Maar de bloemen zijn veel langer, tot 
45 cm, rijkbloeiend. 
HALFSTAM E.P.    55,00 
HOOGSTAM 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                64,00        85,00 
 
LIQUIDAMBAR Amberboom 
- styraciflua 12-15 m  ● -–l > #  ≠ l:l 
piramidale boom of hoge struik met kurklijsten op de 
takken, de bladeren verkleuren prachtig geel, oranje 
en donker karmijnrood in de herfst, de amberboom 
houdt van een goed doorlatende tuingrond. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                           175/200   200/250 
E.P.                                               35,00       45,00 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10     10/12        12/14 
E.P.                                   61,00     83,00      120,00 
- styr. ‘Gumball’ 4-5 m  ●  ● ◗ ≠ l:l Ø 
gezonde bolboom met opvallende herfstkleur, traag-
groeiend, afgeënt op stam. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                               8/10        10/12 
E.P.                                                110,00      155,00 
- styr. ‘Lane Roberts’ 12-15 m  ● -–l  ≠ l:l  
kleine boom geschikt voor kleinere tuinen, herfstverkleu-
ring donker karmozijnrood, bladeren breder dan de soort, 
vochthoudende grond, goed resistent tegen ziekten. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10     10/12        12/14 
E.P.                                   70,00     90,00      110,00 
- styr. ‘Parasol’ 6-8 m  ● # ≠ l:l ❖ Ø 
compact groeiende, kleine boom met paarse herfst-
verkleuring, op jonge leeftijd tonen de kurklijsten zich 
reeds op de takken. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10     10/12        12/14 
E.P.                                   70,00     90,00      110,00 
- styr. ‘Slender’s Silhouette’ 12-18 m  ● -–l > ≠ l:l 
grote boom, maar heel slank. De boom wordt maar 
2-3 meter breed. Herfstkleuren kunnen verschillen 
naargelang de grondsoort, kleuren gaan van geel 
naar rood/paars. Kurklijsten komen niet voor bij deze 
soort. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                  8/10     10/12        12/14 
E.P.                                   90,00    100,00     145,00 
 

- styr. ‘Star Red’ 12-15 m  ● ≠ l:l Ø 
breed opgaande cultivar die zich onderscheidt met 
zijn diep ingesneden handvormige bladeren, in de 
herfst verkleuren deze bloedrood. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10     10/12        12/14 
E.P.                                   70,00     90,00      110,00 
- styr. ‘Worplesdon’ 12-15 m  ●  ● ◗ -–l   ≠ 
kroon groeit aanvankelijk smal, later gaan de takken 
meer afstaan zodat de kroon breed piramidaal wordt, 
vijflobbig blad is diep ingesneden met sterk getande 
rand, herfstkleur is abrikoos, oranje tot oranjerood. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                200/250      8/10        10/12      12/14 
E.P.                    48,00       60,00       80,00    115,00   LIRIODENDRON Tulpenboom 
- tulipifera 15-20 m   ● -–l  > ❦ ≠ l:l  
hoge boom met een brede, tamelijk gesloten kroon, 
opvallende bladvorm, geel verkleurend in de herfst. 
Bloemen geelgroen met iets oranje, op een tulp gelijkend. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                 8/10        10/12      12/14 
E.P.                                  60,00       73,00      90,00 
- tul. ‘Fastigiatum’ 8-10 m  ● -–l  > ❦ ≠ l::l  
matig hoge boom met opgaande takken, later breed-
zuilvormig, zeer geschikt voor smalle straten. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                          200/250      250/300 
E.P.                                            60,00         70,00 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                8/10       10/12    
E.P.                                                   85,00     105,00   
MAGNOLIA Beverboom 
- ‘Galaxy’ 7 m  ● -–l  > l:l  
paarse bloemen in april-mei, vlak voor de bladontluiking. 
Piramidale kroon die meer rond wordt. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                8/10        10/12      12/14 
E.P.                                  87,00       105,00    175,00 
- grandiflora 10-15 m  ●-–l y ✾ ❦ Ø 
groenblijvende boom met welriekende, 15 cm grote witte 
bloemen, rossig behaarde twijgen en lederachtige, grote 
blinkende, groene bladeren die roestkleurig behaard zijn 
aan de onderzijde. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                10/12       12/14 
E.P.                                                 210,00     265,00 
- kobus 8-12 m   ● -–l  > l:l  
witte bloemen in april-mei, vlak voor de bladontlui-
king. Piramidale kroon die later meer rond wordt. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                8/10        10/12      12/14 
E.P.                                  75,00       95,00     125,00 
- loeb. ‘Merril’ 3-5 m 
deze boom heeft een opgaande groeiwijze die op 
oudere leeftijd breder wordt. Mooie witte stervormige 
bloemen in het vroege voorjaar. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                8/10        10/12      12/14 
E.P.                                  87,00       105,00    175,00 
- soulangeana 4-6 m  ● ● ◗ -–l  > Ø  
vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waar-
van de buitenkant zachtroze is getint, bloei in april voor 
de bladontwikkeling. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                8/10       10/12    
E.P.                                                   87,00     105,00
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MALUS Sierappel 
Malus is een sieraad in onze tuin daar er een grote 
verscheidenheid in bloemkleur en vruchten bestaat. 
Ze groeien op de meeste gronden. 
 - ‘Evereste’  4-5 m ● -–l ✣ ≠ 
flinke pyramidale boom, donkergroene bladeren vaak 
iets gelobd, 5 cm grote bloemen in knop roze, later 
zuiver wit. 

- ‘Red Obelisk’® 4-6 m ● ◗ -–l  ✣  l:l 
kleine boom met glanzend groen blad. Grote witte bloe-
men, in knop lichtpaars. In de herfst vrij grote ronde rode 
vruchten die tot in december aan de boom blijven.  
HOOGSTAM 
Maat                                6/8         8/10         10/12 
E.P.                                45,00       55,00        73,00  - ‘Red Sentinel’ 4-6 m ● -–l  > ✣ l:l  
matig hoge, slanke boom, bladeren glanzend groen, 
bloemen roze tot wit, vruchten helderrood, tot eind 
december of langer er aan blijvend. Bijzonder waar-
devolle aanwinst voor straat, tuin en park. De beken-
de ‘Kriekappel’. 
- ‘Rudolph’ 5-6 m  ● -–l  ✣ ❖ 
opgaande boom, bladeren bruin-rood, later donker-
groen, bloemen 4-5 cm, roze-rood, in knop karmijn-
rood, talrijk, mei, vruchten oranjegeel, lang aan de 
boom blijvend, weinig gevoelig voor schurft. 
HOOGSTAM 
Maat                         6/8      8/10     10/12     12/14    
E.P.                         38,00    47,00     63,00     96,00  
 
METASEQUOIA 
- glyptostroboides 15-20 m  ● -–l  > 
zie ook coniferen 
snelgroeiende, kegelvormige bladverliezende boom, 
in de zomer frisgroene maar zachte naalden, gedijt 
goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                              10/12        12/14       14/16 
E.P.                                    70,00        95,00      118,00  
 
 MORUS Moerbei 
- alba ‘Macrophylla’(-bombysis) 8-12 m  ● -–l ✣  
ronde halfopen kroon, blad van 10-20cm. Paars 
zwarte vrucht.  Ook in verharding plantbaar. 
HOOGSTAM 
Maat                                              10/12       12/14  
E.P.                                                  80,00        96,00 
DAKVORM MET KLUIT           PRIJS OP AANVRAAG 
- alba ‘Pendula’ 3-4 m  ● -–l 

-–l ✣  
hangende takken, zelfde als soort. 
HALFSTAM          E.P.     55,00 
HOOGSTAM          E.P.     85,00 
- nigra  
zwarte moerbei, zie ook fruitbomen 
 
 
OSTRYA Hopbeuk 
- carpinifolia 14-16 m  ● -–l  
de bloemen gelijken op die van hop, deze boom 
gedijt het beste op een niet te vochtige vruchtbare 
grond, brede groeiwijze. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8          8/10        10/12 
E.P.                                   50,00        60,00        70,00

PARROTIA 
- pers. ‘Vanessa’ 7-10 m  ● ● ◗ -–l  ≠ Ø 
een traag tot matig groeiende kleine boom of hoge 
struik met mooie breed elliptische donkergroene bla-
deren met purperkleurige rand, in de herfst kleurt 
deze plant geel, hij gedijt op alle grondsoorten, bloei 
jan-febr met onopvallende rode bloempjes. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                           200/250         6/8            8/10 
E.P.                              60,00         80,00       100,00  
PAULOWNIA Keizersboom, Anna Paulownaboom 
- tomentosa 10-15 m  ● -–l ¥ 
sterkgroeiende heester of boom met grote hartvormige 
bladeren tot 30 cm, bloemen violet met gele strepen in 
grote pluimen voor het uitkomen van de bladeren. 
HOOGSTAM MET KLUIT          E.P.     70,00  
PHELLODENDRON  
- amurense 8-10 m  ● ◗ -–l  ≠ 
kurkboom, boom met brede kroon en kurkachtige 
schors, mooie gele bladverkleuring in de herfst, bloei 
in juni met witte bloemen en later zwarte vruchten. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
E.P.                                                                     70,00 
 
PHOTINIA Glansmispel 
- fraseri ‘Red Robin’ 4-5 m  ● ● ◗ -–l  ✣ ❏ ❦ ✾ 
jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblij-
vende plant, rode vruchten en een opgaande groei. 
HOOGSTAM CO 
Maat                                              8/10         10/12 
E.P.                                                 180,00        245,00 
 
PLATANUS Plataan 
- acerifolia 20-30 m  ● -–l  > ✣ # l::l  
grote boom met een brede kroon, blad gelijkt op dat 
van een esdoorn, donkergroene stam die geelgroen 
afschilfert. 
HOOGSTAM 
Maat                              8/10         10/12       12/14 
E.P.                               32,00         45,00       57,00  
DAKPLATANEN CO               PRIJS OP AANVRAAG 
- acerifolia ‘Alphen’s Globe’ 4-5 m  ● -–l  > l::l  
compacte boom met ronde bolkroon, zeer geschikt 
voor kleine tuinen. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10         10/12       12/14 
E.P.                                48,00        68,00       84,00 
- orientalis ‘Minaret’ 8-12 m  ● -–l  > ✣ # l::l   
smalle middelgrote boom. Diep ingesneden blad. 
Stam is geelgroen. Geschikt voor straatbeplanting. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10         10/12       12/14 
E.P.                                 42,00        58,00       75,00 
 
POPULUS Populier 
- nigra ‘Italica’ 12-15 m  ● -–l  > ̀ ❖ ➢ 
Italiaanse populier, de gekende smalle en snelgroei-
ende populier, voor afsluitingen en windschermen.  
SPILVORM 
Maat                                                     250/300 of 6/8 
E.P.                                                          14,50 
Maat                                                    300/350 of 8/10 
E.P.                                                          21,00 
Maat                                                350/400 of 10/12 
E.P.                                                               27,00 
Maat                                                400/450 of 12/14 
E.P.                                                               35,00 

- tremula 20-25 m  ● > l::l ➢ 
ratelpopulier, goede boom voor zeer slechte gronden 
en industrieterreinen, alsook voor windschermen aan 
de kust. 
HOOGSTAM 
Maat                               8/10         10/12        12/14 
E.P.                                      36,00          42,00        58,00 
 
 
PRUNUS Sierkers 
- ‘Accolade’ 4-7 m  ● -–l  > ¥  
opgaande struik of kleine boom met zeer brede 
kroon, bladeren 8-12 cm, bloemen lichtroze, iets 
gevuld, 4 cm, begin april, bijzonder fraaie sierkers, 
gele en oranje herfstkleur. 
HALFSTAM CO E.P.     35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                8/10        10/12       12/14 
E.P.                                      38,00         49,00        72,00 
- avium 15-20 m  ● -–l > ✣  ≠ ¥ 
zie ook bos en haag 
zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-
mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfstkleur. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                    32,50        42,00          58,00 
- av. ‘Plena’ 8-12 m  ● -–l  > l::l ➢ ¥  
brede piramidale kroon met dubbel witte bloemen in 
mei, rijkbloeiend, ideaal voor straatbeplanting. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                    38,00        49,00          72,00 
- cerasifera ‘Nigra’ 5-6 m  ● -–l  > ❦ l::l ¥  
(Syn. P. pissardii), rode kerspruim, roodbruin blad dat 
lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode 
vruchten en een ronde kroon. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                    38,00        49,00          72,00 
- padus ‘Watereri’ 8-10 m  ● -–l ✣  
vrij open ronde kroon, donkergroene ovale bladeren 
met fijn gezaagde rand, bloeit in april en mei met 
geurende witte bloemen in overhangende trossen, na 
bloei volgen zwarte bessen. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                  38,00       49,00        72,00 
- sargentii 8-10 m  ● -–l ❦ ✣ # ≠  
ronde kroon met bruin uitlopende bladeren, enkel 
donkerroze bloemtrossen in april, donkerbruine bast. 
Blad verkleurt in het najaar prachtig oranje tot rood, 
zwarte vruchtjes. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                  38,00       49,00        72,00 
- serrula 7-8 m  ● -–l  ≠ ✣  
(Syn. Prunus tibetica), ronde vrij brede halfdoorzich-
tige losse kroon, blad langwerpig lichtgroen met 
fijne rand, regelmatig getand verkleurd in de herfst 
naar rood, bloei april en mei met onopvallende   
roomwitte bloemen, nadien gevolgd door ovale rode 
vruchten, verdraagt natte bodem. 
HOOGSTAM 
Maat                         6/8      8/10     10/12     12/14    
E.P.                         41,00    49,00     63,00     82,00
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- serrulata ‘Amanogawa’ 4-5 m  ● -–l  > ¥  
zuilvormig opgroeiend, dubbele bleekroze bloemen 
in april-mei. 
SPILVORM 
Maat                              150/175  175/200  200/250 
E.P.                                  25,00      30,00      35,00 
HOOGSTAM 
Maat      8/10   10/12 
E.P.     38,00        49,00 
- ser. ‘Hizakura’ Zie ‘ser. ‘Kanzan’.  
- ser. ‘Kanzan’ 6-8 m  ● -–l  > ❦ l::l ¥  
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontluikt 
bronsrood, samen met dubbel roze bloemen in mei. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- ser. ‘Kiku-shidare’  4-6 m  ● -–l 

-–l  > ¥  
(Syn. Prunus s. ‘Kiku-shidare-zakura), t reurb loem-
kers, treurvorm met overhangende twijgen en diepro-
ze bloemen rond half april. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- ser. ‘Royal Burgundy’  6-8 m  ● -–l ≠  
breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in 
de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst. 
Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verhar-
ding. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- ‘Spire’ 6-8 m  ● ≠  l:l  
(Syn. P. hillieri ‘Spire’), kleine boom tot maximaal 8 m 
met smal-vaasvormige kroon, bladeren groen, in de 
herfst roodachtig, bloemen roze naar wit verbloeiend, 
half april. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- subhirtella ‘Autumnalis’ 5-7 m  ● -–l  > l:l ¥  
kleine boom met witte bloemtuiltjes in nov.-dec., 
tweede bloei in maart-april. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ 5-7 m  ● -–l  > l:l ¥  
kleine boom met licht roze bloemtuiltjes in nov.-dec. 
tweede bloei in maart-april 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- ‘Umineko’ 6-8 m  ● ● ◗ -–l  ❦  ≠  l:l 
boom met mooie, wierlijke bast, opvallend oranje tot 
rode bladverkleuring in de herfst, helderwitte bloem in 
april. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
- virginiana ‘Shubert’ 5-6 m  ● ● ◗ -–l  ❦  > l::l 
ovale losse kroon, mooie rode bladverkleuring in de 
zomer, kleine witte bloemen in mei. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12          12/14 
E.P.                                  45,00       56,00        77,00

- yedoensis 6-7 m  ● -–l l::l  
boom met een brede platte kroon, enkel roze bloemen 
die zeer vlug wit worden, april, rijkbloeiend. 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                     38,00         49,00         72,00 
 
PTEROCARYA Vleugelnoot 
- fraxinifolia 12-15 m  ● ● ◗ -–l  > ✣  
decoratieve boom met gevederde glanzende blade-
ren. Gevleugelde nootjes die in losse trossen aan de 
twijgen hangen welke een uitzonderlijk mooi effect 
geven in de winter als het blad reeds is afgevallen. 
Verdraagt vochtige gronden. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                8/10        10/12       12/14 
E.P.                                 45,00        61,00       75,00  
PYRUS Sierpeer 
- calleryana ‘Chanticleer’ 8-12 m  ● -–l  > ≠  l:l  
een piramidaal groeiende sierpeer met zuiver witte 
bloemen in voorjaar. Mooi rood verkleurend blad in 
najaar, zeer goede laanboom. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                  42,00       53,00       71,00 
- salicifolia ‘Pendula’ 5-6 m  ● -–l  

-–l  > ✣ ❦  ❖  
deze boom heeft dunne overhangende grauwwitte 
behaarde twijgen, voorzien van smalle zilverwitte vil-
tige bladeren. De witte bloemen verschijnen in april. 
De vruchten (peertjes) zijn 2 à 3 cm lang. 
HALFSTAM CO E.P.    45,00 
HOOGSTAM 
Maat                                     8/10         10/12         12/14 
E.P.                                 52,00       65,00        85,00 
 
QUERCUS Eik 
- bimondorum ‘Crimschmidt’ 10-15 m  ● ● ◗ -–l  
pyramidaal opgroeiende eik, bruin blad in de winter 
vooraf gegaan door een mooi rode herfstverkleuring. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                  8/10      10/12       12/14   
E.P.                                   72,00     87,00     105,00 
- cerris 15-20 m  ● -–l ¥ ≠ # > l::l  
moseik, Turkse eik, brede, piramidale kroon met een 
bijna zwarte bast, grote ingesneden, donkergroene 
bladeren en geelbruine herfstkleur, staat liefst in kalk-
achtige gronden. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10      10/12       12/14   
E.P.                                   48,00      63,00       82,00 
- frainetto 15-20 m  ● -–l l::l ➢  
(Syn. Quercus conferta), Hongaarse eik. Tamelijk snel 
groeiende boom, de twijgen en knopen zijn grijs 
behaard, donkergroene bladeren. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                  8/10      10/12       12/14   
E.P.                                   67,00      92,00     116,00 
- hispanica ‘Fulhamensis’ 12-15 m  ● ● ◗ -–l  ¥ ✾ 
(Syn. Quercus kewensis), het blauwgrijze blad gelijkt 
hard op dat van Quercus ilex, deze groenblijvende 
boom is winterhard tot -15°C, wat maakt dat deze 
zelden bevriest in onze streken, perfecte boom voor 
afscherming van uw tuin. Bij vorst kan de boom zijn 
bladeren laten vallen, in het voorjaar schiet de boom 
gewoon terug uit. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                 6/8         8/10        10/12   
E.P.                                      90,00       110,00      140,00

 
LEIBOMEN 
We maken onderscheid tussen 2 soorten leibomen. 
Soorten die je kan scheren, zoals een gewone haag 
en soorten die je elke winter moet terug snoeien met 
een snoeischaar. Leibomen worden altijd in pot of 
met kluit aangeleverd. 
De maat 10/12 heeft een bamboerek van 125cm (b) x 
125cm (h) 
De maat 14/16 heeft een bamboerek van 125cm (b) x 
150cm (h)  
Soorten om te scheren 
- Acer campestre 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Carpinus betulus 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Carpinus betulus ‘Lucas’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Fagus sylvatica  
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     180,00     265,00 
- Fagus sylvatica ‘Purpurea’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     180,00     265,00 
- Liquidambar styraciflua 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     180,00     265,00 
- Liquidambar styr. ‘Worplesdon’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     180,00     265,00 
- Parrotia persica ‘Vanessa’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     180,00     265,00 
- Photinia fraseri ‘Red Robin’ 
Maat    10/12    
E.P.                    285,00 
- Quercus hispanica ‘Fulhamensis’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     200,00     310,00 
- Quercus ilex 
Maat    10/12    
E.P.                    355,00 
- Quercus palustris 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00  
Soorten om te snoeien 
- Platanus acerifolia 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Tilia euoropea ‘Pallida’ 
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00 
- Tilia tomentosa ‘Brabant’  
Maat    10/12   14/16 
E.P.                     155,00     220,00
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- hispanica ‘Waasland Select’ 6-12 m  ● ● ◗ -–l  ¥ ✾ 
lijkt hard op de vorige soort ‘Fulhamensis’, alleen zijn 
de bladeren iets donkerder en minder getand. De 
boom blijft ook iets kleiner. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                6/8          8/10        10/12   
E.P.                                      90,00       110,00      140,00 
- ilex 15-20 m  ● -–l  > ❦  ¥ l::l y 
steeneik, bladhoudende eik met donkergrijs, glad en 
glimmend blad. Ideale parkboom voor droge en kalk-
rijke grond. 
HOOGSTAM CO 
Maat        8/10      10/12    12/14  14/16 
E.P.                 240,00       285,00     350,00     425,00 
- palustris 12-16 m  ● -–l  > ✣  ≠ l::l  
moeraseik, vrij dichte piramidale kroon, frisgroen 
blad met zeer diepe insnijdingen, in de herfst prach-
tig rood verkleurend. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                  48,00       63,00       82,00 
- pal. ‘Green Dwarf’ 3-4 m  ● ● ◗ -–l  ❦ ≠ 
een kleine moeraseik die traag groeit en goed 
geschikt is voor kleine tuinen. Mooie rode herfstkleur. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                 8/10        10/12   
E.P.                                                 112,00     142,00 
- pal. ‘Green Pillar’ 12-15 m  ● -–l   l:l ≠ 
zuilvormige moeraseik met een zeer mooie oranje 
rode verkleuring in de herfst, verdraagt goed verhar-
ding. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                 8/10        10/12   
E.P.                                                 75,00     100,00 
- petraea 15-20 m  ● -–l  > l::l  
wintereik, zeer hoge, forse boom, bladeren gelobd. 
Een van de bekendste eiken, geschikt voor grote tui-
nen, parken en wegbeplanting. Goed bestand tegen 
luchtverontreiniging. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                  6/8          8/10       10/12       12/14 
E.P.                   47,00        56,00       73,00        93,00 
- robur 15-20 m  ● -–l  > ✣ l::l ❖ ➢ ¥  
zomereik, vrij gesloten, grote brede kroon, roodbruin 
ontluikend blad, gelobd, later donkergroen. De boom 
houdt van een lichte standplaats op een vochtige, 
rijke bodem. Dit is de meest voorkomende eik. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                  6/8          8/10       10/12       12/14 
E.P.                   47,00        56,00       73,00        93,00 
- rob. ‘Fastigiata Koster’ 10-12 m  ● -–l  > l:l 
zelfde als soort maar piramidaal groeiend dus ook smal-
blijvend. Bruin blad in de herfst blijft lang aan de plant. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                                          200/250 
E.P.                                                              50,00 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat         6/8        8/10    10/12  12/14 
E.P.                  63,00        73,00      87,00     115,00 

- rubra 15-20 m  ● ● ◗ -–l > ≠ l::l  
Amerikaanse eik, brede kroon, diep ingesneden blad 
dat scharlakenrood verkleurt in de herfst, geschikt 
voor droge en arme gronden. 
HOOGSTAM 
Maat                                  8/10      10/12       12/14   
E.P.                                   48,00      63,00       82,00 
- suber 6-8 m 
kurkeik, deze boom groeit in Portugal maar is vrij winter-
hard op een beschutte plaats, een groenblijvende boom 
met een onregelmatige kruin. Kan goed tegen droge 
gronden, trage groeier. 
PRIJZEN OP AANVRAAG 
- turneri ‘Pseudoturneri’ 8-10 m ● ● ◗ -–l  ❦ ≠ l::l ✾ 
wintergroene eikenboom met karakteristieke habitus, de 
onderkant van het blad is grijsgroen. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                           150/200    200/250 
E.P.                                              45,00        75,00 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                 6/8          8/10 
E.P.                                                 90,00     110,00 
- war. ‘Regal Prince’ 12-15 m ● -–l   ✾ 
slanke groenblijvende boom, een viltig behaard blad 
aan de onderzijde. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                  8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  80,00        95,00     115,00 
 
ROBINIA Acacia 
- margaretta ‘Casque Rouge’ 6-10 m   ● -–l   ❦ l::l
(Syn. R. ‘Casque Rouge’), bronskleurig jong blad dat 
later groen verkleurt, grote rozerode bloemen in lange 
hangende trossen. 
HOOGSTAM                              
Maat                                  8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  55,00        63,00       75,00 
- pseud. ‘Bessoniana’ 12-15 m  ● -–l  > l::l ¥  
dichte ovale kroon, heeft geen doornen, roomwitte 
bloemen. 
HOOGSTAM 
Maat                                  8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  50,00        62,00       74,00 
- pseud. ‘Frisia’ 12-15 m  ● -–l  > ❦  ¥  
gans de zomer fijne, gele bladeren en rode doornen, 
mooie sierlijke boom en ideale solitairplant. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                8/10        10/12        12/14 
E.P.                       55,00        66,00       77,00 
- pseud. ‘Umbraculifera’ 4-5 m  ● -–l  > l:l ¥ 
(Syn. R.p. ‘Inermis D.V.’), bolacacia, bolvormige 
kroon, ongedoornd, vraagt een korte snoei, zeer 
goede straatboom. 
HALFSTAM CO E.P.   35,00 
HOOGSTAM 
Maat                                  8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  45,00        55,00       65,00  

SALIX Wilg 
- alba ‘Chermesina’ 10-15 m 
hoge opgaande boom met in de winter oranjerode 
twijgen. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                   31,00       42,00       58,00

- alba ‘Liempde’ 15-20 m  ● -–l  > ➢ 
selectie met een piramidale smalle kroon, kan dienen 
als knotwilg, goed voor houtopbrengst. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                   31,00       42,00       58,00 
- sepulcralis ‘Chrysocoma’ 15-20 m  ● -–l  

-–l  > ➢ Ø  
(Syn. S. sepulcralis ‘Tristis’), treurwilg, mooie grote sier-
lijke boom met een brede kroon, geschikt voor water-
kanten, ideale parkboom. 
HOOGSTAM 
Maat                                8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  37,00        49,00       61,00 
- sep. ‘Tristis’ zie sep. ‘Chrysocoma’ 
 
STYPHNOLOBIUM Honingboom 
- japonica 12-15 m  ● -–l  > ¥ 
boom met ronde kroon, groene twijgen en donker-
groene bladeren, witte bloempluimen in aug.-sept., 
die veel honing leveren aan de bijen. Deze boom 
houdt van een voedzame, kalkrijke bodem. 
HOOGSTAM 
Maat                                8/10        10/12       12/14 
E.P.                                  43,00        55,00       69,00
- jap. ‘Pendula’ 3-4 m   ● -–l 

-–l  > ¥  
treurvorm van voorgaande soort. 
HALFSTAM CO                              E.P.      65,00 
HOOGSTAM CO                               E.P.    100,00 
- jap. ‘Regent’ 10-12 m 
boom met breed-ovale kroon en stevige rechte stam, 
bladeren glanzend donkergroen, roomwitte bloemen 
in augustus. 
HOOGSTAM 
Maat                                                   8/10       10/12 
E.P.                                                  52,00      66,00 
 
SORBUS Lijsterbes 
- aria ‘Magnifica’ 8-12 m   ● -–l  ✣ ❦ l:l ❖ ➢ ¥  
smalle kegelvormige kroon met grote bladeren waar-
van de onderzijde witviltig is en die lang aan de boom 
blijven, grote oranjerode vruchten in sept.-okt. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                  50,00      60,00         80,00 
- aucuparia 7-9 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ≠ ` ❏ l::l ❖ Ø  
gewone lijsterbes, boom met een min of meer ronde 
kroon en oranjerode vruchten, het geveerde blad ver-
kleurt karmijnrood in de herfst. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    44,00       55,00       77,00 
- auc. ‘Edulis’ 10-12 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ l::l ❖  Ø  
ijle kroon, dof groen geveerd blad, oranjerode vruch-
ten in aug.-sept., eetbaar maar zeer zuur van smaak.  
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                    44,00       55,00       77,00 

- auc. ‘Sheerwater Seedling’ 10-12 m  ● ● ◗ -–l  >✣ l::l 
❖   
boom met slanke kegelvormige kroon en een grijs-
groen blad, rode vruchten. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                  44,00       55,00       77,00
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- intermedia ‘Brouwers’ 10-12 m   ● -–l  l::l ➢  
goede straatboom met een rechte opgaande kop, 
kan veel wind verdragen, resistent tegen bacterie-
vuur. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                   50,00       60,00       80,00 

- thuringiaca ‘Fastigiata’ 5-7 m  ● -–l  > ✣ l:l ❖  
zuilvormige lijsterbes met enkelvoudig blad en mooie 
rode bessen in aug.-okt. 
SPILVORM 
Maat                                 8/10       10/12       12/14 
E.P.                                   45,00       55,00       75,00 

- torminalis 8-12 m   -–l  ≠  
een mooie middelmatig hoge struik tot boom, met 
opgaande takken, later meer spreidende groei, schil-
ferige schors en bruine twijgen. Glanzende donker 
groene bladeren, bronskleurig-geel in de herfst. 
Grote lange vruchten, roestbruin. 
HOOGSTAM 
Maat                                 6/8          8/10        10/12 
E.P.                                 75,00       92,00       115,00  
SYRINGA Sering 
- ret. ‘Yvori Silk’ 7-10 m  ●  ● ◗ -–l   
kleine boom, geschikt voor kleine tuinen, licht gele, 
sterk geurende bloemen in juni-juli. Kan ook als struik 
worden aangeplant. 
HOOGSTAM MET KLUIT 
Maat                                                6/8          8/10 
E.P.                                                  82,00       95,00  
TAXODIUM Moerascypres 
- distichum 12-15 m  ● -–l  > ≠ 
bladverliezende conifeer met frisgroene naalden. 
Natte standplaats, zoals een wadi of oeverkant. Kan 
ook onder water staan tijdens wintermaanden. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    60,00       78,00     102,00  
TILIA Linde 
- cordata 15-20 m  ● -–l  > l::l ➢  
kleinbladige linde, winterlinde, gerekte brede kroon 
met een klein hartvormig blad. Deze linde groeit goed 
op elke droge grond. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    42,00       52,00       75,00 
- cor. ‘Greenspire’ 10-15 m  ● -–l  > l:l ➢ 
ideaal als leilinde, eivormige kroon met opgaande tak-
ken, goed groeiend. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    42,00       52,00       75,00

- cor. ‘Rancho’ 10-15 m 
boom met smal-kegelvormige kroon, bladeren vrij 
groot, in de herfst geel.  
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    45,00       56,00       78,00 
- europea ‘Euchlora’ 15-20 m  ● -–l  > l::l ➢  
krimlinde, mooie forse boom met later een eivormige 
kroon, opvallend glimmend groen blad, lichtgele 
bloemen eind juni.  
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    42,00       52,00       75,00 
- europea ‘Pallida’ 15-20 m  ● -–l  > l::l ➢  
(Syn. T. vulg. ‘Koningslinde’, T. vulg. ‘Pallida’), 
ideaal als leilinde, brede pyramidale kroon met in het 
voorjaar opvallend rood getinte knoppen en twijgen, 
lichtgroen blad. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                    42,00       52,00       75,00 
- henryana ‘Arnold’s Select’ 6-10 m  ● -–l  ≠ 
traag groeiende lindeboom met cremekleurige, geurende 
bloemen. Na 10 jaar is deze boom 3-4 m hoog. Is de linde 
bij uitstek als bijenplant. 
SPILVORM 
Maat                                  200/250       8/10        10/12 
E.P.                                   55,00       79,00       95,00 
- mongolica 6-8 m  ● -–l  ≠ 
gracieus, langzaam groeiende boom; takken afstaand en 
overhangend, bruinrood; bladeren glanzend donkergroen; 
bronskleurig uitlopend, rand opvallend grof getand, vaak 3-
5-lobbig. Zeer winterharde linde voor kleine tuinen. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                  6/8          8/10        10/12 
E.P.                                   55,00       70,00       85,00 
- platyphyllos 20-30 m   ● -–l l::l ➢ ¥ > 
gewone of zomerlinde, mooie parkboom met ronde 
kroon en grote donkergroene bladeren. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  38,00       46,00       70,00 
- tomentosa ‘Brabant’ 15-20 m  ● -–l  > ❦ ≠ l::l ➢ 
zilverlinde, dichte brede kegelvormige kroon met een 
zilverachtig blad, gele herfsttinten. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  45,00       56,00      80,00 
- tomentosa ‘Doornik’ 15-20 m 
brede eivormige kroon, donkergroen blad met opval-
lend dichte en witviltige onderzijde, in de herfst kleurt 
het lichtgeel en is lang aanblijvend, sterk geurende 
bloemen in juli, minder gevoelig voor luis. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  45,00       56,00      80,00 
- vulgaris ‘Pallida’ zie europea ‘Pallida’ 

ULMUS Olm 

- ‘Camperdownii’ 5-6 m  ● -–l -–l  
fraaie treurboom, de neerhangende takken groeien 
vaak tot tegen de grond. Vormt een gesloten kroon. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  48,00       62,00        79,00 

- carpinifolia ‘Wredei’ 4-5 m ● -–l  > ❦ l:l ➢ 

goudiep, smalle piramidale boom met goudgeel 
gekrulde bladeren. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                                           175/200    200/250 
E.P.                                               40,00       50,00  

- ‘Columella’ 12-15 m  ● l:l -–l  
slanke zuilvorm die vrij open is. Opvallend gekroesd 
en gedraaid blad. 
SPILVORM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  39,00       49,00        64,00 

- ‘Lobel’ 15-20 m  ● -–l  > l::l 
forse, opgaande boom met stugge takken. Goed 
geschikt voor kust- en industriegebieden en voor 
brede straten en/of lanen. 
HOOGSTAM 
Maat                                 8/10       10/12        12/14 
E.P.                                  39,00       49,00        64,00 
ZELKOVA 
- serrata 8-10 m  ● -–l  
laag vertakte boom met een donkergroen, bijna 
eirond blad, tamelijk brede, ronde kroon. Gedijt het 
best op een voedzame, doorlatende grond. 
HOOGSTAM 
Maat                                  6/8          8/10        10/12 
E.P.                                   32,00      43,00       59,00 
- ser. ‘Flekova’ 10-15 m   ●  ● ◗ -–l  ¥ l:l ≠ 
(Syn. Green Vase), kleine geurende bloempjes die 
niet opvallen. In de zomer lichtgroene bladeren die 
geel verkleuren in het najaar. 
HOOGSTAM 
Maat                                  6/8          8/10        10/12 
E.P.                                   46,00      63,00       84,00  
MULTISTAMMEN 
 - Koelreuteria paniculata (zie beschrijving p12) 
MULTISTAM MET KLUIT 
Maat                       200/250     250/300      300/350 
E.P.                          105,00       160,00         235,00
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bos en haag

BOSPLANTSOENEN 

Dit zijn wilde plantensoorten die gebruikt  
worden voor aanleg of heraanleg van  
bossen. Gemiddelde plantafstand: 1 pl/m2. 
 
Amelanchier lamarckii 
Carpinus betulus 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 1 
Fagus sylvatica 
Fagus sylvatica ‘Purpurea’ 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Prunus spinose 
Quercus robur 
Quercus rubra 
Rhamnus frangula 
 
BOS- EN HAAGPLANTEN 

Deze planten komen in aanmerking voor de beide 
rubrieken. Gemiddelde plantafstand zie tabel p18. 
 
Acer campestre 1 
Carpinus betulus 1+2 
Crataegus monogyna 1 
Fagus sylvatica 1+2 
Fagus sylvatica ‘Purpurea’ 1+2 
Hedera hibernica 7 
Ilex aquifolium 5 

 
HAAGPLANTEN 

Planten om een haag te vormen. 
Gemiddelde plantafstand zie tabel p18.  
Acer campestre 1 
Berberis thunbergii 4 
Berberis th. ‘Atropurpurea’ 4 
Berberis th. ‘Red Chief’ 5 
Buxus micr. ‘Rococo’ 7 
Buxus sempervirens 7 
Carpinus betulus 1+2 
Cotoneaster franchetii 5 
Crataegus monogyna 1 
Eleagnus ebbingei  
Euonymus japonicus 5 
Fagus sylvatica 1+2 
Fagus sylvatica ‘Purpurea’ 1+2 
Hedera colch. ‘Dentata Variegata’ 7 
Hedera colch. ‘Sulphur Heart’ 7 
Hedera hel. ‘Goldheart’ 7 
Hedera hibernica 7

 
Ilex aquifolium 5 
Ilex cren. ‘Blondie’ 7 
Ilex cren. ‘Convexa’ 7 
Ilex cren. ‘Green Hedge’ 5 
Ilex cren. ‘Green Lustre’ 5 
Ilex mes. ‘Blue Angel’ 5 
Ilex mes. ‘Blue Prince’ 5 
Ilex mes. ‘Blue Princess’ 5 
Ilex mes. ‘Heckenfee’ 5 
Ilex mes. ‘Heckenpracht’ 5 
Ligustrum obtusifolium’Massif’ 7 
Ligustrum ovalifolium 1+2 
Ligustrum ov. ‘Aureum’ 1 
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ 1 
Lonicera nitida 7 
Lonicera nit. ‘Elegant’ 7 
Lonicera nit. ‘Hohenheimer Findling’ 7 
Lonicera pil. ‘Mossgreen’ 7 
Mahonia aquifolium 5 
Osmanthus burkwoodii 5 
Photinia fr. ‘Red Robin’ 6 
Potentilla frut. ‘Abbottswood’ 7 
Potentilla frut. ‘Klondike’ 7 
Prunus laur. ‘Caucasica’ 6 
Prunus laur. ‘Novita’ 6 
Prunus laur. ‘Otto Luyken’ 5 
Prunus laur. ‘Reynvaanii’ 5 
Prunus lusitanica ‘Angustifolia’  
Pyracantha cocc. ‘Red Column’ 5 
Pyracantha ‘Golden Charmer’ 5 
Pyracantha ‘Orange Glow’ 5 
Spiraea cin. ‘Grefsheim’ 6 
Spiraea jap. ‘Anth. Waterer’ 5 
Spiraea jap. ‘Genpei’ 5 
Spiraea jap. ‘Little Princess’ 5 
Rhododendron ponticum 5 
Chamaecyparis law. ‘Columnaris’ 5+6 
Chamaecyparis law. ‘Ivonne’ 5+6 
Cupressocyparis leylandii 5+6 
Cupressocyparis leyl. ‘Castl. Gold’ 5+6 
Taxus baccata 3+5+6 
Thuja occ. ‘Brabant’ 5+6 
Thuja occ. ‘Smaragd’ 5+6 
Thuja plic. ‘Atrovirens’ 5+6 
Thuja plic. ‘Excelsa’ 5+6 
Fargesia murielae 5+6 
Phyllostachys aurea 5+6 
Phyllostachys nigra 5+6
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PLANTAFSTAND VOOR HAAGPLANTEN PER LOPENDE METER 
Achter de plantnamen staan volgcijfers (tussen haakjes) welke overeenstemmen met deze tabel. 
 
 
Volgcijfer Maat Aantal planten 
    (1) 40/60   t/m   80/100  NW        6/lm 
    (2) 100/125   t/m   125/150  NW        5/lm 
    (3) 15/20   t/m   30/40  NW of P9        7/lm 
    (4) 30/40   t/m   40/50  NW        6/lm 
    (5) 30/40   t/m   100/125  KL + CO + STR. CO        2/lm 
    (6) 125/150   t/m   200/250        3/ 2  lm 
    (7) STRUIK CO.               3/lm 
 
 
Afkortingen maat: 
NW = naakte wortel of blote wortel 
P9 = containerpotje van 9 cm 
KL = kluit 
CO = container 
STR. CO = struik in een container

ACER Esdoorn - zie ook bomen 
- campestre 10-12 m  ● ● ≠ ` ❖ ➢ ¥ > (1) 
Spaanse aak, dichte groei, uitstekend als onder 
begroeiingen haagplant, mooi verkleurend blad in 
herfst. 
BOS-EN HAAGPLANTEN 
Maat                      60/100 100/125 
E.P.                                               1,90         2,50 
Vanaf 10 stuks                               1,71         2,25 
Vanaf 50 stuks                               1,62         2,13 
Vanaf 250 stuks                             1,52         2,00 
zie ook bomen 
 
ALNUS Els - zie ook bomen 
- glutinosa 12-15 m ● ● ◗ ➢ > ❖ 
zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt 
voor rijkere vochtige gronden. 
BOS-EN HAAGPLANTEN 
Maat                             60/100 
E.P.                                                               1,40 
Vanaf 10 stuks                                               1,26 
Vanaf 50 stuks                                                  1,19 
Vanaf 250 stuks                                                1,12 
- incana 12-15 m  ● ● ◗ > ¥  ❖ 
witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan  
aangeplant worden op steenachtige gronden die 
kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande  
grondstructuur. 
BOS-EN HAAGPLANTEN 
Maat                             60/100 
E.P.                                                               1,40 
Vanaf 10 stuks                                               1,26 
Vanaf 50 stuks                                                  1,19 
Vanaf 250 stuks                                                1,12

AMELANCHIER - zie ook heesters/bomen 
- lamarckii 3-4 m  ● ● ◗ -–l > ✣ ≠ Ø ❖ l:l ❏ 
(Syn.A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte 
bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, 
rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst 
prachtig oranjerood verkleurend, ook voor arme 
gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt 
is voor straatbeplanting. 
JONGE PLANTEN 
E.P.                                                               2,50 
Vanaf 10 stuks                                               2,25 
Vanaf 50 stuks                                                  2,13 
Vanaf 250 stuks                                                2,00 
 
BERBERIS Zuurbes - zie ook heesters 
- thunbergii 1-1,5 m  ● ● ≠ ` > ✣ ❏ ❖   (4) 
groene zuurbes, struik met gele bloemen en rode 
vruchten, oranjegele herfsttint. Geschikt voor hagen. 
Maat                                                                 30/40 
E.P.                                                               1,80 
Vanaf 10 stuks                                               1,62 
Vanaf 50 stuks                                                  1,53 
Vanaf 250 stuks                                                1,44 

- thun. ‘Atropurpurea’  
1,2-1,5 m  ● ● ◗ > ✣ ❦ ≠ `❖ ❏   (4) 
als soort maar met purperrode bladeren, in de herfst 
scharlakenrood verkleurend. 
HAAGPLANT         
Maat                                                                 30/40 
E.P.                                                               1,80 
Vanaf 10 stuks                                               1,62 
Vanaf 50 stuks                                                  1,53 
Vanaf 250 stuks                                                1,44 
 
BETULA  Berk - zie ook bomen 
- pendula 10-12 m  ● -–l  > ➢ ≠ Ø # l::l 
(Syn. B. verrucosa), gewone berk, groeit met over-
hangende twijgen en een witte schors, geel blad in 
najaar, groeit goed op zandachtige gronden. 
BOSPLANT           
Maat                             60/100 
E.P.                                                               1,40 
Vanaf 10 stuks                                               1,26 
Vanaf 50 stuks                                                  1,19 
Vanaf 250 stuks                                                1,12 
 
BUXUS Boordpalm - zie ook heesters 
- sempervirens 1-1,5 m  ● ● ◗ ● -–l > ̀  ✾ ¥   (7) 
gewone palm, grasgroene struikjes met kleine ronde 
blaadjes, laat zich zeer goed in verschillende vormen 
snoeien, kan kalk verdragen. 
Maat P9                                                           15/20 
E.P.                                                               1,80 
Vanaf 10 stuks                                               1,62 
Vanaf 50 stuks                                                  1,53 
Vanaf 250 stuks                                                1,44 
 
CARPINUS Haagbeuk - zie ook bomen 
- betulus 8-10 m  ● ● > ≠ ` ❖ ➢ ¥   (1)(2) 
gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, 
gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gron-
den, gele herfstkleur. 
BOS-EN HAAGPLANTEN 
Maat                  40/60     60/80     80/100    100/125 
E.P.                     0,95       1,50        1,95         2,60 
Vanaf 10 stuks     0,86       1,35        1,76         2,34 
Vanaf 50 stuks     0,81       1,28        1,66         2,21 
Vanaf 250 stuks   0,76       1,20        1,56         2,08 
Maat                            125/150   150/175   175/200 
E.P.                                  3,80         4,95         7,50 
Vanaf 10 stuks                   3,42         4,46         6,75 
Vanaf 50 stuks                   3,23         4,21         6,38 
Vanaf 250 stuks                 3,04         3,96         6,00 
OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag) 
 
CASTANEA Kastanje - zie ook bomen/fruitbomen 
- sativa 10-15 m  ● ● ◗ -–l > ✣ ≠ Ø 
eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekomen 
moet men de plant in de volle zon plaatsen, fors-
groeiende soort met grof gerande, langwerpige bla-
deren, lichtgele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni. 
BOS-EN HAAGPLANT 
Maat                                                                 60/80 
E.P.                                                               2,50 
Vanaf 10 stuks                                               2,25 
Vanaf 50 stuks                                                  2,13 
Vanaf 250 stuks                                                2,00 

 
MAAT 
hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm. 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
 
Dit geldt voor alle planten!

Acer campestre Berberis thun. ‘Atropurpurea Nana’ Carpinus betulus

Betula pendula
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CORYLUS Hazelnoot, hazelaar - zie ook  
heesters/fruitbomen 
- avellana 2-3 m  ● ● > ✣ ≠ ❏ ¥  
de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór 
de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het 
najaar, voor en goede vruchtzetting plant men best 
meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden 
die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstver-
kleuring. 
BOS-EN HAAGPLANT 
Maat                             60/100 
E.P.                                                               1,50 
Vanaf 10 stuks                                               1,35 
Vanaf 50 stuks                                                  1,28 
Vanaf 250 stuks                                                1,20 
 
 
COTONEASTER Dwergmispel - zie ook heesters 
- franchetii 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l  > Ø ✾ ❏ ✣ ❖   (5) 
opvallende zilverachtige bladeren, rode bessen en 
overhangende twijgen. 
STRUIK CO E.P.   3,50 
 
CRATAEGUS Meidoorn 
- monogyna 6-8 m  ● -–l ✣ l::l ❖ ¥    (1) 
soort met eironde bladeren en lange doornen, welrie-
kende witte bloemen in april-mei, gevolgd door rode 
vruchten. Bij- en vogelvriendelijke plant. 
BOS-EN HAAGPLANT 
Maat                      60/100 100/125 
E.P.                                               1,70         2,50 
Vanaf 10 stuks                               1,53         2,25 
Vanaf 50 stuks                               1,45         2,13 
Vanaf 250 stuks                             1,36         2,00 
  
ELAEAGNUS Olijfwilg - zie ook heesters 
- ebbingei 2-3 m  ● -–l ❏ ` ✾ ❦ > 
ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onder-
zijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als heester 
dienst doen. 
STRUIK CO  
Maat       40/60   60/80   80/100   100/125   125/150 
E.P.          7,50    17,50    22,00      35,00       45,00 
- eb. ‘Compacta’ 2-3 m  ● -–l ❏ ` ✾ ❦ > 
deze olijfwilg is gelijkaardig aan de soort maar groeit 
compacter. De takken zijn minder lang waardoor de 
plant een vollere groei krijgt en dus minder gesnoeid 
dient te worden. Verder is deze soort heel gelijkend 
aan gewone Elaeagnus ebbingei en kan dus ook wor-
den toegepast als haag. 
STRUIK CO  
Maat       40/60   60/80   80/100   100/125   125/150 
E.P.          7,50    17,50    22,00      35,00       45,00  
 
EUONYMUS Kardinaalshoed - zie ook heesters 
- japonicus 2 m   ●  ● ◗ ● ✾ > (5)  
een van de beste groenblijvende heesters voor aan-
planting aan de kust en in de stad. Grote struik met 
glanzend groene, leerachtige bladeren. 
STRUIK CO E.P.   5,50 

FAGUS Beuk - zie ook bomen 
- sylvatica 15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ` ❖ ¥    (1)(2) 
de gewone, groene beuk met frisgroen blad, zeer 
goede haagplant. Bladhoudend. 
BOS-EN HAAGPLANT 
Maat                     40/60   60/80   80/100   100/125  
E.P.                        1,10     1,65       2,20       3,10         
Vanaf 10 stuks        0,99     1,49       1,98       2,79 
Vanaf 50 stuks        0,94     1,40       1,87       2,64 
Vanaf 250 stuks      0,88     1,32       1,76       2,48 
Maat                             125/150  150/175   175/200 
E.P.                                   4,55       7,00       10,00          
Vanaf 10 stuks                   4,10       6,30        9,00 
Vanaf 50 stuks                   3,87       5,95        8,50 
Vanaf 250 stuks                 3,64       5,60        8,00 
OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag) 

- sylv. ‘Purpurea’  15-20 m  ● ● ◗ -–l  > ❦ ` ¥    (1)(2) 
rode beuk, zoals soort maar met mooie rode blade-
ren gans de zomer. 
BOS-EN HAAGPLANT 
Maat                                40/60     60/80     80/100  
E.P.                                   2,20       2,65       4,00         
Vanaf 10 stuks                     1,98       2,39       3,60 
Vanaf 50 stuks                     1,87       2,25       3,40 
Vanaf 250 stuks                 1,76       2,12       3,20  
Maat                                           100/125  125/150 
E.P.                                                5,20       7,20          
Vanaf 10 stuks                                   4,68       6,48 
Vanaf 50 stuks                                   4,42       6,12 
Vanaf 250 stuks                              4,16       5,76 
OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag) 
 
FRAXINUS Es - zie ook bomen 
- excelsior 12-15 m  ● -–l  ` > ➢ ≠ l::l ¥ 
gewone es, grote, sterkgroeiende bomen met dikke 
zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden 
en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep 
geworteld zijn, gele herfstkleur.  
BOSPLANT 
Maat                             60/100 
E.P.                                                               2,90 
Vanaf 10 stuks                                               2,61 
Vanaf 50 stuks                                                  2,47 
Vanaf 250 stuks                                                2,32 
 
HEDERA Klimop - zie ook klimplanten 

- hel. ‘Goldheart’ 5-8 m  ●  ● ◗   ❦  › ✾    (7) 
bladhoudende klimplant met kleine, geel gevlekte 
bladeren, zelfhechtend. 
STRUIK CO E.P.   6,50

- hibernica 8-10 m  ● ● >`  › h  ✾   (7) 
Ierse klimop, tot 10 cm grote gelobte donkergroene 
bladeren, gedijt uitstekend in de schaduw, zelfhech-
tend, wordt ook veel gebruikt als bodembedekker. 
STRUIK maat P9 E.P.   1,10 
STRUIK CO GESTOKT 
Maat                                                80/100   100/125 
E.P.                                                      5,75        7,50 
STRUIK CO SOL GESTOKT 
Maat                              125/150  150/175   175/200 
E.P.                                    8,50      11,00       13,50  
 
ILEX Hulst - zie ook heesters 
- aquifolium 5-6 m  ● ● -–l  > ̀  ✣ ✾ ❖   (5) 
gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot 
jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zet-
ten voor vruchtvorming. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- cren. ‘Blondie’® 2-3 m  ● ● ◗ ● > ❏ ` ¥   (7) 
cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte 
geurende bloempjes geven later zwarte bessen. 
STRUIK CO  
Maat 25/30             E.P.   8,50 
- cren. ‘Carolina Upright’ 2-3 m ● ● ◗ ● ✾ ` ❏ 
strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan 
gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen. 
STRUIK 
Maat      P9    20/25   30/40   40/60   60/80   80/100  
E.P.       2,20   3,50      6,50     8,00   11,00    13,50         
- cren. ‘Convexa’ 0,8-1,2 m  ● ● > ≤  ▲ ✾   (7) 
Chinese beshulst, bladeren opvallend bolstaand, groei-
wijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- cren. ‘Green Hedge’ 0,8-1 m  ● ● ◗ ● > ❏ ` ¥  (5) 
breed opgaande dwerghulst met lichtgroen blaadje 
STRUIK 
Maat      P9    20/25   30/40   40/60   60/80   80/100  
E.P.       2,20   3,50      6,50     8,00   11,00    13,50 
- cren. ‘Green Lustre’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ● ✾ ` ¥  (5) 
Japanse hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit 
komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vakvul-
ling. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- Ilex maximowicziana ‘Kanehirae’   2 m ● ● ◗ ● ✾ ` 

❏  (5) 
de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen, groeit 
vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed als haag 
te gebruiken. 
STRUIK 
Maat      40/50   60/80   80/100   100/125   125/150  
E.P.         6,50    14,00    19,25      25,00       35,00 
- mes. ‘ Blue Prince’ 4-5 m  ● -–l  ❦ `  ✾   (5) 
breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren, 
mannelijke vorm dus geen bessen. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
 

Eleagnus ebbingei Cotoneaster franchetii Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Hedera hibernica Ilex cren. 'Green Hedge'
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- mes. ‘Blue Princess’ 4-5 m  ● -–l ✣  ❦ `  ✾    (5) 
breed opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode 
vruchten, om bessen te produceren plant men ‘Blue 
Prince’ samen met ‘Blue Princess’. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘Heckenfee’ 1,5-2 m ● ● ◗ ● ❏ ` ✾ (5) 
blauwgroene hulst met compacte vertakking, geeft 
bessen in combinatie met Ilex mes. ‘Heckenpracht’, 
groeit op alle gronden, doch niet te nat. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘Heckenpracht’ 1,5-2 m ● ◗ ● ❏ ` ✾ (5) 
blauwgroene hulst met compacte vertakking, manne-
lijke vorm, bestuift Ilex mes. ‘Heckenfee’, groeit op 
alle gronden, doch niet te nat. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
 
LIGUSTRUM Liguster - zie ook heesters 

- obtusifolium ‘Massif’ ® 1 m ● ● ❏ ✣ ≤ ❖ h   (7) 
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, 
geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook 
als haag gesnoeid worden, goed winterhard. 
STRUIK CO E.P.   8,50 

- ovalifolium 2-3 m   ● ●` ❏ > ✣ ✾ ❖  ➢   (1)(2) 
haagligustrum, gewone soort die het meest voor hagen 
wordt gebruikt. Ook geschikt als solitairplant, mooie wel-
riekende, witte bloemen, gevolgd door zwarte bessen. 
HAAGPLANT 
Maat                             60/80        80/100        100/125 
E.P.                                 1,80              2,35                 2,70 
Vanaf 10 stuks                1,62              2,12                 2,43  
Vanaf 50 stuks                1,53              2,00                 2,30 
Vanaf 250 stuks              1,44              1,88                 2,16 
MET KLUIT 
Maat                          150/175      175/200        200/250 
E.P.                                25,00            32,00               40,00 
Vanaf 10 stuks              22,50            28,80               36,00  
Vanaf 50 stuks               21,25            27,20               34,00 
Vanaf 250 stuks             20,00            25,60               32,00 
OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag) 
- ov. ‘Aureum’ 1,5-2 m  ●  ● ◗ > ❦ ` ✾   (1)  
zelfde als soort maar met een geelgerand blad en iets 
compacter groeiend, half groenblijvend. 
STRUIK CO 
Maat                                              40/60        60/80 
E.P.                                                5,00          8,50 
Vanaf 10 stuks                                4,50          7,65 
Vanaf 50 stuks                                4,25          7,23 
Vanaf 250 stuks                              4,00          6,80 
- vulgare ‘Atrovirens’ 2-3 m  ●  ● ◗ ` ≠ > ✾   (1) 
bruin verkleurende bladeren in de herfst en winter die 
lang aan de plant blijven, half groenblijvend. 
HAAGPLANT 
Maat                                              40/60        60/80 
E.P.                                                1,10          1,80 
Vanaf 10 stuks                                0,99          1,62 
Vanaf 50 stuks                                0,94          1,53 
Vanaf 250 stuks                              0,88          1,44

LONICERA - zie ook heesters 

- nitida 1,25 m  ● ● ◗ -–l   ` ❏ ✾   (7) 
brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen tak-
ken, bladeren eirond tot smal ellipstisch, violetpaarse 
bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- nit. ‘Elegant’ 1-1,5 m  ●  ● ◗ > ̀  ❏ ✾   (7) 
(Syn. L. pileata ‘Yunnanensis’), brede open struik met 
fijne groene blaadjes, zeer geschikt voor vakbeplanting. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- nit. ‘Hohenheimer Findling’ 1,25 m  ● ● ◗ ` ❏ (7) 
brede, opgaande struik met uitstaande gebogen tak-
ken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest win-
terharde vorm. Ook geschikt voor vakbeplanting. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- pil. ‘Mossgreen’ 0,3-0,5 m  ● ● > ̀ ❏ h ✾    (7) 
struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. 
Compacter groeiend als Lonicera pileata, ideale 
bodembedekker. 
STRUIK CO E.P.   1,60  
OSMANTHUS - zie ook heesters 
- burkwoodii 1-2 m  ● ● ◗ -–l  > ✣  y ✾    (5) 
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik 
met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, 
welriekende bloemen in mei, beschut planten. 
STRUIK 
Maat                                  30/50    60/80    80/100 
E.P.                                     7,50     21,00     27,00 

 
PHOTINIA Glansmispel - zie ook heesters 
- fraseri ‘Red Robin’ 4-5 m  ● ● ◗ -–l ✣ ❏ ❦ ✾   (6) 
uitstekende vervanging voor Stranvaesia, jonge bla-
deren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende 
plant, rode vruchten en een opgaande groei. 
STRUIK CO 
Maat                       40/60      60/80     80/100    100/125 
E.P.                         7,00     13,00     19,00     30,00 
Maat                                     125/150   150/175   175/200 
E.P.                                    43,00     70,00     90,00 
 
POTENTILLA Ganzerik - zie ook heesters 
STRUIK CO                E.P.    5,50 
- fruticosa ‘Abbottswood’ 0,7-1 m  ● ▲ ≤ Ø >  (7) 
breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen. 
- frut. ‘Klondike’ 0,6-0,9 m  ● ▲ ≤ Ø >  (7)  
gedrongen struikje met diepgele bloemen.

PRUNUS Sierkers 
- avium 3-5 m  ● -–l  > ✣ ≠ ¥  
zie ook bomen 
zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-
mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfst-
kleur. 
BOSPLANT 
Maat                                                                   60/80 
E.P.                         1,50 
Vanaf 10 stuks                                                     1,35 
Vanaf 50 stuks                                                     1,28 
Vanaf 250 stuks                                                   1,20   
- cer. ‘Nigra’ - zie heesters p39 
- laurocerasus ‘Caucasica’ 2-3 m ●  ● ◗  ̀> ❏ ✾ (6) 
opgaande struik met een glanzend langwerpig blad, 
helder groen. 
Maat                     40/60       60/80      80/100     100/125 
E.P.                     6,75       8,25      12,00                15,50  
Vanaf 10 stuks     6,08        7,43      10,80           13,95 
Vanaf 50 stuks     5,74        7,00      10,20           13,18 
Vanaf 250 stuks   5,40        6,60        9,60           12,40 
Maat                           125/150   150/175   175/200 
E.P.                                   22,00      30,00          40,00 
Vanaf 10 stuks                   19,80      27,00          36,00 
Vanaf 50 stuks                    18,70      25,50          34,00 
Vanaf 250 stuks                  17,60      24,00          32,00 
- laur. ‘Novita’ 2-3 m ●  ● ◗  ̀> ❏ ✾ (6) 
verbeterde soort van Prunus laur. ‘Rotundifolia’, min-
der vorstgevoelig met donkerder groot blad. 
Maat                     40/60       60/80      80/100     100/125 
E.P.                     6,75       8,25      12,00                15,50  
Vanaf 10 stuks     6,08        7,43      10,80           13,95 
Vanaf 50 stuks     5,74        7,00      10,20           13,18 
Vanaf 250 stuks   5,40        6,60        9,60           12,40 
Maat                           125/150   150/175   175/200 
E.P.                                   22,00      30,00          40,00 
Vanaf 10 stuks                   19,80      27,00          36,00 
Vanaf 50 stuks                    18,70      25,50          34,00 
Vanaf 250 stuks                  17,60      24,00          32,00 
- laur. ‘Otto Luyken’ 1 m  ●  ● ◗ ≤ ✾ >  (5) 
brede compacte lauriersoort met donkergroen glan-
zende bladeren en witte rechtopstaande bloemaren 
in mei. 
STRUIK 
Maat                                       30/40   40/50   50/60 
E.P.                                           6,75     8,50    12,50 
- laur. ‘Reynvaanii’ 1,2-1,5 m  ● ●  ̀> ❏ ✾   (5) 
dichtgroeiende opgaande struik, glanzend groene 
bladeren. 
STRUIK 
Maat                                   40/50     50/60     60/80 
E.P.                                      6,75      10,00      12,50 
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- lusitanica ‘Angustifolia’ 2-2,5 m ● ● ◗ -–l  > ̀  y ✾ ¥ 
Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik 
met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, 
beschut planten. 
STRUIK CO 
Maat                     30/50       60/80      80/100     100/125 
E.P.                     6,00       15,00      17,50          24,00  
Vanaf 10 stuks     5,40        13,50      15,75          21,60 
Vanaf 50 stuks     5,10        12,75      14,88          20,40 
Vanaf 250 stuks   4,80        12,00      14,00          19,20 
Maat met kluit               125/150   150/175   175/200 
E.P.                                   32,00      45,00          70,00 
Vanaf 10 stuks                   28,80      40,50          63,00 
Vanaf 50 stuks                    27,20      38,25          59,50 
Vanaf 250 stuks                  25,60      36,00          56,00 
- spinosa 2 m  ● -–l ✣  
sleedoorn, gedoornde struik met zuiver witte bloemen in 
maart-april voor de bladontwikkeling, zwarte berijpte 
vruchten, gedijt ook op arme gronden.  
BOSPLANT 
Maat                                                                 60/100 
E.P.                                                                  1,50 
Vanaf 10 stuks                                                 1,35  
Vanaf 50 stuks                                                  1,28 
Vanaf 250 stuks                                                  1,20 
 
PYRACANTHA Vuurdoorn - zie ook heesters 
STRUIK CO                E.P.    6,00 
SOORTEN 
- coccinea ‘Red Column’ 2-3 m ●  ● ◗ -–l  >✣` ❏ ✾ ❖ (5) 
smalle piramidale struik, donkergroene bladeren, tal-
rijke grote helderrode vruchten, groeit krachtig. 
- ‘Golden Charmer’ 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  > ✣` ❏ ✾❖ (5) 
oranjegele, vrij grote vruchten voorafgegaan door 
witte bloempjes in het vroege voorjaar. 
- ‘Orange Glow’ 1,5-2 m   ● ● ◗ -–l  > ✣` ❏ ✾ ❖  (5) 
oranje bessen vanaf sept. tot de vorst, zeer rijkdra-
gend. Open doornige struik. 

QUERCUS Eik - zie ook bomen 
- robur 12-16 m  ● -–l  > ✣ l::l ❖ ➢ ¥  
zomereik, gesloten groei, roodbruin ontluikend blad, 
gelobd, later donkergroen. De soort houdt van een 
lichte standplaats op een vochtige, rijke bodem. Dit is 
de meest voorkomende eik. 
BOSPLANT 
Maat                                                                60/80 
E.P.                                                                  1,60 
Vanaf 10 stuks                                                  1,44 
Vanaf 50 stuks                                                   1,36 
Vanaf 250 stuks                                                 1,28 
- petraea 15-20 m  ● -–l  > l::l  
wintereik, hoge haag met gelobde bladeren. Een van 
de bekendste eiken en een autochtone soort in 
België. De vruchten zijn eikels die met meerderen 
samen staan. Deze soort kan tegen luchtverontreini-
ging. 
BOSPLANT 
Maat                                                                60/80 
E.P.                                                                  1,90 
Vanaf 10 stuks                                                  1,71 
Vanaf 50 stuks                                                   1,62 
Vanaf 250 stuks                                                 1,52 
 
RHAMNUS Vuilboom 
- frangula 1.5-2 m  ● ●> ✣ ❏ 
gewone vuilboom, grote struik geschikt voor arme 
gronden, mat, glanzend donker groene bladeren die 
later in het najaar geel tot lichtbruin verkleuren. Kleine 
witte bloemen gevolgd door erwtengrot rode bessen. 
STRUIK E.P.   1,90 
 
RHODODENDRON 
- ponticum 2-3 m    ● ◗ ● ` ❏ ✾ Ø ÷   (5)  
Bosrhododendron met de welgekende lilamauve 
bloemen, sterkgroeiend, verdraagt zeer goed scha-
duw, bloeit in mei-juni. 
STRUIK CO 
Maat                                             40/60      80/100 
E.P.                                               12,50       40,00 
 
SPIRAEA Spierstruik - zie ook heesters 
STRUIK CO E.P.   5,50 

- cinerea ‘Grefsheim’ 1.25 m    ● -–l  ❏    (6) 
afkomstig uit Noorwegen, zeer mooi grijsgroen 
behaard blad, 3 - 4 cm, helderwitte bloemschermen, 
mooi als solitair of in groep. 

- japonica ‘Anthony Waterer’    (5) 
0,5-0,8 m  ● ● ◗ > ≤  ▲ ¥                                       
(Syn. S. bumalda ‘Anthony Waterer’), smalle bladeren 
in een klein struikje, rozerode bloemtuilen, rijkbloei-
end in juni-aug. 

- jap. ‘Genpei’ 0,8 m  ● ● ◗ -–l  ≤  ▲  > ¥    (5) 
(Syn. S. jap. ‘Shirobana’), witte en roze bloempjes in 
één tuil, of de gehele tuil rozerood in juli-aug., zelfde 
groei als S.j. ‘L. Princess’. 

- jap. ‘Little Princess’ 0,4-0,6 m  ● ● ◗ -–l  > ≤ ▲ ¥    (5) 
klein mooi struikje met roze bloemtuiltjes in juni-juli, 
compact groeiend. 

CHAMAECYPARIS   (5)(6) 
- law. ‘Columnaris ‘ 4-6 m  ● -–l  > ❦ `  
intense blauwe kleur, mooie slanke groei, blauwe 
vorm die het meest wordt aangeplant voor hagen. 
Maat                               60/80     80/100    100/125     
E.P.                                  8,00         9,00       13,00        
Vanaf 10 stuks                  7,20         8,10       11,70        
Vanaf 50 stuks                  6,80         7,65       11,05 
Vanaf 250 stuks                6,40         7,20       10,40        
Maat                                           125/150   150/175  
E.P.                                                21,00       30,00  
Vanaf 10 stuks                                18,90     27,00 
Vanaf 50 stuks                                17,85       25,50 
Vanaf 250 stuks                                  16,80        24,00  
- law. ‘Ivonne‘  
smal-piramidaal opgaand, loof zuivergeel tot goud-
geel, ook in de winter, uitstekende groei. 
Maat                              60/80      80/100    100/125 
E.P.                                11,00       14,00         18,00 
Vanaf 10 stuks                   9,90       12,60        16,20 
Vanaf 50 stuks                   9,35       11,90        15,30 
Vanaf 250 stuks                 8,80       11,20        14,40 
Maat                                           125/150    150/175 
E.P.                                               25,00        40,00 
Vanaf 10 stuks                                 22,50        36,00 
Vanaf 50 stuks                                 21,25        34,00 
Vanaf 250 stuks                               20,00        32,00 

 
CUPRESSOCYPARIS   (5)(6) 
- leylandii 6-10 m  ● ●-–l  ` ➢  
kruising tussen Chamaecyparis en Cupressus, goede 
conifeer voor hoge windschermen, laat zich zeer 
goed snoeien. Grijsgroene kleur en snelgroeiend. 
Maat                       80/100   100/125   125/150  150/175 
E.P.                          7,50        11,00           15,00         20,00 
Vanaf 10 stuks        6,75          9,90           13,50         18,00 
Vanaf 50 stuks        6,38          9,35           12,75         17,00 
Vanaf 250 stuks      6,00          8,80           12,00         16,00 
Maat                                   175/200   200/250   250/300 
E.P.                                              30,00         45,00          60,00 
Vanaf 10 stuks                       27,00         40,50          54,00 
Vanaf 50 stuks                       25,50         38,25          51,00 
Vanaf 250 stuks                     24,00         36,00          48,00 
- leyl. ‘Castlewellan Gold’ 6-10 m  ●  ● ◗ -–l  ` ➢  
(Syn. C.I.’Castle Wellan’), zelfde als soort maar met 
goudgeel loof, ook een forse en goed gesloten groei. 
Maat                            80/100     100/125   125/150 
E.P.                               7,50        11,00        23,00 
Vanaf 10 stuks                 6,75          9,90        20,70  
Vanaf 50 stuks                 6,38          9,35        19,55  
Vanaf 250 stuks               6,00          8,80        18,40 
Maat                           150/175   175/200    200/250 
E.P.                                 30,00           40,00          52,00 
Vanaf 10 stuks                     27,00           36,00          46,80 
Vanaf 50 stuks                     25,50           34,00          44,20 
Vanaf 250 stuks                   24,00           32,00          41,60
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TAXUS Venijnboom - zie ook coniferen 
- baccata 5-6 m  ● ●-–l  > ✣ ` ¥     (3)(5)(6) 
donkergroene naalden, wordt zeer veel gebruikt als 
haagplant, laat zich zeer goed scheren.  
Maat met kluit                              50/60          60/80 
E.P.                                             10,00           13,75 
Vanaf 10 stuks                              9,00             12,38 
Vanaf 50 stuks                               8,50           11,69 
Vanaf 250 stuks                             8,00           11,00 
Maat met kluit           80/100       100/125      125/150    
E.P.                                 16,50            25,00           47,50        
Vanaf 10 stuks             14,85           22,50          42,75        
Vanaf 50 stuks             14,03           21,25          40,38 
Vanaf 250 stuks           13,20           20,00          38,00        
Maat met kluit        150/175       175/200     200/250 
E.P.                             70,00         100,00        140,00       
Vanaf 10 stuks           63,00          90,00         126,00 
Vanaf 50 stuks            59,50            85,00        119,00 
Vanaf 250 stuks         56,00           80,00       112,00 
 
THUJA  Levensboom   (5)(6) 

- occ. ‘ Brabant’ 6-7 m  ●  ● ◗ -–l  > ` ➢  
piramidale groei met frisgroene kleur, ook in de win-
ter. Geschikt voor hagen en windschermen. 
Maat                               60/80     80/100    100/125 
E.P.                                   5,50       7,00        11,00  
Vanaf 10 stuks                   4,95       6,30          9,90  
Vanaf 50 stuks                   4,68       5,95          9,35 
Vanaf 250 stuks                 4,40       5,60          8,80 
Maat               125/150  150/175   175/200  200/250 
E.P.                     15,00      21,00        35,00       50,00 
Vanaf 10 stuks    13,50      18,90        31,50       45,00 
Vanaf 50 stuks    12,75      17,85        29,75       42,50 
Vanaf 250 stuks  12,00      16,80        28,00       40,00 
- occ. ‘Smaragd’ 2-3 m  ●  ● ◗ -–l  > ̀  
kegelvormig, compact groeiend, frisgroen loof ook in 
de winter, geschikt voor lage hagen.  
Maat                 40/60     60/80      80/100   100/125 
E.P.                    6,00       9,00        12,50       18,00  
Maat                                                            125/150 
E.P.                                                                 25,00 
- plicata ‘Atrovirens’ 6-7 m  ● ●-–l  > ̀  ➢  
piramidale boom met donkergroene glanzende 
schubben, geschikt voor hagen. 
Maat                               60/80     80/100    100/125 
E.P.                                   5,50       7,00        11,00  
Vanaf 10 stuks                   4,95       6,30          9,90  
Vanaf 50 stuks                   4,68       5,95          9,35 
Vanaf 250 stuks                 4,40       5,60          8,80 
Maat               125/150  150/175   175/200  200/250 
E.P.                     15,00      21,00        35,00       50,00 
Vanaf 10 stuks    13,50      18,90        31,50       45,00 
Vanaf 50 stuks    12,75      17,85        29,75       42,50 
Vanaf 250 stuks  12,00      16,80        28,00       40,00 

- plic. ‘Excelsa’ 6-7 m ●  ● ◗ -–l  > ̀  ➢  
conische groeiwijze, breder dan T.p. ‘Atrovirens’, 
glanzend donkergroen loof, geschikt voor hagen. 
Maat                               60/80     80/100    100/125 
E.P.                                   5,50       7,00        11,00  
Vanaf 10 stuks                   4,95       6,30          9,90  
Vanaf 50 stuks                   4,68       5,95          9,35 
Vanaf 250 stuks                 4,40       5,60          8,80 
Maat               125/150  150/175   175/200  200/250 
E.P.                     15,00      21,00        35,00       50,00 
Vanaf 10 stuks    13,50      18,90        31,50       45,00 
Vanaf 50 stuks    12,75      17,85        29,75       42,50 
Vanaf 250 stuks  12,00      16,80        28,00       40,00 
 

PHYLLOSTACHYS - zie ook bamboes   (5)(6) 
- aurea 4-5 m   ●  ● ◗  -–l   ` ✾  
hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en 
frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor 
bakken, hagen en alleenstaand. 
Maat     100/150 CO     150/200 CO      200/250 CO 
E.P.         35,00              45,00                60,00 

- Bissetti 
grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winter-
hard -35°C. 
Maat     100/125 CO     150/200 CO      200/250 CO 
E.P.         35,00              45,00                60,00 
- nigra 3-4 m    ●  ● ◗  -–l  # ✾  
op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager 
groeiend dan P. aurea, losse groei, voor bakken en 
borders. 
Maat     100/150 CO     150/200 CO       200/250 CO 
E.P.        40,00               50,00                65,00

Taxus baccata Thuja occ. 'Smaragd'

Thuja occ. ‘Brabant’
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Phyllostachys bissetti
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heesters

De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunstige omstan-
digheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, minstens tweemaal ver-
plant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten. 
 

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, gemeten op 1 m 
hoogte in cm. 
 
CO = Containerplant.   SOL. = Solitair.   E.P. = eenheidsprijs

 
Een aantal planten kunnen 
geleverd worden in container. 
In de meeste gevallen is dit 
reeds vermeld per soort of 
variëteit. Bij de soorten waar 
dit niet vermeld is kan er een 
prijsverhoging zijn t.o.v. de 
eenheidsprijs.

 
MAAT 
hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm. 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
 
Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!
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ABELIA 
- grandiflora 1,5-2 m 
half groenblijvende kleine struik met roze en witte bloemen 
van juli tot september. Doorlatende kalkarme grond, niet te 
nat 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- grand. ‘Edward Goucher’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ✾ ❏ 
half wintergroene heester met roze bloemen van juni tot 
augustus, houdt niet van natte bodem in de winter. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
 
ACACIA - zie ROBINIA 
 
ACER Esdoorn 
- buergerianum 10-15 m 
drietandsesdoorn laat zich vooral opmerken door 
een mooie schakering aan herfstkleuren. Afhankelijk 
van de zuurtegraad en de grondsoort gaat de boom 
geel tot oranje rood kleuren in de herfst. Deze soort 
kan beter tegen de droogte, dan de gemiddelde 
esdoorn. 
Maat                                  175/200            200/250 
E.P.                                     130,00              170,00 
- davidii 8-10 m 
mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, 
ovaal tot langwerpig blad. Bij het ouder worden gaat 
de stam groener worden. 
Maat                          100/125    125/150    150/175 
E.P.                              45,00        65,00       90,00 
- griseum 4-6 m 
bast van de stam en van de dikkere takken schilfert 
af. Bladeren kleuren in de herfst prachtig rood. Zeer 
mooie esdoorn. 
Maat                          100/125    125/150    150/175 
E.P.                              75,00        90,00      135,00 
- japonicum ‘Aconitifolium’ 2-3 m ● ◗ -–l ❦ ≠ Ø 
japanse esdoorn, opgaande struik met diep ingesne-
den blad, prachtige herfstverkleuring van oranjerood 
tot diepbruin. Geen kalkgrond. 
STRUIK CO            E.P.   25,00 
- negundo - zie bomen 
- palmatum 6-8 m  ● ◗ -–l   ▲  ≠ Ø ❏ 
Japanse esdoorn, mooie groene bladeren die kar-
mijnrood verkleuren in de herfst.

STRUIK CO 
Maat                                                             100/125 
E.P.                                                                  50,00 
SOLITAIR CO 
Maat                          125/150    150/200    200/250 
E.P.                             100,00      125,00       220,00 
- palm. ’Atropurpureum’ 4-6 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
purperrode mooie bladeren die in de nazomer iets 
groen verkleuren. 
STRUIK 
Maat                 60/80    80/100   100/125   125/150 
E.P.                   15,00     28,00      50,00      120,00 
Maat SOL CO                       150/175    175/200   200/250 
E.P.                               180,00     245,00     395,00 
- palm. ’Bloodgood’ 4-6 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
verbeterde soort van ‘Atropupureum’. De bladeren 
blijven mooier rood tijdens de zomermaanden. Ook 
de vruchten zijn rood, wat mooie effecten geeft in de 
boom. 
Maat                                  125/150            150/175 
E.P.                                     100,00              125,00 
- palm. ’Dissectum’ 1,5-2 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
traaggroeiende boogvormige twijgen, geelrood verkleurende 
bladeren in de herfst die zeer diep ingesneden zijn. 
STRUIK CO            E.P.   25,00 
HALFSTAM CO                          PRIJS OP AANVRAAG 
- palm. ‘Diss. Garnet’ - zie palm. ‘Garnet’ 
- palm. ’Fireglow’ 3-4 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
gelijkaardige soort als ‘Bloodgood’, alleen blijft 
‘Fireglow’ kleiner en zijn de bladeren scherper inge-
sneden. 
Maat                                  125/150            150/175 
E.P.                                     100,00              125,00 
- palm. ‘Garnet’ 1-1,5 m ● ◗-–l  ▲ ❦ Ø 

(Syn. A. palm. ‘Diss. Garnet’), zeer diep ingesneden blad 
dat zijn donkerrode kleur een ganse zomer behoudt. 
STRUIK CO            E.P.   25,00 
HALFSTAM CO                          PRIJS OP AANVRAAG 

- palm. ‘Osakazuki 3-4 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
heel mooie, grote struik. De rode vruchten vallen heel 
hard op tussen de groene bladeren. In de herfst volgt 
een spectaculaire vuurrode herfstverkleuring. 
Maat                                  125/150            150/175 
E.P.                                     125,00              180,00

- palm. ‘Sangokaku’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l  # 
(Syn. A. ‘Senkaki’-corallinum), mooie soort met hevig 
rode twijgen, en een mooie herfstverkleuring. 
Maat                                  125/150            150/175 
E.P.                                     125,00              180,00 

- palm. ‘Seiryu’ 2-3 m  ● ◗ -–l  ▲ ≠ ❦ Ø 
esdoorn met diep ingesneden blad en een zeer 
mooie bordeaux verkleuring in het najaar. 
Maat                                  150/175            175/200 
E.P.                                     125,00              180,00 

- pensylvanicum 7-9 m 
de stam is mooi fris groen met witte strepen. In de 
herfst kleuren de bladeren fel goudgeel. 
Maat                          100/125    125/150    150/175 
E.P.                              45,00        65,00       90,00 

 

- rubrum rode esdoorn 8-15 m 
deze soorten verdragen geen kalkrijke gronden, hier-
door worden de jonge scheuten geel. Deze soort 
staat bekend om zijn mooie kleuren in de herfst. 

- ‘Autumn Flame’ 8-10 m 
compact groeiende soort, waarvan de jonge scheu-
ten roodbruin zijn. De achterzijde van het blad is 
blauwgroen. 

- ‘Brandywine’ 10-12 m 
compact groeiende soort met een hele mooie diepro-
de herfstverkleuring. Naar het einde van de herfst 
durft die soms tot paars door kleuren. 

- ‘October Glory’ 15-18 m 
een hoger groeiende soort met een blauwgroene 
achterzijde aan het blad. De felrode bladeren blijven 
tijdens de herfst lang aan de bomen hangen. 

- ‘Summer Red’ 12-15 m 
jonge scheuten zijn donkerrood, deze kleur blijf je 
ook zien in de oudere bladeren. In tegenstelling tot 
boven genoemde soorten, kleurt deze boom geel in 
de herfst. 

- ‘Sun Valley’ 10-12 m 
heeft een mooie rode bloei in maart/april. De herfst-
verkleuring is fel rood. 
 
Maat           125/150    150/175    175/200   200/250 
E.P.               45,00        75,00       100,00    135,00

Abelia grandiflora Acer pensylvanicum Acer palm. ‘Seiryu’

Acer griseum Acer palm. 'Dissectum Garnet' Acer palm. 'Sangokaku'
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- rufinerve 6-8 m 
rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst 
oranjerood verkleurend. De schors heeft witte stre-
pen die in de winter een speciaal effect geven. 
Maat                          100/125    125/150    150/175 
E.P.                              45,00        65,00       90,00 
- shirasawanum ‘Aureum’ 2-3 m ● ◗ -–l ❦ ▲ 
de 7-11 lobbige bladeren zijn goudgeel en geven een 
mooi effect in de rotstuin, mooie traaggroeiende soli-
tairplant. 
STRUIK CO            E.P.   25,00  
 

ACTINIDIA - zie fruitbomen kiwi/klimplanten 

 
AKEBIA - zie klimplanten 
 
AMELANCHIER 
- arborea ‘Robin Hill’ - zie bomen 
- laevis ‘Ballerina’ 3-4 m  ●  ● ◗ -–l > Ø ✣ ≠ ❖  
- zie ook bomen 
- lamarckii 3-4 m  ● ● ◗ -–l > ✣ ≠ Ø ❖ l:l ❏ 
zie ook bos en haag /  bomen 
(Syn.A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte 
bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, 
rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst 
prachtig oranjerood verkleurend, ook voor arme 
gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt 
is voor straatbeplanting.    
STRUIK CO                                              E.P.     5,50 
STRUIK                  
Maat                          100/125    125/150    150/175 
E.P.                              20,00        40,00        85,00 
STRUIK SOL 
Maat                          175/200    200/250    250/300 
E.P.                             130,00      175,00      250,00 

- lam. ‘Ballerina’ zie laevis ‘Ballerina’ 
 
 
ANDROMEDA                               
- polifolia ‘Blue Ice’ 0,3-0,4 m  ● ◗ ● ≤ ▲ ✾  Ø ÷ 
compact groeiend, wintergroen struikje. Geschikt 
voor plantbakken. 
STRUIK CO E.P.   7,50

ARALIA 
- elata 3-4 m  ● ● ◗ -–l ¥ # ❏ 
duivelswandelstok, grote waaiervormige bladeren 
van 40 tot 80 cm, in september brede witte bloem-
schermen, doornen op takken en stam, geschikt voor 
arme gronden. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                          100/150    150/200    200/250 
E.P.                              35,00        75,00      125,00  
 
 
 
ARISTOLOCHIA - zie klimplanten 
 
 
 
ARONIA Appelbes 

- melanocarpa 1 m  ≠ ❏ ✣ 
struikje met worteluitlopers, bladeren in de herfst 
bruinrood, vruchten glimmend zwart, groeit best op 
vochtrijke gronden. 
STRUIK CO                                                E.P.    6,50 
- prunifolia ‘Viking’ 1,5-2 m  ● ● ◗ ✣ ❏ -–l  
(Syn. A. melanocarpa ‘Viking’), krachtig groeiende 
cultivar met talrijke, zeer grote, zwarte vruchten. 
Wordt veel voor de vruchten gekweekt. 
Goed voor alle gronden. 
STRUIK CO E.P.    6,50

AUCUBA                               
- jap. ‘Rozannie’ 1 m  ● ◗ ● ✣ ✾ ` Ø  
laag struikje met glanzend donkergroen blad.  
Helderrode vruchten, tweeslachtig.  Mooie winterhar-
de cultivar. 
STRUIK CO                                                E.P.    7,50 
- jap. ‘Variegata’ 1,5-2 m  ● ◗ ● -–l  ` ✣ ✾ Ø ❦ > 
goudgele gevlekte en gestippelde bladeren, zuiver 
rode vruchten, brede opgaande struik. 
STRUIK CO                                                E.P.    7,50 
 
 
AZALEA - zie rhododendron 
 
 
BAMBUSA - zie siergrassen 
 
 
BERBERIS Zuurbes 

- buxifolia ‘Nana’ 0,5 m  ● ● ▲ ≤ ✾ ❖ 
(Syn. B. dulcis), losse struik met ronde blaadjes en 
gele bloemen, ideaal voor randbeplanting. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- julianae - zie bos en haag 
- med. ‘Red Jewel’ 0,8-1 m  ● ● ▲ ≠ ❖ ≤ 
als B. m. ‘Parkjuweel’, doch met bruinrode bladeren, 
mooie cultivar. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 
- ottawensis ‘Superba’ 2 m  ● ● ◗ ❦ ≠ `-–l  ❏ ❖ 
hoge struik met wijnrode ronde bladeren die mooi verkleu-
ren in de herfst, gele bloemen in april. 
STRUIK CO             E.P.   6,50

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 
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- thunbergii - zie bos en haag  
- thun. ‘Atropurpurea’ - zie bos en haag  
- thun. ’Atropurpurea Nana’ 0,3-0,5 m    
● ● ◗ > ✣ ` ❦ ≤ ❖ ▲ ➫ 
(Syn. B.t. ‘Little Favourite’), zoals vorige maar de groei is 
veel compacter en niet hoger dan 0,5 m, gele bloempjes, 
geschikt als boordplant en voor lage hagen. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 
- thun. ‘Aurea’  1 m  ● ● ◗ ▲  
mooie geelbladige soort, voorafgegaan door oranje 
bloemen. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 
- thun. ‘Bagatelle’ 0,3-0,5 m  ● -–l  ▲ ` ≤ ❦ 
bolrond, compact struikje, met diep purperbruine 
bladeren, goed geschikt voor zeer kleine tuinen, rots-
tuinen en grafbeplanting. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 
- thun. ‘Kobold’ 0,3-0,5 m  ● ● ▲ ❏ ≤ ➫ 
dwergvorm van de soort, met een zeer dichte vertak-
king en groene bladeren. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 

- thun. ‘Rose Glow’ 1 m  ● ❏ `  
tot 1 m hoog, de bladeren zijn als bij ‘Atropurpurea’, 
maar aan de jonge twijgen zijn ze rose, met grijs en 
witte streepjes en vlekjes. Zeer mooie struik. 
STRUIK CO             E.P.   6,50 
 
BRACHYGLOTTIS (SENECIO) Kruiskruid 
- ’Sunshine’ 0,5 m ❦ ≤ ❏ ✾ 
(Syn.S. greyi), witviltige bladeren, heldergele bloemen 
van juli tot september, geschikt voor beplanting 
onder hoge bomen. 
STRUIK CO             E.P.   6,00 
 
BUDDLEJA Vlinderstruik, Herfstsering   
● -–l ¥ > ❏ 
Deze vlinderstruiken bloeien van juli tot september, omge-
ven door vlinders, ze groeien op niet te arme gronden op 
een warme zonnige plaats. Vlak voor het uitlopen van het 
blad worden deze planten teruggesnoeid om sterke scheu-
ten met grote bloemen te krijgen. 

VARIETEITEN 
- ‘Argus Velvet’ ® 1,5 m 
steriele paarse bloemen. 

- ‘Argus White’ ® 1 m 
steriele witte bloemen. 
STRUIK CO             E.P.   7,00 
- davidii ‘Black Knight’ 2-3 m 
zeer grote donkerviolette pluimen. 
- dav. ‘Border Beauty’ 2 m 
diep paarse bloemen, compacte groeivorm, geschikt 
voor aan de kust. 
- dav. ‘Empire Blue’ 2-3 m 
diepblauwe grote bloemen. 
- dav. ‘Nanho Blue’ 1 m 
lage en brede struik, bloemen in tamelijk lange tros-
sen, paarsblauw en rijkbloeiend, goed voor vakbe-
planting. 
- dav. ‘Pink Delight’ 2-3 m  
mooie roze cultivar. 
- dav. ‘Royal Red’ 2-3 m 
paarsrode bloemen. 
- dav. ‘White Profusion’ 2-3 m 
grote witte bloemen. 
- ’weyeriana Sungold’ 1,5-2 m  ● ● ◗ ❏ 
breed opgaande struik, donkergroene bladeren, 
onderzijde zilvergrijs, oranjegele bloemen. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
SOLITAIRSTRUIK CO E.P.   10,00 
 
BUXUS Boordpalm - zie ook bos en haag 
- sempervirens 1-1,5 m  ● ● ◗ ● -–l > ̀  ✾ ¥ 
gewone palm, grasgroene struikjes met kleine ronde 
blaadjes, laat zich zeer goed in verschillende vormen 
snoeien, kan kalk verdragen. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                   40/50    50/60     60/80 
E.P.                                     11,50    13,50     17,50  
KEGEL 
Maat            40/50    50/60    60/70    70/80    80/90 
E.P.              17,50    25,00    30,00    35,00     50,00 
BOL 
Maat                              25 cm      30 cm        35 cm 
E.P.                                25,00       30,00        40,00 
Maat                              40 cm      45 cm       50 cm 
E.P.                                  50,00       65,00         85,00   
BOL OP STAM                                   OP AANVRAAG 
SNOEIVORMEN                                 OP AANVRAAG

CALLICARPA 
- bodinieri ‘Profusion’ 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l ✣ y ❏ Ø 
kleine, lichtroze bloemen in de zomer, opvallende 
donkerviolette bessen in oktober-november, dus NA 
de bladafval. Deze plant komt het best tot zijn recht 
in een groep, kan iets kalk verdragen. (Wegens de 
kruisbestuiving zet men de plant beter met meerdere 
in een groep zodat men meer bessen verkrijgt.) 
STRUIK CO E.P.   6,50 
 

CALLUNA Heide 
Calluna verlangt een grond die naar de zure kant 
opgaat, dus planten in turf is ideaal. Voor een goede 
bloei, vraagt de plant volle zon, wordt hij in half scha-
duw geplant, dan zal hij ook minder bloeien. Elk jaar 
snoeit men best de plant 5 cm in om de groei en de 
geslotenheid van de struikjes te houden. 
STRUIKJE E.P.    1,50 
Vanaf 10 stuks                                            E.P.    1,35 
Vanaf 50 stuks                                           E.P.    1,28 
 
VARIETEITEN  ● Ø  ÷ ▲ h > 
- vulg. ‘Athene’ 0,3 m  
rode knopbloeier, die bloeit van september tot 
november. 
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- vulg. ‘Annemarie’ 0,4 m 
zuiver zilverig roze, augustus-oktober, loof grijzig-
groen, vrij losse groeiwijze, breed opgaand, bijzonder 
mooi struikje. 
- vulg. ‘Boskoop’ 0,4 m 
goudgele bladkleur, in de winter oranjerood verkleurend, 
lichtmauve bloemen in aug.-sept. 
- vulg. ‘Darkness’ 0,35 m 
paarsrode bloemen in aug.-sept., dichte opgaande 
groeiwijze. 
- vulg. ‘Dark Beauty’ 0,2 m  ● ▲ ❏ y ✾ ÷ 
donker paarsrood, halfgevuld, in dikke  
opstaandeveelbloemige aren, veel loof, zeer fraaie 
nieuwe cultivar. 
- vulg. ‘Elsie Purnell’ 0,6 m 
zilverachtig lichtroze, gevuld, september-oktober, 
sierlijke opgaande groeiwijze. 
- vulg. ‘Gold Haze’ 0,4 m 
zuiver goudgeel loof met witte bloemen in aug.-sept., 
opgaande groeiwijze. 
- vulg. ‘Kinlochruel’ 0,2 m 
zuiver witte gevulde bloemen in aug.-sept., dichte 
spreidende groei. 
- vulg. ‘Marleen’ 0,3 m  
knopbloemen wit met paarsrode punt, later paars-
rood verkleurend, bloeit in sept.-nov. 
- vulg. ‘Perestrojka’ 0,4 m  
diep paarsrood, sept.-nov., loof donkergroen, aan 
stevige takken, brede, strak opgaande habitus. 
- vulg. ‘Silver Queen’ 0,3 m  
paarsrode bloemen in aug.-sept., grijze bladkleur, 
brede opgaande groei. 
 
 
CAMELLIA 
- japonica 1,5-2 m  ● ◗ -–l y ✾ Ø ÷ 
bladhoudende struik met een leerachtig glanzend blad en 
grote roze, rode of witte bloemen in maart-april. De plant 
gedijt het best in halfschaduw en op een zure, lichte, 
vochtige grond. Beschutten in de winter. 
STRUIK CO 
Maat                                                  30/40     50/60 
E.P.                                                    15,00     27,50 
SOLITAIRSTRUIK 
Maat                                80/100   100/125   125/150 
E.P.                                   50,00      75,00        120,00

- sasanqua 2-3 m  ● ● ◗ -–l  ✾  
deze soort bloeit in het najaar, dat maakt hem zo spe-
ciaal, witte en roze bloemen, moet beschermd wor-
den in de winter. 
STRUIK CO 
Maat                                       60/80              80/100 
E.P.                                         50,00               60,00  
 
CAMPSIS - zie klimplanten 
 
CARPINUS Haagbeuk 
- betulus - zie bos en haag / bomen 
- bet. ‘Fastigiata’ - zie bomen 
- bet. ‘Frans Fontaine’ - zie bomen  
 
CARYOPTERIS 
- clandonensis ‘Heavenly Blue’ 0,8-1 m ● -–l  ▲ ≤ y ❦ 
mooie diepblauwe bloemen in aug.-sept., sterk riekende 
twijgen met een zilverachtig blad, de plant vriest soms 
in maar na een diepe snoei in het voorjaar bloeit de plant 
terug rijk op het éénjarig hout in het najaar. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- cl. ‘Worcester Gold’  
zelfde als soort maar met geelgroene bladeren. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
 

CASTANEA Kastanje 
- sativa - zie bos en haag / bomen 

 

CATALPA Trompetboom 
- bignonioides 8-10 m  ● -–l > ✣ ≠ l::l ¥ 
zie bomen 
- bign. ‘Aurea’ 6-8 m  ● -–l > ✣ l::l ¥ ❦ 
zie ook bomen 
gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, 
goudgele bladeren in het voorjaar. 
STRUIK CO E.P.  15,00 
Maat.            175/200   200/250   250/300   300/350 
E.P.                100,00     130,00     175,00     225,00 
- bungei - zie bomen

CEANOTHUS Sikkelbloem 
Mooie lage sierheesters met op seringen gelijkende 
bloemen in het najaar op éénjarig hout. Indien de plant 
invriest, snoeit men hem na de winter terug. Dit snoeien 
zal de bloei niet verminderen. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
VARIETEITEN 
- del. ‘Gloire de Versailles’ 0,8-1 m  ● -–l y ≤ ▲ Ø 
azuurblauwe bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend, 
afdekken in de winter. 
- pal. ‘Marie Simon’ 0,8-1 m  ● -–l y ≤ ▲ Ø 
zalmroze bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend en 
afdekken in de winter. 
- thyrsiflorus repens  0,4-0,6 m ● ◗ y ≤ ▲ ❏ h ✾ 
kruipende bodembedekker, rijkbloeiend, diep blauw.   
- ’Victoria’ 1 m  ●  ● ◗ ` ❏  ✾ 
groenblijvende heester, voor volle zon. Bloeit lavendel-
blauw in het voorjaar. Meestal 2de bloei na het snoeien. 
Goede tuingrond, niet te nat.   
CELASTRUS - zie klimplanten   
CELTIS Zwepenboom - zie bomen   
CEPHALANTHUS Kogelbloem 
- occidentalis 2 m  ● ❏ -–l  
opgaande struik, bladeren vrij groot, bloemen in 
dichte kogelronde hoofdjes, room-wit, juli-aug., 
voedzame vochtige grond. 
STRUIK CO E.P.    7,00 
 
CERCIDIPHYLLUM 
- japonicum 3-4 m  ● ◗ -–l ❦ ≠ 
zie ook bomen 
smal opgroeiende struik met niervormige blaadjes en 
rode bladstelen. Mooie gele met rozerode bladver-
kleuring in de herfst. 
SOLITAIR STRUIK KLUIT 
Maat                                                             200/250 
E.P.                                                                   95,00
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CERCIS Judasboom 
- canadensis ‘Forest Pansy’ 2-3 m -–l  ● ❦ ≠ y 
zie ook bomen 
volle struik, purperbruine tot purperzwarte glanzende 
bladeren. 
Maat                               60/80    150/175   175/200   
E.P.                                 35,00     125,00     165,00 
- siliquastrum 2-3 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ❦ ¥ 
zie ook bomen 
struik met niervormige blaadjes, roze klokvormige 
bloempjes vóór de bladontwikkeling, later peulvormi-
ge vruchten. Blad geel verkleurend in de herfst. 
STRUIK CO E.P.   10,00 
SOLITAIRSTRUIK E.P.   95,00 
 

CHAENOMELES Dwergkwee 
bloeiende struiken met meestal flinke doornen. De 
bloemkleuren variëren van wit naar roze, rood en 
oranje. Bloei in april-mei, later vruchten dragend die 
op kweeperen gelijken. Laat zich goed snoeien. 
- jap. ‘Sargentii’ 0,75 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤             
helder oranje bloemen, rijkbloeiend, kan eventueel 
ook als klimplant gebruikt worden. 
- speciosa ‘Nivalis’ 2 m   ●  ● ◗ -–l  > ✣ ❏ 
zuiver witte bloemen, opgaande groei.  
- sup. ‘Crimson & Gold’ 1 m   ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤ 
donkerrode bloemen, brede struik, gele vruchten met 
een rode blos.  
- sup. ‘Jet Trail’ 0,3-0,5 m   ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤ 
zuiver witte bloemen, zeer laag en breed groeiend.  
- sup. ‘Nicoline’ 0,75-1 m   ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤ 
diep scharlakenrode bloemen, zeer bloeirijk, brede 
lage groei.  
- sup. ‘Pink Lady’ 1,25-1,5 m   ●  ● ◗ -–l  > ✣ ❏  
roze bloemen, breed groeiend.  
STRUIK CO E.P.   6,00 
 
CHIMONANTHUS 
- praecox 3 m  ● -–l y 
(Syn. Calycanthus praecox), witte tot gele bloemen, 
binnenzijde wijnrood in jan.-febr., heerlijk geurend, 
compact groeiend, gedijt in alle gronden, ook zeer 
kalkrijke. Direkt na de bloei de langste scheuten 
terugsnijden. 
STRUIK CO E.P.  12,50 
 
CHOISYA 
VARIETEITEN 
- ternata 1-1,5 m ● ● ◗ ● ✾ 
donker groenblijvend struikje, witte bloemen met 
zachte zoete geur, in de late lente en vroege zomer. 
Bladeren aromatisch. Een waardevolle plant.

- tern. ‘Aztec Pearl’ 1-1,5 m ● ● ◗ ❦ y ✾ 
als soort, doch ingesneden blad. 
- tern. ‘Brica’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ❦ y ✾                              
(Syn. C. tern. ‘Sundance’), gelijk ternata maar met 
gele bladeren in winter en zomer. 
- tern. ‘White Dazzler’ 1 m ● ◗ ● ✾ y 
compacte groeier met witte welriekend bloemen, op 
een beschutte plaats zetten, kan ook gebruikt wor-
den als kuipplant. 
STRUIK CO E.P.    7,50 
 
 
CLEMATIS - zie klimplanten 
 
 
CLERODENDRUM 
- trichotomum fargesii 2-3 m  ● -–l ✣ # 
zie ook bomen 
jonge twijgen en bladeren purperbruin later groen 
wordend, witte bloemaren in aug.-sept. gevolg door 
staalblauwe vruchten in de herfst. 
STRUIK CO             E.P.  11,00 
 
 
CLETHRA Schijnels 
- alnifolia 1,5-2 m  ● -–l  Ø ≠  
breed uitgroeiende struik met witte geurende bloemen van 
juli tot september, gele herfstkleur. 
STRUIK CO E.P.   7,50 
 
 
CORNUS Kornoelje 
- alba ‘Aurea’ 2-3 m  ●  ● ◗ -–l ❏ 
een alba soort met hevig gele bladeren van begin april tot eind 
september, bijzonder aan te bevelen cultivar. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- alba ‘Elegantissima’ 2-2,5 m ● ● ◗ -–l > ✣ ❦ # ❏ 
fors groeiende struik met witgerande bladeren, pur-
perrode twijgen in de winter. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- alba ‘Gouchaultii’ 2-2,5 m ● ● ◗ -–l > ✣ ❦ # ❏ 
brede struik, geel en roze uitlopende bladeren, later 
alleen geel gevlekt. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- alba ‘Kesselringii’ 2-3 m ● ● ◗ -–l > ✣ # ❏ 
opgaande struik met purper zwarte takken en rood 
uitlopend blad.  
STRUIK CO E.P.   6,00

- alba ‘Sibirica’ 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l > ✣ # ❏ 
in de winter koraalrode twijgen, sterkgroeiend, witte 
bloemen in mei-juni. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
Al deze cornussen (Cornus alba-variëteiten) groeien op alle 
gronden. Indien men de mooie rode takken wil behouden 
moeten de planten voor de bladontwikkeling flink inge-
snoeid worden daar anders de takken groen verkleuren 
door mossen. 

- alternifolia 6-8 m  ● ● ◗ -–l Ø ✣ ≠  
takken groeien in etages, crèmewitte bloemen in juni, 
zwarte bessen. Mooie, diep purperrode bladverkleu-
ring in herfst. Gelijkt hard op controversa maar blijft 
kleiner. 
STRUIK 
Maat                             150/175  175/200   200/250 
E.P.                                  77,00    100,00     130,00 

- canadensis 0,2 m ● ◗ h ✾ ▲ ✣ ≤ 
bodembedekker met groenachtige witte bloemen in 
juni, donkerrode bessen in juli, groen-blijvende struik. 
STRUIK CO                                                 E.P.   2,90 

- controversa 10-12 m  ● ● ◗ -–l  Ø ✣ ≠  
takken afstaand en meer in etages groeiend, crème -
witte bloemtuilen in juni, zwarte bessen, diep purper-
rode bladverkleuring in het najaar. 
STRUIK 
Maat                             150/175  175/200   200/250 
E.P.                                  77,00    100,00     130,00 

- ’Eddie’s White Wonder’ 3-4 m  ●  ● ◗ -–l Ø ≠  
grillige struik met grote, witte bloemen in mei. Een 
van de betere nieuwe cultivars. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                             150/175  175/200   200/250 
E.P.                                  65,00      85,00     105,00 

- florida 3-4 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ≠  
witte bloemen in mei-juni, gevolgd door rode bessen. 
Onderzijde van bladeren grijsgroen, oranje-tot pur-
perrode herfstverkleuring. 
STRUIK CO 
Maat                               60/80     80/100    100/125   
E.P.                                 35,00      40,00       60,00 
Maat                                           125/150   150/175 
E.P.                                              100,00     135,00 

- kousa 4-5 m  ● ● ◗ -–l ✣ ≠ Ø  
vier crèmewitte schutbladeren (bloem op clematis 
gelijkend) in juni, rozerode framboos-achtige vruch-
ten, scharlakenrode herfstbladverkleuring. 
STRUIK  
Maat       60/80   80/100  100/125  125/150  150/175 
E.P.         25,00    30,00     40,00      65,00    100,00
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- kousa ‘China Girl’ 3-4 m  ● ● ◗ -–l  
uitzonderlijk grote crème-witte bloemen, bloeitijd 
mei-juni, mooie groene bladeren, licht zure grond en 
zand-humus grond. 
STRUIK 
Maat                80/100     100/125     125/150    150/175 
E.P.                40,00       50,00       70,00      115,00 

- kousa chinensis 7-9 m ● ● ◗ -–l ✣ ≠ Ø  
wordt hoger dan C. kousa, kleine boom, bijzonder 
mooie witte schutbladeren, roze-rode vruchten met gele 
onderzijde. Voor park en tuin, mooie herfstkleur, 
geschikt als solitair. Zonnige standplaats. 
STRUIK 
Maat                80/100     100/125     125/150    150/175 
E.P.                40,00       50,00       70,00      115,00 

- kousa ‘Satomi’ 2,5-3 m ●  ● ◗ -–l ≠ 
deze soort heeft roze bloemen in mei-juni. Mooie diep 
purperrode herfstverkleuring. Hij staat liefst op een 
waterdoorlatende bodem. 
STRUIK CO 
Maat                         100/125     125/150    150/175 
E.P.                              50,00        70,00       115,00 
- mas 4-5 m  ● ● -–l  > ✣ ` ❏  ❖ ➢  
zie ook bomen 
gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in 
febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande 
struik die op bijna alle gronden groeit. 
STRUIKVORM MET KLUIT 
Maat                           80/100     100/125    125/150 
E.P.                              15,50        22,00        26,50 
STRUIK CO                                                 E.P.   5,50 
- nuttallii ‘Monarch’ 6-8 m  ● ● ◗ -–l  ≠  Ø  - zie bomen 
- sanguinea 3-4 m  ● ● > ✣ ` ❏  
struik met bruinrode twijgen en zwarte bessen, rood tot 
roodbruine herfstverkleuring. Deze plant houdt van 
vochtige gronden, gedijt ook aan de kust. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- sang. ‘Winter Beauty’ 3 m  ● ◗ ❏ ›  
hoge struik met prachtig helder oranje twijgen in de 
winter, in de herfst een mooie blad-verkleuring. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
STRUIKVORM MET KLUIT 
Maat                                            80/100       100/125 
E.P.                                              15,50         22,00 
- stolonifera ‘Flaviramea’ 2 m ●  ● ◗ -–l > ✣ # ❏ Ø  
struik met groengele twijgen, in de winter zeer opval-
lend.  
STRUIK CO                E.P.    6,00 
- stol. ‘Kelsey’ 0,7 m ● ● ◗ # ≤Ø  
(Syn. C. stol. Kelsey’s Dwarf’), dwergvorm met purperbrui-
ne twijgen, zeer mooie cultivar.  
STRUIK CO E.P.   2,50

CORYLOPSIS Schijnhazelaar 

- pauciflora 1 m  ● ● ◗ -–l  ≠  ▲  
lichtgele bloemen in maart-april, goudgele bladeren 
in najaar.  
STRUIK CO E.P.  15,00 

- spicata 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  ▲ ≠  
hangende lichtgele bloemen in april, welriekend, gele 
tot oranje bladeren in najaar. 
STRUIK CO E.P.  15,00 
 
CORYLUS Hazelnoot, hazelaar 

- avellana 2-3 m  ● ● > ✣ ≠ ❏ ¥  
zie ook bos en haag  / fruitbomen 
de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór 
de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het 
najaar, voor een goede vruchtzetting plant men best 
meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden 
die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstver-
kleuring. 
STRUIK CO                                                E.P.    5,50 
STRUIKVORM MET KLUIT 
Maat                                            200/250       250/300 
E.P.                                              50,00         75,00 
- avel. ‘Contorta’ 2-3 m  ● ● -–l  > # ¥  
krulhazelaar, struik met opvallende gedraaide twij-
gen, gele hangende katjes in febr.-maart, ideale soli-
tairplant, draagt weinig hazelnoten. 
STRUIK CO E.P.  13,00  

- colurna - zie bomen 
- maxima ‘Purpurea’ 2-3 m  ● -–l  > ✣ ❦ ❏  
purpere hazelnoot, forse opgaande heester met don-
kerbruine bladeren de ganse zomer, geeft vruchten 
maar niet zo veel als C. avellana. 
STRUIK CO E.P.    9,25 
 
COTINUS Pruikenboom 
- coggygria 2-2,5 m  ● ● ◗ -–l ✣ ≠ ❏  
brede, opgaande struiken met een rond groen blad, 
geelgroene pluimvormige bloemen gevolgd door 
vruchten, het blad verkleurt geel in het najaar. 
STRUIK CO                              E.P.    7,50 
- cog. ‘Golden Spirit’ 2-2,5 m  ● -–l ❦ ❏  
zelfde als soort maar met mooie lichtgele bladeren. 
STRUIK CO                                 E.P.  10,00 
- cog. ‘Royal Purple’ 2-2,5 m  ● -–l ❦ ❏  
zelfde als soort maar met mooie, rode bladeren die 
lichtrood worden in de herfst. 
STRUIK CO                                 E.P.    7,50

COTONEASTER Dwergmispel 
- ’Coral Beauty’ 0,3-0,5 m ● ● ◗ ● h▲ ≤ > ✣ ✾ ❖  
uitstekende, kruipende bodembedekker met kleine 
groene lederachtige blaadjes, witte bloempjes 
gevolgd door vuurrode bessen, draagt meer bloem 
en bes dan Cot. d’Skogholm’. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 
- dammeri ‘Major’ 0,2 m  ●  ● ◗  ≤  ✣ >  ✾ ▲  
kruipende groeiwijze, de bladeren, iets groter en 
glanzender dan de soort. Grote vorstresistentie. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 
- ’Eichholz’ zie radicans ‘Eichholz’  
- franchetii 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l  > Ø ✾ ❏ ✣ ❖  
zie ook bos en haag 
opvallende zilverachtige bladeren, rode bessen en 
overhangende twijgen. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 
- ‘Juergl’  0,5 m  ● ● ◗ ≤  ✣  h ✾  
snelgroeiende bodembedekker met witte bloempjes 
en rode bessen. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 
- horizontalis 0,6 m  ● ● ◗ > ✣ ▲ h ¥ ≠ ≤ ❖ 
in de lente fijne roze bloempjes gevolgd door helder-
rode bessen, horizontale vertakking en prachtig 
scharlakenrode herfstkleur. Wordt voornamelijk tegen 
hellingen of muurtjes geplant. 
STRUIK CO                                 E.P.    5,00 
- procumbens ‘Streib’s Findling’  0,2-0,3 m  ● ● ◗ h ✣ 
> ≤ ▲ ✾ ❖  (Syn. C. micro. ‘Streib’s Findling’) 
zeer goede lage soort met rode bessen in het najaar. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 

- radicans ‘Eichholz’ 0,3 m  ● ● ◗ h ▲ ≤ > ✾ ❖ 
(Syn. C. ‘Eichholz’), uitstekende bodembedekker 
met doffe blauwgroene bladeren en vuurrode bessen. 
STRUIK CO                                 E.P.    1,60 
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CRATAEGUS Meidoorn 

- monogyna 6-8 m  ● -–l  > ✣ l::l ❖  ¥  
zie ook bos en haag 
soort met eironde bladeren en lange doornen, welrie-
kende witte bloemen in april-mei, gevolgd door rode 
vruchten. Bij- en vogelvriendelijke plant. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                          150/175    175/200 
E.P.                                               25,00       32,00 

- laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 6-8 m  ● -–l  > ✣ l::l ❖  ¥  
zie ook bomen 
tamelijk brede kroon, scharlakenrode gevulde bloe-
men in mei en rode vruchten. 
STRUIK CO E.P.    25,00 
HALFSTAM CO E.P.    40,00 
- lavallei - zie bomen 

 
CYTISUS Brem   
● -–l ¥ > ≤ ❏  
Brem is moeilijk verplantbaar door zijn diepgaande wortels 
tenzij de planten in pot zijn gekweekt. De plant groeit op 
bijna alle bodems maar heeft een hekel aan heel zure en 
puur kalkachtige gronden, royale bemesting is ook niet aan 
te raden. Brem wordt altijd gesnoeid vlak na de bloei daar 
hij op overjaars hout bloeit, dit om het kaal worden van 
oudere planten tegen te gaan.       
STRUIK CO E.P.    5,50 
  
 

- ’Andreanus Splendens’ 2 m 
goudgeel met rood, begin juni, overhangende groeiwijze. 
- ’Boskoop Ruby’ 2 m  
donkerrode bloemen eind mei, rechtopgaande groei-
wijze. 
- praecox 1,5-2 m   
crèmekleurige bloemen, midden mei, overhangende 
takken. 
- praecox ‘Albus’ 1,5-2 m 
roomwitte bloemen, midden mei, tamelijk smalle groei. 
- praecox ‘Allgold’ 1-1,5 m 
gele bloemen in midden mei, zelfde groei als C. praecox.. 
- ’Zeelandia’ 1-1,5 m 
roomkleurige roze bloemen, midden mei.

DAPHNE 
- mezereum ‘Rubra’ 0,8-1 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ▲  
peperboompje, kleine purperrode bloemen in febru-
ari die geuren, vruchten donkerrood en giftig. 
STRUIK CO E.P.  15,00 
 
DEUTZIA Bruidsbloem 
deze planten houden van een zware voedselrijke 
grond. De oudste takken worden liefst om de twee 
jaar terug gesnoeid om de plant te verjongen en beter 
te doen bloeien. 
STRUIK CO                                                E.P.    6,00 
- gracilis 0,5-0,8 m  ●  ● ◗ ▲ ≤ > 
laagblijvend struikje, fijne witte bloempjes in mei-juni.

- hybrida ‘Mont Rose’ 1-1,5 m  ●  ● ◗ ` ❏ > 
stijve, opgaande heester met roze bloemen in grote 
pluimvormige trossen in juni. 
- purpurascens ‘Kalmiiflora’ 1 m  ● ● ◗ -–l ` ❏  
(Syn. D. kalmiflora), lage struik met sierlijke overhan-
gende takken, bloemen wit met karmijnroze buiten-
kant, mei, heel mooi laag blijvende Deutzia. 
- scabra 2-3 m  ●  ● ◗ ` ❏ > ➢ 
snelgroeiende opgaande struik met witte bloemen, 
enkel, in juni-juli. 
- scabra ‘Plena’ 2-3 m  ●  ● ◗ ` ❏ > ➢ 
opgaande groeiwijze met bruin afschilferende takken, 
dubbel witte bloemen, aan de buitenzijde roze, in 
juni-juli. 
 
 
ELAEAGNUS Olijfwilg 
- ebbingei 2-3 m  ● -–l ❏ ` ✾ ❦ > 
zie ook bos en haag 
ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onder-
zijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als haag-
plant dienst doen. 
STRUIK CO 
Maat                             40/60    60/80    80/100 
E.P.                                     7,50     17,50     22,00 
Maat                                          100/125    125/150 
E.P.                                               35,00       45,00 
- eb. ‘Compacta’ 2-3 m  ● -–l ❏ ` ✾ ❦ > 
zie ook bos en haag 
deze olijfwilg is gelijkaardig aan de soort maar groeit 
compacter. De takken zijn minder lang waardoor de 
plant een vollere groei krijgt en dus minder gesnoeid 
dient te worden. Verder is deze soort heel gelijkend 
aan gewone Elaeagnus ebbingei en kan dus ook wor-
den toegepast als haag. 
STRUIK CO 
Maat                             40/60    60/80    80/100 
E.P.                                     7,50     17,50     22,00 
Maat                                          100/125    125/150 
E.P.                                               35,00       45,00 

- eb. ‘Limelight’ 2 m  ● -–l  ✾ ❦ 
zelfde groei als soort, gele tot geelgroene gevlekte 
bladeren. 
STRUIK CO                                              E.P.    12,50

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
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ENKIANTHUS 
- campanulatus 2 m   ● ◗ -–l ❦ ≠  Ø  
rechtopgaande, rijkbloeiende heester met witroze 
bloemen in mei, de bladeren verkleuren van gele tot 
rode tinten in de herfst. De voet beschermen tegen 
de felle zon. 
STRUIK CO                                              E.P.    15,00 
  
ERICA Heide 
Kleine groenblijvende struikjes die meestal in de win-
ter en het vroege voorjaar bloeien, ze houden van 
zure gronden, dus altijd planten in turf. Snoei en ver-
zorging zie onder Calluna.  
STRUIKJE E.P.   1,50 
Vanaf 10 stuks E.P.   1,35 
Vanaf 50 stuks E.P.   1,28 
 
VARIETEITEN  ●  ● ◗ h ▲ ✾ Ø ÷ 

- car. ‘December Red’ 0,2 m 
brede en krachtige groeiwijze, helderroze bloemen 
van dec. tot maart. 

- car. ‘Myretoun Ruby’ 0,2 m 
donkerrode bloemen van maart tot april. 

- car. ‘Rubinteppich’ 0,2 m 
roze-rood, februari-april, groen loof, breed spreidend. 

- cin. ‘C.D. Eason’ 0,35 m 
brede, opgaande groeiwijze, helder magentarode 
bloemen van juni tot sept. 

- cin. ‘Pallas’ 0,35 m 
zeer talrijk paars bloeiend in juni-sept. breed opgaand. 

- dar. ‘Ghost Hills’ 0,4 m 
paarsroze bloemen van dec, tot mei, breed opgaan-
de maar compacte groei. 

- dar. ‘Kramer’s Rote’ 0,35 m 
wijnrode bloemen van jan. tot april. 

- dar. ‘White Perfection’ 0,20 m 
zuiver roomwit, december-april, loofgroen. 

- vagans ‘Maxwell’ 0,20 m 
bloeit in de zomer van juli tot september, lage compacte 
soort met kersrode bloemen.

 
ESCALLONIA 
Kan tamelijk goed tegen droge gronden, na de bloei 
worden de uitgebloeide takken weggeknipt. 
STRUIK CO E.P.    8,50 
- ’Pink Elle’ 0,7-1 m  ● ● ◗  ✾ 
rijkbloeiende soort met volle roze bloemen die in juni 
- juli bloeien. Je kan deze plant als kuipplant gebrui-
ken. Goed winterhard. 
- ’Red Dream’ 0,5-0,6 m  ● -–l ❏  ✾ 
dwergvorm met rode twijgen, tamelijk grote bloemen, 
helder rozerood. 
 
EUCALYPTUS 
- gunnii 3-4 m  y ● # ≠ ✾ Ø 
snelle groei, decoratieve heerster, witte schermvormige 
bloemen in augustus, blijvende bladeren. 

STRUIK CO E.P.    7,50 
 
EUONYMUS Kardinaalshoed 
- alatus 2-3 m   ● ● ◗ -–l ❏ ✣ # ≠ > 
bijna bolvormige struik met gele bloemen in mei-juni 
gevolgd door bruinrode vruchten met fel oranje 
zaden in. In het najaar verkleurt zijn blad opvallend 
vuurrood en in de winter heeft de plant nog een spe-
ciale sierwaarde door zijn grijze kurklijsten. 

STRUIK CO E.P.    7,00 
SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT 
Maat                           80/100     100/125    125/150 
E.P.                              25,00        30,00        35,00 
- europaeus 2-3 m  ● ● ◗ ● ❏ ` ✣ ≠ ¥ > 
goed voor vullingen in de tuin, ook omdat de plant 
schaduwverdragend is en zodoende geschikt voor 
onderbeplanting. Gele en rode herfsttinten, mooie 
roze vruchten met oranje zaden. 

STRUIK CO E.P.    6,00 
STRUIK KLUIT 
Maat                                          125/150    150/175 
E.P.                                              21,00        30,00 
 

- eur. ‘Red Cascade’ 2-3 m   ● ● ◗ ✣ ≠ ¥  
overhangende groeiwijze, vele rozerode vruchten, 
mooie variëteit.  
STRUIK CO     E.P.    6,00 
- fortunei ‘Coloratus’ 0,6 m   ● ◗ ● ≤ > ✾ h  
laaggroeiende struik tot 60 cm, grote bladeren die 
bronsrood worden in de herfst.  
STRUIK CO     E.P.    2,50 
- for. ‘Dart’s Blanket’ 0,4-0,5 m ● ◗ ● ≤ > ✾ ≠  h 
struik met platte groeiwijze, 40 cm hoog, bladeren 
tamelijk groot, in de herfst diep bronskleurig, zeer 
goede bodembedekker. 
STRUIK CO E.P.    2,50 
- for. ‘Emerald Gaiety’ 0,8 m  ● ● ◗ ● h ✾  
groeiwijze breed-opgaand, bladeren vrij groot, zilver-
wit gerand wit-bont, zeer goede winterharde hegge-
plant, ook heel geschikt voor plantenbakken. 
Bodembedekker. 
STRUIK CO               E.P.    5,50 
- for. ‘Emerald’n Gold’ 0,3 m  ● ● ◗ h ▲ ✾ ≤ > ❦ ≠  
bladige heester, groen blad met gele randen, in de 
winter iets rood verkleurend, ideaal voor bloembak-
ken. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- for. ‘Harlequin’ 0,40-0,50 m  ●  ▲ ✾ ≤ ❦ ❏  
brede bossige groeiwijze, bladeren witbont gevlekt 
en gespikkeld, soms vrijwel geheel wit, geschikt voor 
oa plantenbakken. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- for. ‘Hort’s Blaze’ 0,5 m   ● ◗ ● ≤ > ✾ h 
zelfde als Euonymus fort. ‘Coloratus’, blijft lager. 
STRUIK CO E.P.    2,50 
- for. ‘Sunspot’ 0,3 m  ● ● ◗ h ▲ ✾ ≤ > 
lage plant met kruipende en opstijgende, gele twij-
gen, bladeren klein, dof donkergroen, in het midden 
met een opvallende gele vlek of enkele kleinere vlek-
ken. Uitstekend als bodembedekker in kleinere tui-
nen en voor bakbeplanting. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- for. ‘Vegetus’ 0,8-1 m  ● ● ◗ ● > ✣ ≤ ▲ ✾ ❖ 
halfhoog heestertje met grote grasgroene bladeren, 
rode vruchten, goed voor bodembedekking.  
STRUIK CO E.P.    2,50

Euonymus alatus Euonymus for. 'Harlequin'

Euonymus for. ‘Emerald’n Gold’ Euonymus europaeus Escallonia 'Red Dream'
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- japonicus 2 m   ● ● ◗ ● ✾ > 
zie ook bos en haag 
een van de beste groenblijvende heesters voor aan-
planting aan de kust en in de stad. Grote struik met 
glanzend groene, leerachtige bladeren. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- japonicus ‘Albomarginatus’ 1,5-2m  ● -–l ❦ ✾ y 
opgaande struik, grote matgroene bladeren met witte 
randen, geschikt voor bloembakken, bestaat ook met 
geelgerande bladeren. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- jap. ‘Aureus’ 2-3 m  ● ● y ✾  
struik met goudbonte bladeren, compacte groeiwijze, 
beschut planten. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- jap. ‘Microphyllus’ 0,6 m  ● ● y ≤  
bladhoudende struik met kleine donkergroene blaad-
jes, goed voor bloembakken en kleine haagjes. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- jap. ‘Micr. Albovariegatus’ 0,6 m ● ● y ≤    
bladhoudend struikje met kleine uitgaande blaadjes, 
geschikt voor borders en bloembakken, beschutten 
in de winter. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- jap. ‘Micr. Aureovariegatus’ 0,6 m ● ● y ≤    
zelfde als vorige maar met gele bladrand. 
STRUIK CO E.P.   5,50 

EXOCHORDA Parelstruik 
Exochorda is tevreden met een humusrijke, goed 
doorlatende tuingrond in de volle zon. Op latere leef-
tijd kan de plant onderaan kaal worden, dit kan men 
voorkomen door de jonge plant vaak en diep terug te 
snoeien zodat hij struikvormig opgroeit. 
- macrantha ‘The Bride’ 1 m  ● -–l  
opvallend, mooie bloemen in mei-juni, zuiver wit, 
compact groeiende struik. 
STRUIK CO E.P.   8,50

FORSYTHIA Chinees klokje 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- int. ‘Lynwood’ 2-3 m  ● -–l  ` ❏ > ¥ 
sterkgroeiende plant met dubbel, dichte opeenstaande 
bloemtrossen met open bloemkelken in maart. 
- int. ‘Spectabilis’ 2-3 m  ● -–l  > ` ❏  ¥  
opgaande groei met stevige twijgen, grote goudgele 
bloemen in maart. Bloeit op 2-jarig hout. 
 
 
FOTHERGILLA 
- major 1-1,5 m   ● ◗ -–l  ▲ Ø ≠ 
(Syn. F. monticola), brede, opgaande struik met  
roomwitte bloemen in april voor de bladontwikkeling. 
Onderzijde blad is blauw-grijsgroen. De herfstkleur 
gaat van oranjegeel tot oranjerood. 
STRUIK CO                                              E.P.    15,00 
 
 
FUCHSIA 
- ’Riccartoniï’ 0,7-1 m  ● -–l  ▲ ≤ y 
bellenplant, struikje met overhangende takken, han-
gende rode bloemen van juni tot augustus, beschut
planten, in het voorjaar mag de plant volledig terug-
gesnoeid worden. 
STRUIK CO E.P.   7,00

GAULTHERIA 
- procumbens 0,2 m  ● ◗ h ▲ ✾ ✣ ≠ Ø 
bergthee, laag bodembedekkend plantje met een 
glanzend groen blad dat in de winter roodbruin ver-
kleurt, fijne witte tot roze bloempjes van juni tot 
augustus gevolgd door rode bessen die lang aan de 
plant kunnen blijven. Gaultheria houdt van een zure, 
humusrijke bodem die goed doorlatend is. 
STRUIK CO E.P.   3,00 
 
 
GENISTA Verfbrem 
- lydia 0,4 m   ● ▲ ≤ >  
breed uitgroeiend heestertje met gele bloemen in 
juni, zeer bloeirijk.  
STRUIK CO E.P.   6,00 
 
 
GLEDITSIA Valse Christusdoorn - zie bomen 
- triac. ‘Inermis’ 12-15 m  ● -–l  > l::l  
zelfde als soort, maar volledig doornloos. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                          250/300    300/350 
E.P.                                             195,00      245,00 
- triac. ‘Rubylace’ 6-8 m  ● -–l  > ❦  
doornloze soort met bruinrode bladeren die niet al te snel 
groeit. 
STRUIK CO                                                E.P.  15,00 
- triac. ‘Skyline’ 15-20 m   ● -–l l::l ¥  
boom met opvallende piramidale groeiwijze, blade-
ren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte 
geurende bloemen in juni. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                           150/175     175/200    200/250 
E.P.                              75,00       100,00      130,00 
- triac. ‘Sunburst’ 6-8 m  ● -–l  > ❦  
de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geel-
groen worden, doornloze struik en of boom, goede aan-
winst voor de gele bladplanten, matige groeier. 
STRUIKVORM MET KLUIT 
Maat                           150/175     175/200    200/250 
E.P.                              75,00       100,00      130,00

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
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HAMAMELIS Toverhazelaar 
STRUIK CO E.P.  25,00 
 
- int. ‘Arnold Promise’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l  ▲ Ø ≠ ❏ 
de verbeterde Hamamelis voor de alom gekende 
Hamamelis mollis. Grote gele bloemen eind februari 
en gele herfstkleur. 
- int. ‘Diane’ 2-2,5 m  ● ● ◗ -–l  ▲ Ø 
goed groeiende struik, zeer grote bronsrode bloemen 
die later tot oranjebruin verkleuren, in februari, dit is 
de meest rode cultivar. 
- int. ‘Feuerzauber’ 2-2,5 m  ● ● ◗ -–l  ▲ Ø 
grote, bronskleurig rode bloemen in jan.-feb., brede, 
forse groei. 
- int. ‘Jelena’ 2-2,5 m   ● ● ◗ -–l  ▲ Ø 
brede opgaande struik met zeer grote koperkleurig 
oranje bloemen die oranjeroze tot okergeel kunnen 
verkleuren, dec.-jan. 
- int. ‘Pallida’ 3 m  ● -–l  Ø 
zeer brede struik met schuinopgaande takken, rijkbloeiend, 
grote zwavelgele welriekende bloemen in jan.- febr. 
 
HEBE 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- buxifolia zie odora 
- ’Green Globe’ 0,30 m  ●  ▲ ✾ 
wintergroen, bolvormige groeiwijze, bladeren fris-
groen, zeer klein en mooi plantje, beschut planten. 
- ochracea 0,4 m   ● ▲ ≤ ✾ ❦ 
(Syn. H. armstrongii), roestkleurige schubachtige 
blaadjes, witte bloempjes in juni, voor boorden, jaar-
lijks snoeien. 
- och. ‘James Stirling’ 0,25 m   ● ▲ ≤ ✾ ❦ 
zelfde als soort maar compacter groeiend. 
- odora 0,3 m   ● ▲ ≤ ✾ y 
(Syn. H. buxifolia), kleine blaadjes, dakpansgewijs, witte 
bloemaren in juni-aug. 
- pinguifolia 0,3 m  ● ▲ ≤ ✾ ❦ 
laag struikje met dof blauwgroene blaadjes, soms 
roodachtig gerand, witte bloemaren in juli-aug. 
 
en andere soorten naargelang het seizoen.

HEDERA Klimop - zie ook klimplanten 
- colchica ‘Fall Favourite’ 0,6-0,8 m   
● ● ≤ -–l ✾ ❖ >✣  
donkergroene heester, gedijt zeer goed in de scha-
duw, breedgroeiend, zwarte bessen. 
STRUIK CO E.P.    7,00 
- helix ‘Arborescens’ 0,8-1,2 m   
● ● ≤ -–l ✾ ❖ > ✣  
bolvormig groeiende struik, groene glimmende blade-
ren, tamelijk kleine zwarte vruchten in okt.-nov. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
 
 
HIBISCUS Althaeastruik 
- syriacus 1-2 m  ● ▲ -–l  
opgaande struik met grijze twijgen, mooie bloemen in ver-
schillende kleuren van aug. tot okt., Hibiscus houdt van een 
goed afwaterende plaats en volle zon. De planten mogen 
elk voorjaar ingesnoeid worden daar ze op 1-jarig hout 
bloeien. 
STRUIKVORM 
Maat            40/60 CO     60/80 kluit     80/100 kluit 
E.P.                11,00           20,00             25,00 
Maat           100/125 kluit  125/150 kluit   150/175 kluit 
E.P.                30,00           45,00             60,00  
- ‘Blue Chiffon’ half dubbele violet blauwe bloemen. 
- ‘Diana’ zeer grote zuiverwitte enkele bloemen. 
Sterke groei. 
- ‘Hamabo’ lichtroze met rode vlek, enkelbloemig. 
- ‘Lady Stanley’ wit met roze schakeringen, rode vlekken 
in het hart, bijna gevuld, vroeg bloeiend.  
- ‘Marina’ prachtig diepblauw, grote klokken, enkel-
bloemig, verbeterde versie van vroegere ‘Oiseau 
Bleu’. 
- ‘Pink Giant’ helder dieprose, iets lichter dan  
‘Woodbridge’, zeer grote enkele bloemen, mooie cultivar. 
- ‘Red Heart’ zuiver witte bloemen met een rood 
hart, enkelbloemig. 
- ‘White Chiffon’ half dubbele witte bloemen. 
- ‘Woodbridge’ karmijnrode grote bloemen, enkel-
bloemig.
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HYDRANGEA (= HORTENSIA) 
Hortensia groeit het best op een kalkvrije en een wat 
beschaduwde plaats die iets vochtig mag zijn. In de 
volle zon kunnen de bladeren slap gaan hangen. 
- anomala petiolaris zie klimplanten 
- arborescens ‘Annabelle’ 1-1,25 m  ● ◗ ● -–l  ≠  Ø 
mooie, grote bolvormige witte bloemen (20-25 cm) in 
juli-sept., bossige losse groeiwijze. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- arbor. ‘Strong Annabelle’ 1-1,25 m  ● ◗ ● 
zelfde als ‘Annabelle’ maar met iets kleinere bloemen 
en stevigere stengels. 
STRUIK CO              E.P.  14,00 
- aspera ‘Macrophylla’ 1,2-1,5 m  ● ◗ -–l  
opgaande, vrij traag groeiende struik, de bloemen 
bestaan uit witte bloempjes met lila randbloemen, 
bloeit in juli-aug., behaarde twijgen. 
STRUIK CO              E.P.  10,00 
- macrophylla 1-1,5 m  ● ● ◗ ● -–l  > ❏  
gewone hortensia, te verkrijgen in roze, rood, wit en 
blauw. Bolvormige bloemen in juli-sept. Om de mooie 
blauwe kleur te behouden, kunt u best een hoeveel-
heid ijzer met de grond vermengen.   
STRUIK CO               E.P.     6,00 
SOLITAIRSTRUIK CO     E.P.  13,50 
- mac. Endless Summer ’The Bride’ 1 m ● ● ◗ -–l  ❏   
zie ‘The Original’ maar dan met witte bloemen. 
STRUIK CO              E.P.   16,00 
- mac. Endless Summer ’The original’ 1 m  ● ● ◗  

-–l ❏   
deze soort bloeit heel de zomer, ook als hij kort 
gesnoeid wordt na de winter en na het bijknippen in 
de zomer. Blauwe kleur, afhankelijk van de grond. 
STRUIK CO              E.P.   16,00 
- mac. ‘Mariesii’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ● -–l  >  
(Syn. H.m. ‘Mariesii Perfecta’), vlakke bloemen in 
aug.-sept., blauwe bloemen met lilaroze randbloe-
men, opgaande, dichte struik. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- pan. ‘Bombshell’® 0,8-1 m  ● ● ◗ -–l ❏ 
deze soort is uniek vanwege zijn compacte groei en 
bloei, roomwitte bloemen verschijnen op de plant in 
juni tot augustus. Snoeien na de winter tot 10 cm 
boven de grond. 
STRUIK CO E.P.   9,00 
- pan. ‘Grandiflora’ 2-2,5 m  ● ● ◗ -–l  > ≠  
grote witte bloempluimen in augustus die later een  
paarsig-rode tint krijgen en tenslotte bruin verbloeien. 
Het blad verkleurt geel in de herfst. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
HALFSTAM CO     E.P.  40,00

- pan. ‘Kyushu’ 2-3 m  ● -–l ❏  
hoog opgaande struik met flinke bloempluimen, ste-
riele bloemen roomwit tamelijk veel in sept.-oktober,
bladeren matglanzend groen. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- pan. ‘Limelight’ 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l ❏   
brede struik met limoenkleurige bloemen, snoei eind 
februari terug tot 20cm, dezelfde zomer groeit deze 
plant tot een hoogte van 1-1,5 m. Bloeit in augustus-
september. 
STRUIK CO E.P.   7,50 
SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT 
Maat                                                             175/200 
E.P.                                                                   65,00 
- pan. ‘Little Lime’ (‘Jane’)® 1 m  ● ● ◗ -–l ❏ 
een compacte soort met limoencrème witte bloem. 
Om mooie groenachtige bloemen te krijgen staat 
deze plant best op een vochtige bodem, de bloeitijd 
is van augustus tot oktober. In het voorjaar terug 
snoeien tot 10 cm boven de grond. 
STRUIK CO E.P.   9,00 
- pan. ‘Pinky-Winky’® 1,5-2 m  ● ● ◗ ● -–l ¥ Ø ❏ ` 
zeer bloeirijke hortensia met donkerroze bloemen 
heel de zomer door. 
STRUIK CO E.P.   9,00 
SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT 
Maat                                                             175/200 
E.P.                                                                   65,00 
- pan. ‘Wim’s Red’® 1,2-1,5 m  ● ● ◗ ≠ -–l ❏ 
hij vormt stevige stengels met een donkerrode kleur. 
De bloei begint wit om nadien over te gaan naar don-
ker rood. In juni verschijnen reeds de eerste bloemen 
en duurt tot in de herfst. In de lente de takken terug 
snoeien tot 30 cm boven de grond. 
STRUIK CO E.P.   9,00 
- petiolaris zie anomala petiolaris 
- quercifolia 1-1,5 m  ● ● ◗ ● -–l ❦ ≠  
geelwitte pluimvormige bloemen in juli-aug., later lila-
roze verkleurend. Mooie rode bladverkleuring in de 
herfst, bladvorm gelijkt op dat van een eik, onderzijde 
witviltig. 
STRUIK CO E.P.   8,25 
- ser. ‘Bluebird’ 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l  
vlakke bloeiwijze met zuiver blauwe randbloemen, 
lager en breder groeiend, ideale kuipplant. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- ‘Teller’ 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l ❏ › 
struik met platte schermvormige bloemen, in verschil-
lende kleuren te verkrijgen, roos, rood, wit en blauw. 
STRUIK CO E.P.   6,00

HYPERICUM Hertshooi 
- andros. ‘Autumn Blaze’ 1 m  ● ● > ✣ ▲ ❏ Ø 
bladeren donkergroen, bloemen klein, goudgeel, 
vruchten besvormig purperbruin. Veel gekweekt voor 
snijtakken in boeketten. 
STRUIK CO                                                 E.P.   5,50 
- ‘Buttercup’ 1 m ● ◗ ● ❏  
bladeren lancetvormig, kleine goudgele bloemen, 
bloeit in augustus-september. 
STRUIK CO                                                 E.P.   5,50 
- calycinum 0,3 m  ● ● > ✣ h ▲ ✾ Ø  
uitstekende bodembedekker, platgroeiende struik 
met grote gele bloemen van juli tot sept., ook voor 
arme gronden. 
P9 E.P.   1,50 
- dummeri ‘Peter Dummer’ 60 cm ● ● ◗-–l ✣ ❦ ❏ Ø  
lage en brede struik, donkerblauw-groen blad, goud-
gele bloem met korte goudgele meeldraden, winter-
hard, bijzonder mooie cultivar. 
STRUIK CO E.P.   5,50 
- ‘Hidcote’ 1 m  ● ● ◗ > ▲ ✾ Ø  
goudgele bloemen met iets oranje stampers van juli 
tot okt., opgroeiende struik met overhangende tak-
ken, half groenblijvend.  
STRUIK CO E.P.   5,50 
- moserianum’ 0,5 m  ● ● ◗  y ❏  
mooie bodembedekkende Hypericum met gele 
bloem van juli tot september, groeit op doorlatende 
bodem.  
STRUIK CO E.P.   5,50 
 
ILEX Hulst - zie ook bos en haag 
- aquifolium 5-6 m  ● ● -–l  > ̀  ✣ ✾ ❖  
gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot 
jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zet-
ten voor vruchtvorming. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- aq. ‘Alaska’ 5-6 m 
geschikt voor droge, zure gronden. Kleine stekelige 
bladeren. Hulst met witte bloempjes in mei-juni, 
gevolgd door de mooie rode vruchten. 
STRUIK CO E.P.   6,50 

- aq. ‘J.C. van Tol’ 5-6 m  ● ● -–l  ` > ✣ ✾ ❖  
donkergroene hulstsoort met weinig stekels op het 
blad, grote oranjerode bessen, zelfbestuivend. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
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- cren. ‘Blondie’® 2-3 m  ● ● ◗ ● > ❏ ` ¥ 
cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte 
geurende bloempjes geven later zwarte bessen. 
STRUIK CO E.P.   8,50       
- cren. ‘Carolina Upright’ 2-3 m ● ● ◗ ● ✾ ` ❏ 
strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan 
gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- cren. ‘Convexa’ 0,8-1,2 m  ● ● > ≤  ▲ ✾ 
Chinese beshulst, bladeren opvallend bolstaand, groei-
wijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen. 
STRUIK CO E.P.   6,50       
- cren. ‘Dark Green’ ® 2-2,5 m ● ● ◗ ● ✾ ` ❏ 
een smal opgaande groenblijvende heester, laat zich 
gemakkelijk snoeien, groeit het best op een vochtige en 
voedingsrijke grond. 
STRUIK CO E.P.   8,50 
- cren. ‘Golden Gem’ 0,8-1 m    ● ● ◗ > ❦ ≤  ▲ ✾  
kleinblijvende hulst zonder gezaagde kant aan het 
blad, fijne gele bladeren, vooral in de winter. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- cren. ‘Green Hedge’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ● > ❏ ` ¥ 
zie ook bos en haag 
breed opgaande dwerghulst met lichtgroen bladje.  
STRUIK CO E.P.   6,50 
- cren. ‘Green Lustre’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ❏ ` ✾ 
Japanse hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit 
komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vak-
vulling.  
STRUIK CO E.P.   6,50 
- maximowicziana ‘Kanehirae’ 2 m ● ● ◗ ● ✾ ` ❏  
zie ook bos en haag 
de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen, 
groeit vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed 
als haag te gebruiken. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘ Blue Prince’ 2-3 m  ● -–l  ❦ `  ✾  
breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren, 
mannelijke vorm dus geen bessen. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘Blue Princess’ 2-3 m  ● -–l ✣  ❦ `  ✾ 
breed, opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode 
vruchten, om bessen te produceren plant men ‘Blue 
Prince’ samen met ‘Blue Princess’. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘Heckenfee’ 1,5-2 m ● ◗ ● ❏ ` ✾ 
blauwgroene hulst met compacte vertakking. Geeft 
bessen in combinatie met Ilex mes. ‘Heckenpracht’. 
Groeit op alle gronden, doch niet te nat. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- mes. ‘Heckenpracht’ 1,5-2 m ● ◗ ● ❏ ` ✾ 
blauwgroene hulst met compacte vertakking, manne-
lijke vorm, bestuift Ilex mes. ‘Heckenfee’. Groeit op 
alle gronden, doch niet te nat. 
STRUIK CO E.P.   6,50

ITEA Bloemwilg 
- virginica 1 m  ● -–l   ❏ ✾ 
kleine opgaande struik, bladeren elliptisch, lichtgroen, 
bloemen in opstaande, vaak iets geknikte trossen, wit, 
welriekend, mei-juni, mooie, meestal rode herfstkleur. 
STRUIK CO E.P.     7,50 
 KALMIA Lepelboom 
- angustifolia ‘Rubra’ 1 m  ● ● ◗ ❏ ≤ ✾  
bloemen helder roze, juni-juli, bladeren iets groter 
dan de soort en heel donkergroen, opgaande struik. 
STRUIK CO E.P.     17,00 
- latifolia 1-1,5 m   ● ◗ -–l ❏ ✾ Ø y 
dichte en breeduitgroeiende struik, roze bloemen in 
mei-juni. 
STRUIK CO E.P.     17,00 
- polifolia 0,5 m  ●  ● ◗ ▲ ✾ ¥ 
licht struikje, bladeren smal en helder groen, onderzij-
de blauwwit, bloemen in purperrose tuilen, in mei-juni. 
STRUIK CO E.P.     17,00 
 
KERRIA Ranonkelstruik 
Kerria heeft het liefst een voedselrijke grond. Om de 
drie jaar kan men best na de bloei de plant insnoeien 
tot tegen de grond om zo nieuwe frisgroene takken te 
bekomen. Doet men dit niet dan krijgt men na ver-
loop van tijd dorre bruine twijgen. 

- jap. ‘pleniflora’ 1-1,5 m  ● ● ◗  # ` ❏  
zelfde als soort met goudgele gevulde bloemen. 
STRUIK CO E.P.    6,00 
 
KOELREUTERIA - zie bomen  
 
KOLKWITZIA 
- amabilis 2-2,5 m  ● -–l ❏ 
bloemen helderroze, zeer talrijk, mooie cultivar.  
STRUIK CO                              E.P.   6,00 
 
LABURNUM Gouden regen 

- watereri ‘Vossii’ 4-5 m  ●  ● ◗ -–l  > ✣  #  l:l ¥  
zie ook bomen 
grote struik of matige boom met een losse, brede 
kruin, gele lange (tot 45 cm) hangende bloemtrossen 
in mei-juni rijkbloeiend. Gouden regen groeit op een 
niet te natte grond, maar wel kalkrijk. Groen hout. 
STRUIK CO E.P. 30,00

Gouden snoeitips 
 
Kijk, denk en snoei 
 
- Respecteer steeds de natuurlijke vorm van de    
plant. 
- Hoe sterker de twijgen worden ingesnoeid hoe  
krachtiger de resterende knoppen zullen     uit-
lopen. 
- Dus wordt er veel groei verlangd, dient men 
kort in te snoeien. 
- De voornaamste snoei vindt plaats in het  
voorjaar, na de strenge vorst, zodat de planten 
zichzelf kunnen beschermen tijdens strenge 
vorst. 
- Uitgebloeide bloemen mogen altijd verwijderd 
worden om een eventuele tweede bloei te beko-
men of om de planten niet uit te putten door de 
zaadvorming. Het gaat de bloemknopvorming 
en bloei voor het volgende jaar gunstig beïn-
vloeden. (rozen, rhododendrons) 
- Snoeiwijze twijgen:     
  Goed       Slecht 
 

 
 
- Gebruik steeds goed en scherp snoeimateriaal.
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LEDUM 
- groenlandicum (moeraspalm) 0,8 m  ● ◗ ✾  
(Syn. L. latifolium), laag struikje tot ongeveer 80 cm, 
bladeren smal, bloemen in schermen, wit, mei-juni. 
Zeer winterhard. Gedijt het best in lichte schaduw. 
STRUIK CO E.P. 12,00 
 
LEUCOTHOE 
- axillaris ‘Curly Red’ 0,6 m  ● ● ◗ ● ≤  Ø  
mooie bladverkleuring en apart gekruld blad. In de 
winter kleurt de plant naar donker purperrood. Kleine 
witte bloemen in april-mei. 
STRUIK CO E.P.     8,00 
- ‘Scarletta’ zie ‘Zeblid’ 
- walteri 1 m   ● -–l ❦ ✾ ≠  Ø  
(Syn. L. Fontanesiana) mooi struikje met  over-
hangende twijgen, in de herfst en winter purper brui-
ne bladeren, bloemen wit in mei-juni. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- wal. ‘Rainbow’ 1 m  ● -–l ≤ ❦ ✾ Ø  
wintergroene struik met overhangende twijgen. Bont 
blad, met roze, gele, oranje en groene tinten. Witte 
bloemen in mei-juni. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- ‘Zeblid’ 0,8-1,2 m  ●  ● ◗ -–l ❦ ❏ ≠ ✾ 
lage en dichte groeiwijze, jonge bladeren, aanvankelijk 
bronskleurig later groen, in de herfst opvallend licht-
rood tot bronsrood verkleurend, jonge twijgen fel rood, 
zeer fraaie hybride. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
 
LEYCESTERIA Fazantenbes 

- formosa 1,5-2 m  ●  ● ◗ 
middelgrote heester met prachtige bloemen; witte 
hangende klokjes met paarse schutbladen. De bloei 
is lang van juni tot september en nadien verschijnen 
donkere bessen. Deze struik lokt bijen en vlinders. 
STRUIK CO E.P.   6,50

LIGUSTRUM Liguster 

- obtusifolium ‘Massif’ ® 1 m ● ● ❏ ✣ ≤ ❖ h 
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, 
geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook 
als haag gesnoeid worden, goed winterhard. 
STRUIK CO E.P.   6,50 
- delavayanum  ● ● ◗ -–l  y ✾  
ligustrum met zeer kleine blaadjes, laat zich zeer goed 
snoeien, wordt meestal op halfstam aangeboden, 
beschermen in de winter, wordt hij niet gesnoeid dan 
geeft de plant witte bloemen gevolgd door zwarte bessen. 
HALFSTAM CO PRIJS OP AANVRAAG 

- lucidum 1,5-2 m  ● ● ◗ ✣ ` ❏ y ✾ ❖  
glanzende grote bladeren, witte bloemtrossen in mei-
juni gevolgd door zwarte bessen. 
STRUIK CO E.P.  12,00 
- ovalifolium zie bos en haag 

- ov. ‘Aureum’ zie bos en haag 
- vulgare ‘Atrovirens’ zie bos en haag

LONICERA  
 
- fragrantissima 0,8-1 m  ● ● ◗ -–l ✣ ❏ y 
bladeren eirond ellipstisch, spits 4-7 cm,bloemen 
roomwit, 1.5 cm, welriekend, bessen donkerrood. 
STRUIK E.P.   7,50 
- nitida 1,25 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ` ✾  
brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen 
takken, bladeren eirond tot smal ellipstisch, violet-
paarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in 
Engeland. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- nit. ‘Elegant’ - zie bos en haag 
- nit. ‘Hohenheimer Findling’ 1,25 m  ● ● ◗ ` ❏ 
zie ook bos en haag 
brede, opgaande struik met uitstaande gebogen tak-
ken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest win-
terharde vorm. Geschikt voor vakbeplanting. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- nit. ‘Maigrün’ 0,5-0,7 m  ● ● ◗ > ≤  ▲  
nieuwe variëteit met glanzend groene bladeren en 
compacter groeiend dan soort. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- nit. ‘Silver Beauty’ 0,7-1 m  ● ● ◗ > ̀  
een struikje van groene, wit gerande kleine blaadjes, 
kan als haag, solitair en bodembedekker gebruikt 
worden. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- pileata 0,5-0,7 m  ● ● > ̀  ≤ h ✾  
struikje met horizontaal afstaande twijgen, dus  
breedgroeiend, fijne groene blaadjes, goede bodem-
bedekker, geschikt voor onderbeplanting.  
STRUIK CO E.P.   1,60 
- pil. ‘Mossgreen’ 0,3-0,5 m  ● ● > ̀ ❏ h ✾  
zie ook bos en haag 
struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. 
Compacter groeiend als Lonicera pileata, ideale 
bodembedekker. 
STRUIK CO E.P.   1,60 
- tat. ‘Hack’s Red’ 2-3 m  ● ● ◗ ` ❏  
matig hoge struik met purperroze bloemen. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- tat. ‘Rosea’ 2-3 m  ● ● ◗ > ` ❏ ❖  
zachtroze bloemen in mei-juni gevolgd door rode 
bessen. Fors opgaande struik met een mooi licht-
groen blad dat vroeg ontluikt 
STRUIK CO E.P.   6,00

TIP 
GROENBLIJVENDE PLANTEN 
WORDEN GESNOEID IN DE 

MAANDEN MEI – JUNI – JULI 
& AUGUSTUS, WEL OP EEN 

BEWOLKTE DAG 
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MAGNOLIA Beverboom 
- grandiflora 4-6 m  ● -–l y ✾ ❦ Ø  
zie ook bomen 
groenblijvende heester met welriekende, 15 cm grote 
witte bloemen, rossig behaarde twijgen en leder-ach-
tige, grote blinkende, groene bladeren die roestkleu-
rig behaard zijn aan de onderzijde. 
ZWARE STRUIK 
Maat                           125/150    150/175    175/200 
E.P.                             120,00      150,00      190,00 
- liliiflora ‘Nigra’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l  > Ø  
opgaande brede struik met matig groeiend, donker-
purpere bloemkelken in mei-juni. 
STRUIK KLUIT 
Maat                            60/80       80/100     100/125 
E.P.                              30,00        40,00        50,00 
- loebn. ‘Merril’ 3-5 m  ● ● ◗ -–l  > Ø  
zeer vroegbloeiende Magnolia. Dezelfde witte, ster-
vormige bloem als stellata. Deze soort wordt wel 
hoger. 
SOLITAIRSTRUIK KLUIT 
Maat                       175/200      200/250     250/300 
E.P.                          100,00        130,00       175,00 
- sieboldii 5 m  ● ● ◗ -–l  
bloemen met een doorsnede van 7-10 cm, zijn klok-
vormig, roomwit met karmijnrode meeldraden in  
juni-juli. 
STRUIK CO 
Maat                                                              60/80 
E.P.                                                                35,00 
- soulangeana 4-6 m  ● ● ◗ -–l  > Ø  
vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waar-
van de buitenkant zachtroze is getint, bloei in april voor 
de bladontwikkeling, brede laagspreidende struik. 
STRUIK CO E.P.  10,00  
SOLITAIRSTRUIK KLUIT 
Maat                           80/100     125/150    150/175 
E.P.                              30,00        80,00       100,00 
- soul. ‘Alba Superba’ 4-6 m  ● ● ◗ -–l  > Ø  
vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waar-
van de buitenkant zuiverwit is, bloei in april voor de 
bladontwikkeling, brede laagspreidende struik. 
STRUIK CO E.P.  10,00 
SOLITAIRSTRUIK KLUIT 
Maat                       125/150      150/175     175/200 
E.P.                           80,00         100,00       130,00  
- stellata 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  > ▲ Ø  
dwergvorm met stervormige bloemen, wit en geu-
rend, zeer vroegbloeiend, groeit even hoog als breed. 
STRUIK CO E.P.  10,00 
STRUIK KLUIT 
Maat                    60/80   80/100  100/125   125/150 
E.P.                      25,00    30,00     45,00      60,00

- ‘Susan’ 4-5 m  ●  ● ◗ -–l  
bladeren matig groot, donkergroen, bloemen diep purper-
rood en zeer talrijk, april-mei, ideaal voor kleine tuinen. 
STRUIK CO E.P.  10,00 
 
MAHONIA 
- aquifolium 1-1,5 m   ● ● > ̀ ❏ ✾ ❖ ✣ ≠  
zie ook bos en haag 
opgaande twijgen maar compact groeiend met in de 
zomer een glanzend groen, getand blad en in de herfst 
brons- tot purperachtig verkleurend. Gele bloemen in 
maart-april en blauwe bessen, ideaal voor vakvulling. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
- aq. ‘Apollo’ 0,5 m  ● ● ≤ ▲ ✾ ✣  
diepgele bloemtrossen in mei, donkergroene blade-
ren, breedgroeiend, zoals soort maar veel compacter.  
STRUIK CO E.P.    9,00 
- bealei 1-1,5 m   ● ◗ ● -–l ✾ ✣ ❦  
blauwgroene bladeren in rozetvorm, lichtgele tot 15 
cm lange bloemtrossen in april- mei en blauwe bes-
sen in najaar. 
STRUIK CO E.P.    8,00 
- eurybracteata ‘Soft Cares’ 1-1,2 m   ● ◗ ● y ✾ 
een mahonia zonder stekels, hij bloeit in januari-
februari, heeft een mooi varenachtig blad waardoor 
hij een exotisch uitzicht krijgt. 
STRUIK CO E.P.  20,00 
- media ‘Charity’ 2 m  ● ◗ ● -–l ❏ ✣ ✾ 
zuiver gele bloemen van dec. tot febr. Geveerde 
lange bladeren in rozetvorm met een doffe grijsgroe-
ne kleur, krachtig opgaand groeiend. 
STRUIK CO E.P.    8,00 
 
 
 
MALUS Sierappel - zie ook bomen 
Malus is een sieraad in onze tuin daar er een grote 
verscheidenheid in bloemkleur en vruchten bestaat. 
Ze groeien op de meeste gronden. 
STRUIK CO E.P.  15,00 
- ‘Evereste’   ● -–l ✣ ≠ 
flinke piramidale boom, donkergroene bladeren vaak 
iets gelobd, 5 cm grote bloemen in knop roze, later 
zuiver wit. 
 - ‘Red Sentinel’ 4-6 m ● -–l  > ✣ l:l  
matig hoge, slanke boom, bladeren glanzend groen, 
bloemen roze tot wit, vruchten helderrood, tot eind 
december of langer er aan blijvend. Bijzonder waar-
devolle aanwinst voor straat, tuin en park. De beken-
de ‘Kriekappel’. 
- ‘Rudolph’  ● -–l  ✣ ❖ 
opgaande boom, bladeren bruin-rood, later donker-
groen, bloemen 4-5 cm, roze-rood, in knop karmijn-
rood, talrijk, mei, vruchten oranjegeel, lang aan de 
boom blijvend, weinig gevoelig voor schurft.

MYRICA Gagel 
- gale 0,8-1,2 m   ● ◗ -–l ✣ Ø  
compakt groeiend struikje, welriekende planten, 
mannelijke katjes in maart-april, bruine vruchten. 
STRUIK CO E.P.   8,00 
 
NANDINA 
- domestica 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l  ` ✾ ≠ 
de sierwaarde van de plant bestaat in de fraai rode 
kleur van het nieuwe blad en ook de rechtopstaande 
bloemen, gevolgd door rode bessen, alle nandina 
soorten kunnen als terrasplant gebruikt worden. 
STRUIK CO E.P.   9,50 
VARIETEITEN  ● ● ◗ -–l  ` ✾ ≠ 

- dom. ‘Gulf Stream’ 0,75 m 
een kleinere vorm van Nandina met rode uitkomend 
blad in het voorjaar en een mooie herfstverkleuring.  

- dom. ‘Sunset Boulevard’ 0,8-1,2 m 
een zeer opvallend  jong blad, het blad loopt oranje, 
rood roze en geel uit. Later kleurt dit naar groen en in 
de herfst en winter kleurt het rood. 
 
 
NOTHOFAGUS 
- antarctica 3-4 m  ● -–l  > ≠  
assymetrisch groeiende struik, donkergroene blaadjes, 
zeer decoratief als solitairstruik, blad geel verkleu-
rend in de herfst. 
STRUIK CO PRIJS OP AANVRAAG  

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
PAGINA 86
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WERP DEZE CATALOGUS 
NIET WEG. 

DOE ER EEN VRIEND 
PLEZIER MEE!

OSMANTHUS - zie ook bos en haag 
- burkwoodii 1-2 m  ● ● ◗ -–l  > ✣  y ✾ 
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik 
met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, 
welriekende bloemen in mei, beschut planten. 
STRUIK 
Maat                                   30/50     60/80    80/100 
E.P.                                     7,50      21,00     27,00   
 
 - heterophyllus 1,5-2 m  ●  ● ◗ ● -–l ❏ ✾  
(Syn. Osmanthus ilicifolius), schijnhulst, op hulst 
gelijkend heestertje, gedijt ook in de schaduw, zoet-
geurende witte bloemen in juni-juli en soms ook in 
september. 
STRUIK CO 
Maat                 30/50     60/80     80/100     100/125 
E.P.                    7,50       17,50       25,00       37,50  

- het. ‘Goshiki’ 1m ● ● ◗ -–l ✣ ✾ ❦  
(Syn. O.h. ‘Tricolor’), opgaand struikje met getand 
blad.  Groen met wit, grijs en bruinrozekleur in de 
zon.  Ideaal voor plantbakken. 
STRUIK CO             E.P.   10,00 
 
PAEONIA Boompioen 
- suffruticosa 1-1,5 m  ● -–l  ▲ y 
mooie struiken met dikke twijgen, grote bloemen tot 20 
cm doorsnede in verschillende kleuren, vaak gevuld. 
STRUIK in pot E.P.  17,00

PARROTIA 
- persica 3-4 m  ● ● ◗ -–l  ≠ Ø # 
kleine bruinrode bloempjes in maart vóór de bladont-
wikkeling, opvallende oranjerode bladkleur in de 
herfst, brede en ronde struik, op late leeftijd, stam 
afschilferend. 
STRUIK KLUIT 
Maat  125/150  150/175  175/200  200/250   250/300 
E.P.      75,00     100,00    135,00   190,00    295,00 
- persica ‘Bella’ 6-10 m  ● ● ◗ -–l  ≠ Ø 
de bladeren zijn gelijkend aan de soort. Het grootste 
verschil is dat deze soort al in juli een hele mooie, 
rode herfstkleur laat zien. 
STRUIK KLUIT 
Maat                         100/125     125/150     150/175 
E.P.                             45,00         75,00       135,00 
- persica ‘Burgundy’ 6-10 m  ● ● ◗ -–l  ≠ Ø 
de bladeren zijn wijnrood tijdens de zomer. 
STRUIK KLUIT 
Maat                         100/125     125/150     150/175 
E.P.                             45,00         75,00       135,00  
 
 
PEROVSKIA 
- atriplicifolia ‘Blue Spire’ 1 m ● ❦ ≤ y 
klein opgaand struikje met wit-grijs viltige, ingesne-
den bladeren en lange blauwe bloempluimen in juli-
sept. 
STRUIK CO E.P.    6,00 
- atriplicifolia ‘Little Spire’ 0,6-0,8 m 
kleinere variant van ‘Blue Spire’ met een opgaande 
groeivorm. De bloemen zijn ook lavendelblauw en het 
blad is grijzig. 
STRUIK CO E.P.    6,00 
 
 
PHILADELPHUS  Boerejasmijn  
Oudere planten worden vaak kaal onderaan, daarom 
snoeit men de plant tijdig nl. na de bloei worden de 
uitgebloeide takken weggehaald tot op een lagere zij-
scheut, jasmijn groeit op elke grond. 
STRUIK CO      E.P.     6,00 
- ‘Belle Etoile’ 1,5 m ● ● ◗ > ` ¥ 
flinke struik, bloemen wit met meestal lilarose mid-
den, enkel schotelvormig, iets gefranst, 4,5 cm. Heel 
mooie cultivar. 

- ‘Bouquet Blanc’ 1-1,5 m  ● ● ◗ > ` ❏ ❖ ¥  
deze jasmijn geeft vele kleine witte, welriekende 
bloemen. 
- coronarius 1,5-2 m  ● ● ◗ > ` ❏ ❖ ¥  
laaggroeiend, geurend, enkel witte bloemen. 
- cor. ‘Aureus’ 1-1,5 m  ● > ` ❏ ❖  ¥ ❦  
goudgele bladeren, mooie bladplant, voor de rest 
zelfde als soort. 
- ‘Lemoinei’ 1-1,5 m  ● ● ◗ > ` ❏ ❖  ¥ 
opgaande groei, enkel witte bloemen, welriekend, 
haagbeplanting. 
- ‘Virginal’ 2-3 m  ● ● ◗ > ` ❏ ❖  ¥ 
half gevulde bloemen, zuiver wit, uitstekend geurend. 
 
  
PHOTINIA Glansmispel 
- fraseri ‘Little Red Robin’ 1-1,2 m ● ● ◗ -–l ✣ ❏ ❦ ✾ 
de kleine versie van Photinia fr. ‘Red Robin’ en ook 
kleinere bladeren. 
STRUIK CO E.P.    7,00 
- fr. ‘Red Robin’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l ✣ ❏ ❦ ✾ 
zie ook bos en haag  / bomen 
jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblij-
vende plant, rode vruchten en een opgaande groei. 
 
STRUIK CO 
Maat          40/60        60/80       80/100       100/125 
E.P.             7,00        13,00         19,00          30,00 
Maat                       125/150      150/175      175/200 
E.P.                           43,00         70,00          90,00 
 
 
 
PHYSOCARPUS Blaasspirea 
- opulifolius ‘Dart’s Gold’ 2-2,5 m  ● -–l ❏ ❦ > ¥  
witte schermachtige bloemen in juni-juli, gele blade-
ren, later groengeel.  
STRUIK CO E.P.   5,50 
- opulifolius ‘Diabolo’ 2-2,5 m   ● ◗  ● -–l ❏ ❦  
bronsrode prachtige struik met felle bladeren.  
STRUIK CO 
Maat                                                30/40        150/175 
E.P.                                               7,00          25,00 
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PIERIS (ANDROMEDA) 
- ‘Flaming Silver’ 1 m  ● ◗ -–l ❦ ▲ ✾ ÷  
gelijkend op Pieris jap. ‘Forest Flame’ maar de blade-
ren hebben onregelmatige roomwitte rand. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- ‘Forest Flame’ 1-1,2 m ● ◗ -–l ❦ ▲ ✾ Ø ÷ 
groenblijvend struikje waarvan de jonge scheuten 
zeer mooie felrode kleuren hebben in het voorjaar, 
witte bloemtrossen. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- japonica 1-1,5 m  ● ◗ ● -–l  > ≤ ✾ Ø ÷  
brede opgaande struik met witte hangende bloemtros-
sen in mei, nieuw blad loopt roze uit in het voorjaar. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- jap. ‘Cupido’ 0,8 m ● ◗ ● -–l  ❦ ▲ ✾  
bossige, tamelijk compacte struik, bloemen in 
opstaande, sterk vertakte trossen, vroomwit, einde 
april, begin mei. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- jap. ‘Debutante’ 0,8-1 m ● ◗ ● -–l  > ✾ Ø ÷  
brede en lage, compacte groeiwijze, bloemen in 
rechtopstaande vertakte trossen, zuiverwit. 
Rijkbloeiende, cultivar. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- jap. ‘Mountain Fire’ 1-1,5 m ● ◗ ● -–l ▲ ✾  
hogere struik met kastanjebruin uitlopend blad. 
Groenblijvende plant, goed voor zure gronden. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- jap. ‘Purity’ 1-1,5 m ● ◗ -–l ▲ ✾ Ø ÷  
compacter groeiend dan soort en meer bloemen dra-
gend, wit in juni. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00 
- jap. ‘Valley Rose’ 1-1,2 m ● ◗ ● -–l  ❦ ▲ ✾  
opgaande groeiwijze, bloemen zeer lichtroze, aan de 
top donkerder, bloemknoppen diep bruinrood. 
STRUIK CO 
Maat                                                20/25        30/40 
E.P.                                                  8,50         20,00

POTENTILLA  
Ganzerik 
Laag of halfhoog struikje met een zeer lange bloei-
duur, nl. van juni tot sept. Potentilla houdt van een 
stand-plaats in de volle zon. De grond moet licht 
humusrijk zijn. Verjongingssnoei is elk jaar aan te 
bevelen. 
STRUIK CO E.P.    5,50  VARIETEITEN 
- fruticosa ‘Abbottswood’ 0,7-1 m  ● ▲ ≤ Ø >  
zie ook bos en haag 
breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen. 
- frut. ‘Elizabeth’ 0,3 m  ● ▲ h ≤ Ø >  
(Syn. P.f. ‘Arbuscula’), aan de onderzijde wit behaar-
de blaadjes, enkel goudgele bloemen van 4 cm 
diamater, goede bodembedekker. 
- frut. ‘Goldfinger’ 0,8-1,2 m  ● ▲ ≤ Ø >  
zeer grote, diepgele bloemen, brede en tamelijk hoge 
groei. 
- frut. ‘Klondike’ 0,6-0,9 m  ● ▲ ≤ Ø >  
zie ook bos en haag 
gedrongen struikje met diepgele bloemen. 
- frut. ‘Kobold’ 0,4-0,6 m  ● ▲ ≤ Ø >  
lage, bolvormige struik met heldergele bloemen. 
- frut. ‘Pink Queen’ 0,6-0,8 m ● ▲ ≤ Ø > 
opvallend zachtroze bloemen op een halfhoog  
heestertje, zeer bloeirijk. 
- frut. ‘Red Ace’ 0,3 m ● ▲ ≤ Ø > h  
mooie rode bloemen van mei tot sept., goede 
bodembedekker. 
- frut. ‘Sommerflor’ 0,3-0,5 m ● ` ❏ ≤ Ø  
opgaand tamelijk breed struikje, diepgele bloemen, 
zeer bloeirijk, juni-oktober. 
- frut. ‘Tangerine’ 0,4-0,8 m ● ▲ ≤ Ø > 
halfhoge soort met oranje tot heldergele bloemen. 
- frut. ‘Tilford Cream’ 0,3-0,5 m   ● ▲ ≤ Ø > 
grote roomwitte bloemen op een laag struikje, tame-
lijk breedgroeiend.

PRUNUS Sierkers 

- ‘Accolade’ 3-4 m  ● -–l  > ¥ (zie ook bomen) 
opgaande struik met een brede kroon, bloemen licht-
roze, iets gevuld, begin april, bijzonder fraaie sier-
kers, gele en oranje herfstkleur. 
STRUIK CO             E.P.   20,00 

- avium - zie bos en haag / bomen 

- av. ‘Plena’ - zie bomen 
- cerasifera ‘Nigra’ - zie ook bomen 
(Syn. P. pissardii), rode kerspruim, roodbruin blad dat 
lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode 
vruchten en een ronde kroon. 
STRUIK CO             E.P.   20,00 

- hillieri ‘Spire’ - zie ‘Spire’ / zie bomen 

- laurocerasus ‘Caucasica’ - zie bos en haag 

- laur. ‘Otto Luyken’ - zie bos en haag 

- laur. ‘Reynvaanii’ - zie bos en haag 

- laur. ‘Van Nes’ 1,75 m  ● ● ❏ ✾ 
brede dichte struik met langwerpige tot 11 cm lange, 
zeer donkergroene, zwak glanzende bladeren, goed 
winterhard, mooi te gebruiken voor vakbeplanting. 
STRUIK CO 
Maat                                  30/40     40/50      50/60  
E.P.                                     6,75       8,50       12,50 
- lusitanica ‘Angustifolia’ 2-2,5 m ●  ● ◗ -–l  > ` y ✾ ¥ 
Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik 
met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, 
beschut planten. 
STRUIK CO 
Maat                   30/50     60/80     80/100    100/125 
E.P.                     6,00      15,00     17,50        24,00 
Maat met kluit          125/150      150/175      175/200 
E.P.                           32,00         45,00          70,00
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- sargentii 8-10 m  ● -–l ❦ ✣ # ≠  
zie bomen  
- serrula (Syn. Prunus tibetica) - zie bomen 
- serrulata ‘Amanogawa’ - zie bomen 
- ser. ‘Kanzan’ 3-4 m  ● -–l ❦ ¥ (zie ook bomen) 
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontluikt brons 
rood, samen met dubbel roze bloemen in mei.  
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                          175/200    200/250 
E.P.                                              85,00      125,00 
STRUIK CO E.P.  20,00 
- ser. ‘Royal Burgundy’ 3-4 m  ● -–l ≠ (zie ook 
bomen) 
breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in 
de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst. 
Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verhar-
ding.  
STRUIK MET KLUIT 
Maat                       175/200      200/250      250/300 
E.P.                           85,00        125,00       155,00 
STRUIK CO E.P.  20,00 
- spinosa - zie bos en haag 

- ‘Spire’ - zie bomen 
- suberthilla ‘Autumnalis’ 3-5 m  ● -–l   l:l > ¥ (zie 
ook bomen) 
hoge struik met witte bloemtuiltjes in nov.-dec., 
tweede bloei in maart-april. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                          175/200    200/250 
E.P.                                              85,00      125,00 
STRUIK CO E.P.  20,00 
- suberthilla ‘Autumnalis Rosea’ 3-5 m  ● -–l   > ¥(zie ook bomen) 
hoge struik met licht roze bloemtuiltjes in nov.-dec., 
tweede bloei in maart-april. 
STRUIK MET KLUIT 
Maat                                          175/200    200/250 
E.P.                                              85,00      125,00 
STRUIK CO E.P.  20,00 

- tibetica zie P. Serrula - zie bomen

- triloba 1,5-2 m  ● -–l  > ▲  
amandelboompje, dubbel roze bloempjes in de vroe-
ge lente voor de bladontwikkeling. 
STRUIK CO E.P.  20,00 
HALFSTAM CO E.P.  40,00 
- ‘Umeniko’ - zie bomen 
- yedoensis - zie bomen 
 
PYRACANTHA 
Vuurdoorn 
STRUIK CO                E.P.   6,00 
SOORTEN 
- coccinea ‘Red Column’ 2-3 m  
●  ● ◗ -–l  > ✣ ` ❏ ✾ ❖  
smalle piramidale struik, donkergroene bladeren, tal-
rijke grote helderrode vruchten, groeit krachtig. 
- ‘Golden Charmer’ 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ` ❏ ✾❖ 
oranjegele, vrij grote vruchten voorafgegaan door 
witte bloempjes in het vroege voorjaar. 
- ‘Orange Glow’ 1,5-2 m   ● ● ◗ -–l  > ✣ ` ❏ ✾ ❖ 
oranje bessen vanaf sept. tot de vorst, zeer rijkdra-
gend. Open doornige struik. 
- ‘Soleil d’Or’ 1-1,5 m   ● ● ◗ -–l  > ✣ ` ❏ ✾ ❖ 
vuurdoorn met mooie gele bessen en een lage, brede 
groei, ideaal als onderbeplanting. 
- ‘Teton’ 1 m   ● ● ◗ -–l ✣ ` ❏ ✾ 
bladeren klein, glanzend en donkergroen. Rode bessen, 
bossige groeier, zeer goed voor dichte hagen. Winter -
harde en schurftresistente soort geschikt als bodembe-
dekker.

RHODODENDRON - zie rhododendron 
 
 
RHUS Azijnboom, fluweelboom 
- typhina 3-4 m  ● -–l  > # ≠ ¥  
brede afgeplatte kroon met fluweelachtige twijgen. 
Rode bloempluimen op de vrouwelijke planten vanaf 
juli, mooie herfstkleur met gele, oranje en rode tinten. 
STRUIK CO                                                E.P.  10,00 
- typ. ‘Dissecta’ 3-4 m  ● -–l  > ❦ 
(Syn. R.t. Laciniata’), zelfde als R. typhina maar met 
een zeer diep ingesneden blad. 
STRUIK CO                                                E.P.  10,00 
- typ. ‘Tiger Eyes’ 1,5-2 m  ● -–l  > ≠ 
het uitkomende blad is lichtgroen overgaand naar 
gele kleuren. Afhangend blad, geeft een mooi 
Oosterse look. 
STRUIK CO                                                E.P.  15,00 

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
PAGINA 86
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RIBES Sierbes 
STRUIK CO E.P.    7,00 
 
SOORTEN 
- alpinum 1-1,5 m  ● ● > ✣ ` ❏  ❖  ¥  
alpenbes, verdraagt goed schaduw, geelgroene bloe-
men in juli, geschikt voor onderbeplanting en hagen. 
- sanguineum 2 m  ● ● ◗ > ✣ ` ❏  ❖  ¥  
bloedrode bes, vele roze bloemen in trossen in april, 
blauwe berijpte bessen. 
- san. ‘King Edward VII’ 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  > ` ❏ ❖ ¥ 
dieprode hangende bloemen in april, voor de blad-
ontwikkeling. 
 
ROSA - zie rozen 
Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeiende roze-
laars worden meestal gebruikt voor vakvullingen en als 
afscherming. De lage soorten kunnen zelfs gebruikt 
worden als bodembedekker. 
 
RUBUS Braam 

- odoratus 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l ✣  
de rode geurende bloemen in juli-aug., geven rode 
vruchten, het is een struik met ruwe grote bladeren 
en verdraagt een vochtige bodem, brede opgaande 
struik. 
STRUIK CO E.P.   5,50 

- tricolor 0,2 m  ●  ● ◗ ● ✣ ❦ ≤ h ✾  
kruipend struikje met doornen, hartvormige donker-
groene bladeren met witviltige onderzijde, witte bloe-
men in juli, rode eetbare vruchten maar zelden dra-
gend, wordt gebruikt voor onderbeplanting. 
STRUIK CO E.P.   5,50

SALIX Wilg 

- babylonica ‘Tortuosa’ 5-6 m  ● -–l  > # ❏      
(Syn. S. matsudana ‘Tortuosa’), krulwilg, gekrulde tak-
ken en bladeren die een zeer sierlijk effekt geven, 
ook in de winter. De twijgen hebben een gele kleur. 
STRUIK CO E.P.    6,00 

- el. ‘Angustifolia’ zie rosmarinifolia 
- integra ‘Hakuro Nishiki’ 1,5-2 m  ● -–l ❦ ≠  
matig hoge struik, twijgen oranjebruin tot rood, bla-
deren dun, smal-langwerpig, grijzig groen, wit en 
vaak ook roze gevlekt. Goed winterhard, jaarlijks flink 
snoeien. Te verkrijgen in verschillende stamhoogtes. 
HALFSTAM CO STAM 1 m                           E.P.   12,50 
in verschillende hoogtes te verkrijgen, prijs op aan-
vraag. 
- matsudana ‘Tortuosa’ zie babylonica ‘Tortuosa’ 
- purpurea ‘Nana’ 0,5-1 m  ●  ● ◗ > ≤ ▲  
bittere wilg, geschikt voor grondbedekking, grijze 
blaadjes en een gedrongen groei. 
STRUIK                                                   E.P.    3,00 
- repens nitida 0,3-0,5 m  ● > ❦ ≤ ▲ h  
platgroeiende kruipwilg met zilverachtige behaarde 
blaadjes, jaarlijkse snoei is aan te bevelen. 
STRUIK                                                   E.P.    3,00 
- rosmarinifolia 1-1,5 m  ● ● ◗ > ❦ ▲ ❏  
(Syn. S. el. ‘Angustifolia), uitzonderlijk smalle blaad-
jes met een lilagrijze kleur, kleine struik die goed 
geschikt is voor vakbeplanting. 
STRUIK                                                      E.P.     3,00 

- sepulcralis ‘Chrysocoma’ - zie bomen 

- sep. ‘Tristis’ zie sep. Chrysocoma  - zie bomen 

- udensis ‘Sekka’ 2-3 m  ● -–l  > # ❏ ¥          
(Syn. S. sachalinensis ‘Sekka’), brede struik met 
sterk vergroeide bandvormige takken en grijze kat-
jes in de lente, fasciatievorm. 
STRUIK CO E.P.    7,00

SAMBUCUS Vlier 

- nigra 2-3 m  ● ● > ✣ ` ❏ ❖ ➢ ¥  
gewone vlier, hoge sterkgroeiende struik met zwarte 
vruchten die worden voorafgegaan door crèmekleuri-
ge bloemschermen in mei, zeer snelgroeiend. 
STRUIK CO             E.P.    6,00 
- nig. ‘Aurea’ 3-5 m   ● ◗ ✣ ❦ ` ❖ ➢ ¥ ❏ 
groeit zoals soort maar met goudgele bladeren in de 
zomer, goed voor vullingen in de tuin. 
STRUIK CO E.P.    6,50 
 
 
SARCOCOCCA 
- confusa 1,5 m  ● ● ◗ ▲ ✾ Ø 
spreidende struik met witte geurende bloemen in 
februari. 
STRUIK CO E.P.    9,00 

- hookeriana var. Humilis 0,5 m  ● ● ◗ ▲ h ✾ Ø ✣ 
donker vertakt struikje,donkergroene ellipstische 
bladeren, witte, welriekende bloemen in februari 
staan in trosjes, zwarte bessen, dit is de meest 
winterharde sarcococca. 
STRUIK CO E.P.    9,00 

- hooker. ‘Digyna’ 1,2-1,5 m  ● ● ◗  ● y ✾ 
deze plant bloeit ook in januari - februari met wit roze 
bloemen die een aangename geur verspreiden, een 
smaller blad dan de humilis. 
STRUIK CO E.P.    9,00

WERP DEZE CATALOGUS 
NIET WEG. 

DOE ER EEN VRIEND 
PLEZIER MEE!
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Sambucus nig. ‘Aurea’

Sarcococca confusa

Pyracantha Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
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SENECIO Kruiskruid - zie BRACHYGLOTIS 
 

SKIMMIA 
- con. ‘Kew Green’ 1 m  ● ◗ ● ✾ Ø  ≤ 
een losse nonchalante groeier met geurende room-
witte bloemen in april-mei. 
STRUIK CO E.P.  11,00 
- japonica ‘Godrie’s Dwarf’ 0,6 m  ● ◗ ● -–l  ✾ Ø 
langzaam groeiende, compacte en bladhoudende 
heester. Glanzend, donkergroen blad. 
Bloemknoppen bruinrood vanaf oktober. Wit-roze 
bloemen in april-mei. 
STRUIK CO E.P.  11,00 

- jap. ‘Kew White’ 0,5-1 m  ● ◗ ● ✾ Ø  
deze kleine skimmia heeft al vanaf oktober witte 
bloemknoppen die in april-mei open gaan naar witte 
welriekende bloemen. 
STRUIK CO E.P.  11,00 

- jap. ‘Rubella’ 0,6-0,8 m  ● ◗ ● -–l  > ≤ ✾ Ø  
opgaande struik met rode bloemknoppen in de win-
ter, in de lente bleekroze bloempluimen, donkergroen 
blad. 
STRUIK CO E.P.    8,00 
 
SORBARIA 
- sorbifolia 1-1,5 m   ● ● ◗ -–l  > ❏  
struik met witte pluimen, bloei juni-aug.;rechtop-
staande twijgen 
STRUIK CO E.P.    6,00 

- sorb. ‘Sem’ 1 m   ● ● ◗ -–l  > ❏  
brede, lage struik tot 1 m; witte opstaande pluimen 
aug.-sept.; blad bronskleurig tijdens uitlopen. 
STRUIK CO E.P.    7,00

SPIRAEA Spierstruik    
STRUIK CO E.P.     5,50 

- bumalda ‘Anthony Waterer’  
zie japonica ‘Anthony Waterer’  

- bum. ‘Goldflame’ zie japonica ‘Goldflame’ 

- cinerea ‘Grefsheim’ 1,25 m    ● -–l  ❏ 
zie ook bos en haag 
afkomstig uit Noorwegen, zeer mooi grijsgroen 
behaard blad, 3-4 cm, helderwitte bloemschermen, 
mooi als solitair of in groep. 

- japonica ‘Albiflora’ 0,6 m  ● ● ◗ ≤ ▲ ¥  
compact groeiend heestertje met zuiver witte bloem-
tuilen in juli-aug. Lichtgroene bladeren. 

- jap. ‘Anthony Waterer’ 0,5-0,8 m  ● ● ◗ > ≤  ▲ ¥ 
zie ook bos en haag 
(Syn. S. bumalda ‘Anthony Waterer’), smalle bladeren 
in een klein struikje, rozerode bloemtuilen, rijkbloei-
end in juni-aug. 

- jap. ‘Firelight’ 1-1,5 m  ● ● ◗ ❏ ≠ ≤ 
bladverliezende heester met een bossige groei. De 
bladeren zijn rood tot bronskleurig in de lente, groen 
blad in de zomer en paarsrode verkleuring in de 
herfst. Kleine rozerode bloemen in platte tuilen en 
bloeit van juni tot juli. 

- jap. ‘Genpei’ 0,8 m  ● ● ◗ -–l  ≤  ▲  > ¥  
zie ook bos en haag                                                       
(Syn. S. jap. ‘Shirobana’), witte en roze bloempjes in 
één tuil, of de gehele tuil rozerood in juli-aug., zelfde 
groei als S.j. ‘L. Princess’. 

- jap. ‘Golden Princess’ 0,6 m  ● ❦ ≤  ▲ ¥ 
lage struik met gele blaadjes in de zomer en fijnroze 
bloemtuiltjes in juni-juli. 

- jap. ‘Goldflame’ 0,5-0,8 m  ● ◗  ❦ ≤  ▲ ¥   (Syn. 
S. bum. ‘Goldflame’), bladeren bronskleurig uitlo-
pend, in de zomer geel verkleurend, paarsroze bloe-
men in schermen in juli-aug.

- jap. ‘Little Princess’ 0,4-0,6 m  ● ● ◗ -–l  > ≤ ▲ ¥  
zie ook bos en haag 
klein mooi struikje met roze bloemtuiltjes in juni-juli, 
compact groeiend. 

- jap. ‘Shirobana’ zie jap. ‘Genpei’   
- nipponica ‘Snowmound’ 1-1,5 m  ● ● ◗ -–l  >` ❏  
dichte brede struik met langwerpig blad en zuiver 
witte bloemtuilen langs de takken in juni. 
- vanhouttei 1-2 m  ● ● ◗ -–l  > ̀  ❏  ¥ 
rijkbloeiend, overhangende takken, vele kleine witte 
bloempjes in mei-juni, zeer mooie bloeiende heester.
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Sorbaria sorb. ‘Sem’
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STEPHANANDRA Kransspiraea 

- inc. ‘Crispa’ 0,3-0,5 m  ● ● ◗ # ≠ ≤ ▲ h  
laag bodembedekkend struikje met diep ingesneden 
blad, enigszins gekroesd blad, lichtbruine tot bruinro-
de takken, gele herfstbladverkleuring. 
STRUIK CO E.P.     2,50 
 
SYMPHORICARPOS 
Deze heesters worden veel gebruikt voor groepen en 
hagen. De bloemen zijn onopvallend maar de bessen 
in het najaar, die lang aan de plant blijven, zijn zeer 
sierlijk. Sneeuwbes groeit zowat op alle gronden, 
zelfs zeer arme, ze verdragen zon maar ook scha-
duw. Ze laten zich uitstekend snoeien. 
 
- albus ‘White Hedge’ zie door. ‘White Hedge’  
- chenaultii ‘Hancock’ 0,3-0,5 m  ● ● > ≤ h  
uitstekende bodembedekker die echter zeer weinig 
bessen draagt, krachtig groeiend. 
STRUIK CO E.P.    2,50 
- doorenbosii ‘Magic Berry’  0,6-0,8 m   
● ● ≤ ` > ✣  ❖ 
brede gedrongen groei met lilarode bessen vanaf juli 
in dichte opeenstaande trossen. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- door. ‘Mother of Pearl’ 1 m  ●  ● ◗  
forse struik met vrij grote bladeren, bessen groot, wit 
met roze wang, later egaal parelroze, zeer fraaie cul-
tivar. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
- door. ‘White Hedge’ 1-1,25 m  ● ● ` ❏ > ✣  ❖ 
(Syn. S. albus ‘White Hedge’), brede opgaande struik 
met zuiver witte bessen, deze plant is zeer dicht 
vertakt en zodoende ideaal voor een haag. 
STRUIK CO E.P.    5,50

SYRINGA Seringen, lilas, kruidnagel 
Deze planten groeien het beste op een goed doorla-
tende grond en liefst kalkrijk. De uitgebloeide bloe-
men worden verwijderd, dit om de groei en de bloei 
van het volgende jaar te bevorderen. 
STRUIK CO  E.P.  12,00 
SOLITAIRE STRUIK E.P.  25,00 
HALFSTAM CO E.P.  35,00 
- meyeri ‘Palibin’ 1 m   ● -–l   ❏  ¥  
dichte, lage struik, bladeren breed, elliptisch. De 
bloemen zijn in knop purperrood, later licht lilapaars, 
in langwerpige trossen juni-juli, zeer mooie sering. 
- microphylla ‘Superba’ 2 m  
mooi struikje met smalle bladeren. Roze bloemen in 
mei, soms tot oktober. 
- vulgaris hybriden 
- ‘Andenken an Ludwig Späth’  
enkel, diep paars, rijkbloeiend.  
- ‘Charles Joly’ 
dubbel purperrood, rijkbloeiend. 
- ‘Katherine Havemeyer’ 
roze-lila, later mauve-lila dubbele bloemen, heerlijk 
geurend. 
- ‘Michel Buchner’ 
dubbel, zachtroze lila. 
- ‘Mme Lemoine’ 
dubbel, zuiver wit, laatbloeiend. 
 
TAMARIX Tamarisk 
STRUIK CO E.P.    6,50   
- parviflora 2-3 m  ● -–l # ❏ 
losse groeiwijze met overhangende purperrode twij-
gen, donkerroze bloemen in mei-juni. 
- ramosissima 2-3 m  ● -–l ❏                               
(Syn. T. pentandra), overhangende takken, helderro-
ze bloempluimen in juli-sept. 
- ramosissima ‘Pink Cascade’  ● -–l ❏  
snelgroeiende, hoge struik met blauwgroen loof, bloe-
men helderroze in lange, overhangende pluimen, aug.-
sept. 
- tetrandra 4-5 m  ● -–l  
overhangde takken met helderroze bloemen van juli tot 
september. De plant kan goed tegen droogte en tegen 
wind.

VACCINIUM Vossebes, Rode bosbes 
- vitis-idaea 0,3 m  ● ● ◗ ✣ ▲ h ✾ Ø  
kleine bladhoudende struikjes met vele donkerrode 
bessen in het najaar, voorafgegaan door witte bloem 
trossen. 
STRUIK CO E.P.    3,50 
 
 
VIBURNUM 
- bodnantense ‘Dawn’ 2-2,5 m  ● -–l  >  
opgaande struik met zuiver roze bloemen van nov. tot jan. 
STRUIK CO                                                E.P.     9,00 

- burkwoodii 1,5-2 m   ● ● ◗ -–l ✾ Ø  
losse hoge struik met glanzende donkergroene bla-
deren, aan de onderzijde bruinachtig behaard. Roze 
heerlijke geurende bolvormige bloemen in maart-
april. (Soms nog een nabloei in de herfst). 
STRUIK CO                                                E.P.  11,00 
- carlcephalum 1,5-2 m  ● ● ◗ -–l  > ≠  Ø 
struik met geurende bloemen in april-mei die eerst in 
de knop bronsroze zijn en later wit worden, dofgroen 
blad, rode herfstverkleuring. 
STRUIK CO                                                E.P.  11,00 
- carl. ‘Aurora’ 1,5 m   ● ● ◗ ✣ ❏ 
jong blad lichtgroen tot koperkleurig, bloemen zijn 
rood in knop, roze open, sterk geurend. 
STRUIK CO                                                E.P.  11,00 
- davidii 0,3-0,6 m  ● ● > ✣ ≤ h ✾ ▲ Ø 
bodembedekker met grote lederachtige bladeren, 
witte bloemschermen in mei-juni gevolgd door opval-
lende blauwe bessen in de winter. 
STRUIK CO                                                E.P.    7,00 

- ‘Eskimo’ 1,2-1,5 m  -–l  ● ● ✣ 
compact groeiende struik met zilvergrijsgroene bla-
deren en witte bloemen begin mei, half wintergroen. 
STRUIK CO                                                E.P.  11,00 
- farreri 1,5-2 m  ● -–l  > ≠  
(Syn. V. fragrans), welriekende lichtroze pyramidale 
bloempluimen in maart-april, soms ook in de late 
herfst, de bladeren verkleuren roodbruin in het najaar, 
vrij smalle opgaande groei. 
STRUIK CO                                                E.P.  11,00
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- opulus 3-4 m  ● ● -–l  > ✣ ≠ ` ❏  ❖ ➢ ¥ 
Gelderse roos, grote spreidende struik met grote crè-
mewitte vlakke bloemschermen waarvan de rand-
bloemen steriel zijn. Rode bessen, roodachtige 
herfstkleur. 
STRUIK CO E.P.    5,50 
 - op. ‘Compactum’ 1 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤ ≠  
compactgroeiende heester met ronde witte bloemen 
in juni, grote felrode vruchten, roodachtig gekleurd 
blad in najaar. 
STRUIK CO E.P.    8,00 
- op. ‘Roseum’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l  > ̀  ❏  
(Syn. V.o. ‘Sterile’), echte sneeuwbal, mooie struik 
met bolvormige witte steriele bloemen in juni, geen 
bessen. 
STRUIK CO E.P.    6,50 

- plicatum ‘Kilimandjaro’ 2-2,5 m  ● ● ◗  
platte bloemschermen in april-mei, een tweede bloei 
in augustus en dan in de herfst een rood paarse ver-
kleuring, groeit graag op een doorlatende, humusrij-
ke grond. 
STRUIK CO E.P.  20,00 

- plic. ‘Mariesii’ 1,5 m  ● ● ◗ -–l ❏  
brede struik van 3 tot 4 m breedte met min of meer 
horizontaal groeiende takken, bloeiwijze vlak met 
grote steriele randbloemen, wit, talrijk, mei-juni, zeer 
aanbevelenswaardige vorm voor grote vakken. 
STRUIK CO E.P.    9,00 

- plic. f. tomentosum 2-3 m  ● ● ◗ -–l  > ≠  Ø ✣ 
Japanse sneeuwbal, brede struik met vlakke witte 
bloemen in mei-juni, waarvan de randbloemen steriel 
zijn. Bladeren verkleuren rood in de herfst. 
STRUIK CO E.P.    9,00 
- plic. ‘Watanabe’ 1-1,25 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ≤  
laaggroeiende struik met witte platte bloemschermen 
en steriele randbloemen in juli-sept. 
STRUIK CO E.P.    9,00 
- ‘Pragense’ 1,5-2 m  ●  
opgaande struik met roomwitte bloemen, lancet-   
vormig glanzend blad. Zeer winterhard 
STRUIK CO E.P.  11,00 
- tinus 2-3 m  ● ● ◗  ● -–l  ` ❏ y ✾ 
goede groeier met witte bloemen en meer lengte 
groei, kan goed als haag aan geplant worden. De 
bloemen verschijnen vanaf december tot maart 
afhankelijk van het weer en het snoeien. 
STRUIK CO 
Maat                              30/40        40/60       60/80 
E.P.                                6,00         20,00       40,00 
Maat                            80/100     100/125    125/150   
E.P.                              50,00         68,00       90,00

- tinus ‘Eve Price’ 1,5-2 m  ● ● ◗  ● -–l  ` ❏ y ✾ 
compactere groei dan de soort maar met meer bloe-
men, groeit ook trager, de bloemen verschijnen vanaf 
december tot maart afhankelijk van het weer en het 
snoeien. 
STRUIK CO 
Maat                              30/40        40/60       60/80 
E.P.                                6,00         20,00       40,00 
- tinus ‘Gwenllian’ 1-1,2 m  ● ● ◗  -–l  ` ✾ 
deze soort heeft een leerachtig blad, de bloemen 
staan roze rood in de knop en bloeien wit. Bloeit 
reeds in februari. 
STRUIK CO E.P.      7,00 
 
WEIGELA 
Het snoeien van deze planten gebeurt in het vroege 
voorjaar om de groei en de bloei te bevorderen. 
Weigela groeit op de meeste gronden maar liefst op 
een voedzame. 
STRUIK CO E.P.    6,00 
 
- ‘Bristol Ruby’ 2-3 m  ● ● ◗ -–l  > ̀  ❏  ¥  
grote en dieprode bloemen, sterke groei, mei-juni. 
- ‘Candida’ 2-2,5 m  ● ● ◗ -–l ` ❏ > ¥  
(Syn. W. florida ‘Candida’), sterk groeiende soort, met 
witte bloemen in mei-juni. 
- ‘Eva Rathke’ 1,5-2 m   ● ● ◗ -–l  > ̀  ❏  ¥ 
helder donkerrode bloemen in mei-juni, groeit trager. 
- florida 2-3 m  ●  ● ◗ -–l  ` ❏ > ¥ 
(Syn. W. rosea), zelfde als vorige maar met roze bloe-
men in mei-juni. 
- flor. ‘Nana Variegata’ 1-1,5 m  ● ● ◗-–l  ` ❏ > ¥ ❦ 
dwergvorm waarvan het blad een witte rand heeft, 
lichtroze bloemen in juni, bladheester. 
- flor. ‘Purpurea’ 1-1,5 m  ● -–l  > ❦ ` ❏  ¥  
purperbruine bladeren met roze bloemen in mei-juni, 
bladheester, gedrongen groei. 
- ‘Red Prince’ 1,5-2 m   ● ● ◗ -–l  ` ❏  ¥  
matig hoge, brede struik met min of meer overhangende 
takken, bladeren donkergroen, bloemen felrood, eind 
mei-juni, nabloei in de zomer. Meest rode in het assorti-
ment. Verdraagt uitstekend zeer strenge winters. 
 
 
ZELKOVA 
- serrata 8-10 m  ● -–l  
solitaire struik met opengaande vorm. Oranjegele 
herfstkleur. Wintersilhouette is karaktervol. 
SOLITAIR STRUIK KLUIT 
Maat                        200/250     250/300     300/350   
E.P.                           140,00       195,00       275,00 

Viburnum op. ‘Roseum’ Weigela 'Red Prince’

Viburnum tinus 'Eve Price' Weigela ‘Bristol Ruby’
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HYBRIDEN 1-1,5 m  ● ◗ -–l  > ✾ Ø ÷  
Prachtige grote bloemen met zuiver witte tot diep-
paarse kleuren. Deze plantensoort is onmisbaar in de 
tuin. 
STRUIK 
Maat                                               30/40        60/80 
E.P.                                                 15,00        50,00 
 
 
 
VARIETEITEN 
- ’Albert Schweizer’: pastel roze bloemen donkerro-
de vlekken. 
- ’Blue Jay’: lila met donker hart, begin mei. 
- ’Catawbiense Grandiflorum’: lila, eind mei-juni. 
- ’Cunningham’s White’: wit met een kleine teke-
ning, begin mei.

- ’Delta’: zacht roze, eind mei. 
- ’Germania’ : karmijnroze met witte nuance, mei-
juni. 
- ’Horizon Monarch’: geel met roze nuance, half mei 
- begin juni 
- ’Mme Masson’: wit met gele vlek, eind mei-juni. 
- ’Nova Zembla’: mooi helderrood, eind mei-juni. 
- ’Virginia Richards’ : roze in de knop, lichtgeel in 
volle bloei, begin mei. 
- ’Wilgen’s Ruby’: mooi dieprood, eind mei. 
 
PONTICUM 2-3 m    ● ◗ ● ` ❏ ✾ Ø ÷  
zie ook bos en haag 
Bosrhododendron met de welgekende lilamauve 
bloemen, sterkgroeiend, verdraagt zeer goed scha-
duw, bloeit in mei-juni. 
STRUIK CO 
Maat                                           40/60        80/100 
E.P.                                             12,50         40,00

DWERGSOORTEN 0,3-0,5 m  ● ◗ ▲ ✾ Ø ÷  
Voor rotspartijen en lage borders, zeer bloeirijk. 
 
SOORTEN EN VARIETEITEN 
- ’Blue Tit’: licht lavendelblauw in april. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
- ’Dora Amateis’: zuiver wit in april. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
- impeditum: lilablauw in april-mei. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
- ’Moerheim’: lilapaars in april. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
- ’Praecox’: zuiver lilapaars in maart. 
STRUIK CO          E.P.    10,00 
- ’Shamrock’: zeer traaggroeiend en kleinblijvend 
struikje, bloeit april-mei met kleine gele bloempjes in 
trossen. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
- ’Wee Bee’: de trompetvormige bloemen zijn zacht-
roze en rood aan de buitenkant. 
STRUIK CO E.P.    10,00

rhododendron

Rhododendron ‘Nova Zembla’ Rhododendron 'Catawbiense 
Grandiflorum'

Rhododendron ‘Horizon Monarch’

Rhododendron ‘Cunningham’s 
White’

Rhododendron ‘Dora Amateis’
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REPENS- en WILLIAMSIANUM  
0,4-0,8 m  ● ◗ ≤ ▲ ✾ Ø ÷  
Deze dwergsoorten zijn gewonnen door kruisingen 
van wilde dwergvormen met hybriden. Ze blijven laag 
en hebben een brede of struikvormige groei, winter-
hard en gezond. 
STRUIK CO E.P.    10,00 
 

VARIETEITEN 

- ’Baden-Baden’: scharlakenrood in mei. 

- ’Elizabeth’: scharlakenrood in mei, breeduitgroeiend. 

- ’Scarlet Wonder’: lage en brede groei, bloemen 
eind april, begin mei, scharlakenrood met bruine 
tekening, mooie bruinrode bloemknoppen.

OBTUSUM 0,4-0,9 m   ● ◗ -–l  ≤  ▲ ✾ Ø ÷ 
De winterharde japanse azalea’s, laagblijvend, groen-
blijvend en rijkbloeiend in mei. 
STRUIK CO           
Maat                                               20/25        25/30 
E.P.                                                  7,00         10,00 
 
VARIETEITEN 
- ’Adonis’: grootbloemig zuiver wit, bloeit half mei. 
- ’Amoena’: kleinbloemig paars. 
- ’Blauwe Donau’: purper kleinbloemig. 
- ’Blaauw’s Pink’: zalmroze, kleinbloemig. 
- ’Mme Van Hecke’: zuiverroze, kleinbloemig. 
- ’Moederkensdag’: diep karmijnrood, grootbloemig. 
- ’Stewartstown’: diep oranje, kleinbloemig.  
- ’Toreador’: bloedrood, kleinbloemig. 
- ’Vuyk’s Rosyred’: grote dieprode bloemen,       
  breed groeiende plant.
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Rhododendron ‘Elizabeth’ Azalea jap. 'Toreador' Azalea ‘Amoena’

Rhododendron japonicum mix Azalea jap. 'Adonis'
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YAKUSHIMANUM 1-1,2 m   ●   
Bloemen in mei, roze, later wit-roze met gele teke-
ning, rijkbloeiend, als bladplant zeer decoratief door 
de zilverviltige uitlopende bladeren, geen kalk verdra-
gend. 
STRUIK CO               E.P.   16,00 

- ’Dopey’: helderrode bloemen 

- ’Percy Wiseman’: witroze bloemen met geel hart. 
 
 
PONTICA 1,5-2 m   ● ◗ ● -–l  > ❏ Ø ÷  
(Syn. A. flavum, Rhodo luteum), de bekende        
bosazalea met heerlijk geurende gele bloemen in 
mei-juni, goed schaduw verdragend. 
STRUIK CO           E.P.   20,00

JAPONICUM 1-1,5 m    ● ◗  -–l  > Ø ÷ 
(Syn. A. Knap Hill en Exbury-hybriden), dit ras munt 
speciaal uit door zijn zware bloemtrossen. 
STRUIK CO               E.P.   14,00 
 
VARIETEITEN 

 

- ’Gibraltar’: dieporanje in half mei. 

- ’Homebush’: gevulde karmijnroze bloemen in juni. 

- ’Persil’: zuiver wit met gele vlek in mei.

MOLLE-HYBRIDEN 1-1,5 m   ● ◗ -–l  > Ø ÷  
Meestal enkelvoudige bloemen die voor de bladont-
wikkeling ontluiken begin juni. 
STRUIK CO               E.P.   14,00  
VARIETEITEN 
- ’Koningin Emma’: diep zalmkleurig oranje.

BIJ ONS KRIJG JE 
AUTOMATISCH KORTING 

BIJ AANKOOP VAN 
GROTERE AANTALLEN
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Rhododendron yakushimanum 
'Percy Wiseman' Rhododendron pontica Rhododendron ‘Koningin Emma’

Rhododendron japonicum 
‘Homebush’

Rhododendron molle mix
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rozen

 
De rozen zijn enkel te verkrijgen in pot, het grote voordeel is dat men ze heel het jaar door kan planten, zelfs in de 
zomer in volle bloei, met uitzondering van strenge vorst (-5° en minder). Het griffelpunt moet tussen de 2 en de 5 cm 
onder het grondoppervlak zitten. Bij het planten zelf mag men de gewone rozelaars en de klimrozen insnoeien tot op 
30 à 40 cm boven het wortelgestel, miniatuurroosjes worden niet gesnoeid. In maart worden de gewone struikrozen 
al hun takken weg gesneden tot op 8 à 10 cm boven de grond, bij miniatuurroosjes tot 5 à 7 cm. 
  
Bij klim- en heesterrozen laten we enkel na het eerste jaar de 3 à 5 jongste takken staan, de verdere snoei beperkt 
zich tot het uitdunnen van takken. 
 
Bij het planten bemest men met gedroogde stalmest of OSMO die men vermengt met de grond. 
 
In de zomer worden uitgebloeide bloemen het best verwijderd om zaadvorming te voorkomen, alsook de wilde scheu-
ten worden weggesneden. 
 
® Registered betekent ’GEBREVETEERD’ of beschermd door de uitvinder van de variëteit. Deze rozen zijn duurder 
omdat wij rechten moeten betalen aan de kweker of diens afgevaardigde.  
De gemarkeerde rozen zijn mooier en sterker omdat het steeds verbeteringen zijn uit nieuwe variëteiten.

 
E.P. = eenheidsprijs 
 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
 
Dit geldt voor alle planten!
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GROOTBLOEMIGE ROZEN 
 

De hoogte van deze rozen varieert van 50 tot 80 cm 
afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De 
meeste soorten kunnen gebruikt worden als snijroos. 
Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m2. 
 
STRUIK CO                                                         E.P. 
VARIETEITEN 

- ’Dame de Coeur’ (L. Lens 1958) 
mooie dieprode, vaste bloemen,  
sterkgroeiend, blinkend  
blad, goede snij- en perkroos.                            8,25  
- ’Doris Tijsterman’ (B.V.P. 1976) 
sterkgroeiende rozelaar met talrijke  
grote welgevormde bloemen, oranje 
uitstekende bloeier en licht  
geparfumeerd, bronskleurig blad.                        8,25 
- ’Frederic Mistral’ 
mooie, lichtroze roos. Zeer bloeirijk.                    12,00 
- ’Goldstar’ 
grote zuivergele bloemen die tot  
laat in het jaar bloeien.                                      8,25 
- ’Ingrid Bergman’ 
prachtig rood van kleur. Goede snijroos.             12,00 
- ’Kanegem’ (R.V.S. Melle 1985) 
dubbel oranjerode bloemen, mooi  
gevormd en licht geurend, krachtige  
en gezonde groei.                                               8,25 
- ’Pullman Orient Express’ 
dikke en kleurige bloem.                                     
Rozerood overgaand naar geel                         12,00 
- ’Royal Garden’ 
mooie dieprode roos, lang bloeiend.                   12,00

- ’White Symphony’ (R.V.S. 1991) 
grote zuiverwitte bloemen,  
gezonde groei.                                                   8,25 
 
 
 
TROS- OF POLYANTHAROZEN-
FLORIBUNDA 
 

Trosrozen zijn onmisbaar in uw tuin om mooie bloem-
perken te creëren. De hoogte varieert van 40 tot 60 
cm, afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De 
meeste variëteiten zijn kleinbloemig maar dragen een 
massa bloemen per struik. Ze komen het best tot 
uiting in groepen en bij voorkeur in één kleur. 

Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m2.  
 
STRUIK CO                                                         E.P. 
VARIETEITEN 

- ’Bonica’ ® (Medomanac) 
zachtroze bloemen die overvloedig  
bloeien.                                                            12,00 
- ’Carte d’Or’ 
kanariegele bloemen, mooi gevormd.                  12,00 
- ’Favori’ (1978) 
mooi lage en gelijkgroeiende soort  
met fijnroze bloemen, gezonde en  
rijkbloeiende roos.                                               8,25 

- ’Friesia’ 
grote gevulde goudgele bloemen,  
kleurvast, sterke geur, compact  
en bossig groeiend, glanzend  
groen blad.                                                       10,00 
- ’La Sevillana’ ® (Meigeroka) 
rijkbloeiende struiken met wijnrode  
rozen.                                                               12,00 
- ’Leonardo da Vinci’ 
zeer mooie, dubbele roze roos.                                
Zeer lang en rijkbloeidend.                                   12,00 
- ’Lilli Marlene’ ® (‘Kolima’) 
prachtige gevulde donkerrode  
trosrozen, kleurvast, bossige  
sterkgroeiende planten, zeer  
bloeirijk en donkergroen blad.                            8,25 
- ’Melrose’ 
fijn lichtroze, zeer bloeirijk, gezonde  
en sterke groei.                                                 8,25 
- ’Nina Weibull’ (B.V.P 1962) 
bloedrode bloemen, goed houdbaar, 
brede vertakte planten.                                      8,25 
- ’Queen Elisabeth’ 
grote gevulde bloemen, zilverachtig  
roze overgaand naar zuiver zachtroze,  
krachtige en gezonde groei, rijk- 
bloeiend, licht geparfumeerd, 
hooggroeiend tot 1,2 m.                                    8,25 
- ’Rumba’ (D.T. Poulsen 1960) 
overvloedig bloeiend, van zalmoranje  
naar goudgeel met rode randen,  
gevulde bloemen, bossig groeiend,  
tamelijk laagblijvend.                                         8,25 
- ’Schneewittchen’ (W. Kordes 1958)  
gevulde, zuiver witte rozen in grote tuilen, dichte bos-
sige struiken tot 1mhoog, licht geurig, kan ook als 
heesterroos gebruikt worden.                            10,00

Rosa 'Dame de Coeur' Rosa 'Frederic Mistral' Rosa ‘Pullman Orient Express’

Rosa 'Ingrid Bergman' Rosa 'Kanegem' Rosa ‘Rumba’

Rosa 'Bonica' Rosa 'Friesia'
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BODEMBEDEKKENDE  
HEESTERROZEN 
Deze nieuwe variëteiten worden vooral gekweekt als 
bodembedekker en om te gebruiken voor    taludbe-
planting. De meeste variëteiten zijn doorbloeiend. 
 
STRUIK CO                                                         E.P. 
VARIETEITEN 
 
- ’Rote The Fairy’ 
kleine, rode bloempjes in trossen.                      
Lang bloeiend                                                    5,50 
- ’The Fairy’ 1 m 
kleine lichtroze bloempjes in  
trossen, lage bossige groei,  
doorbloeiend.                                                  5,50 
- ’White Fairy’ 
kleine, witte bloempjes in trossen.                      
Lang bloeiend                                                    5,50 
 

KOSTERROZEN 
Dit zijn eveneens dwergrozen waarvan de bloem eer-
der bolvormig is. Ze zijn te verkrijgen in rood, roze, 
wit en oranje.                                                      
STRUIK CO                                                 E.P.   9,50 
 

RAMBLERROZEN (Liaanroos) 

- filipes’Kiftsgate’ 
trossen met kleine witte bloempjes  
die schermen vormen, bloeit in juni  
en juli, de plant kan zeer hoog en  
of breed worden, zelfs tot 15 m.        
STRUIK CO E.P.   13,00

ENGELSE ROZEN 
 
STRUIK CO                                                 E.P. 16,00 
VARIETEITEN 
 
- ’Brother Cadfael’ ® 1-1,5 m 
pioenvormige bloemen met een zachtroze kleur en 
sterke geur. 
- ‘Darcey Brussell’ ® 1-1,2 m 
dubbelbloemige, dieprode roos. Mooie volle struik. 
- ‘Emily Bronte’ ® 1-1,2 m 
roze bloem met abrikooskleurig hart. Geurende bloe-
men. Redelijk resistente tegen ziektes. 
- ’Gertrude Jekyll’ ® 1-1,2 m 
omgekrulde bloembladeren met een warmroze kleur 
en geurend. 
- ’Graham Thomas’ ® 1,2-1,4 m 
halfhoge struik met grote zuivergele gevulde bloe-
men. 
- ‘Roald Dahl’ ® 1-1,2 m 
pioenvormige oranjegele roos, doorbloemend tijdens 
de zomer. 
- ‘Silas Marner’ ® 1-1,2 m 
lichtroze met donkerroze hart. Veel heergroei tijdens 
de zomer, mooi doorbloeiend tot laat in het najaar. 
- ‘Strawberry Hill’ ® 2-3 m 
lichte, zachtroze kleur. Klimroos die niet te fel groeit 
en dus mooi te onderhouden. Weinig doornen. 
- ’The Pelgrim’ ® 0,8-1 m 
abrikoosgeel overlopend naar wit gevulde bloemen. 
- ‘Vanesa Bell’ ® 1-1,2 m 
gele roos met compacte groei. Vroege bloeier, start 
begin juni. 
- ’Winchester Cathedral’ 1-1,2 m 
iets minder geurende roos met grote witte bloemen. 

HEESTERROZEN 
Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeiende roze-
laars worden meestal gebruikt voor vakvullingen en 
als afscherming. De lage soorten kunnen zelfs 
gebruikt worden als bodembedekker. 
 
STRUIK CO                                                         E.P. 
VARIETEITEN 
 
- glauca 1-2 m  ● ✣ ❦ ` ❏  
(Syn. R. rubriflora), enigszins blauw, 
gerijpt blad en roodbruine twijgen,  
lichtroze enkelvormige bloemen, mooie 
hevige rode vruchten in het najaar                      4,50 
- nitida 0,5-0,7 m  ● ✣ ≤  ≠ h 
kleine, enkel roze bloempjes, mooie 
herfstbladverkleuring en rode vruchten, 
ideaal voor lage vakbeplantingen                       4,50 
- pimpinellifolia 1-1,5 m  ● ✣ ` ❏  
(Syn. R. spinosissima), duinroos, 
lichtroze tot lichtgele bloemen, zwarte 
bottels die rijpen in aug.-sept.                            4,50 
- rubiginosa 175-200 cm  ● ●◗ ✣ ❏ 

een forse struik, enkelvormige roze 
bloemen, bloeitijd juli-aug., draagt 
mooie bottels.                                                  4,50 
- rugosa 1-1,5 m  ● ✣ ` ❏ 

Japanse bottelroos, struik met zeer veel  
doornen, wit tot karmijnroze bloemen  
gevolgd door grote rode vruchten                      4,50

Rosa ‘Brother Cadfael’ Rosa ‘Winchester Cathedral’ Rosa ‘Graham Thomas’

Rosa koster roze Rozenbottel Rosa ‘Gertrude Jekyll’

Rosa ‘Vanesa Bell®’ Rosa 'The Fairy'
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BOTANISCHE HEESTERROZEN 
 
 
Dit zijn veredelde rassen, deze bloeien meestal een 
hele zomer met dikke bloemen. Ze kunnen gebruikt 
worden voor vakvulling, hagen en als solitairplant. 
Mits elk jaar bijsnoeien in de breedte kunnen deze 
variëteiten ook dienst doen als klimplant. 

 

Plantafstand : 1 plant per m2 

STRUIK CO                                               E.P.   11,50 
VARIETEITEN 

- ’Ballerina’ 0,6-0,8 m 
zeer zachtroze, enkele bloemen  
met een wit hart in dichte trossen,  
gezonde en sterke groei. 
- ’Bouquet Parfait’ 1,2-1,5 m 
mooi dubbelgevormde roos. Lichtroze 
van kleur. Doorbloeiend. 
- ’Diamant’ 0,5-1 m 
kleine witte bloemen. Doorbloeiend.                                     
- ’Maiden’s Blush’ 1,6-1,8 m 
rozetvormige bloemen met een  
frisse roze kleur.                                                          
- ’Robin Hood’ 1 m  
rozerode rozen, kleinbloemig maar  
rijkbloeiend en in dikke trossen,  
ook te gebruiken als lage haag. 
- ’Rosalita’ 1,2-1,5 m 
witte enkelvoudige bloemen met  
gele meeldraden. Bloeit van juni  
tot oktober.                                                                  

- rugosa ’Blanc Double de Coubert’ 1,5 m 
grote halfgevulde witte bloemen  
met een sterke geur.                                          

    

- rug.’Hansa’ 1,5-2 m 
mooie donker violetrode, gevulde bloemen,  
doorbloeiend, zeer goed ruikend, lichtrode 
vruchten in najaar.                                                      
- ’Rush’ 2 m 
grote trossen met kleine fuchsiakleurige 
bloemen. Doorbloeiend.                                                 

 
KLIMROZEN                               1/lm. 
De meeste soorten kunnen een hoogte bereiken van 
4 à 5 m. Ze worden geplant tegen muren en langs 
pergola’s maar moeten vast gehecht worden aan 
klimrekken. Plantafstand : 1 plant per lopende 
meter. 

KLIMROZEN IN CO                                  E.P.   12,50 
VARIETEITEN 
 
- ’Alaska Kordes’ ® 2-3 m 
grote crème witte bloemen. dubbelbloemig en door-
bloeiend. 
- ’clb. Friesia’ 1,5-2 m 
mooie citroengele, gevulde bloemen, doorbloeiend, 
geurend, glanzend gebladerte. 
- ’Constance Spry’ 2-2,5 m 
grote gevulde, lichtroze bloemen, die heel de zomer 
bloeien.                                                                      

- ’Guirlande d’Amour’ 2-2,5 m 
half gevulde witte bloempjes in grote trossen,  
doorbloeiend, voor klimrek, boog en muur.                             
- ’New Dawn’ 2-2,5 m 
grote zachtroze bloemen, geurend en doorbloeiend, 
sterke en gezonde groei. 
- ’Royal Show’ 2-2,5 m 
kleinbloemige roos met rode trossen, die de hele 
zomer bloeien.       
- ’Santana’ 2-2,5 m 
doorbloeiende klimroos, grote en dubbele bloemen 
met een donker oranjerode kleur, geurend. 
- ’Westerland’ 2-3 m 
zeer rijkbloeiende roos met een 
zalmgarnaalroze kleur. 
- ’Zephirine Drouhin’ 2-3 m 
een soort die zelfs bloeit tegen een noordermuur, 
dieproze doorbloeiende welriekende bloemen,  
doornloze roos.                                                         

Rosa ‘Ballerina’ Rosa ‘Robin Hood’ Rosa ‘Constance Spry’

Rosa 'Guirlande d'Amour' Rosa 'Santana' Rosa ‘Westerland’

Rosa 'Maiden's Blush' Rosa rug. 'Hansa'
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STAMROZEN 
 
Een stamroos heeft een stam van ± 1 m met daar 
bovenop een veredelde roos. Deze bloeien net zoals 
de grootbloemige en trosrozen, dus gans de zomer. 

Ze worden elk jaar in maart tot op 3 ogen boven de 
veredeling gesnoeid.  

Te verkrijgen in verschillende kleuren       

                        IN CO          E.P.   40,00 

 
 
WANNEER PLANTEN ? 
 
Planten met naakte wortel, plant men bij voorkeur 
van oktober tot april, behalve tijdens de strenge 
vorstperiode. Dit geldt ook voor planten met aard-
kluit. Containerplanten kunnen het hele jaar door 
geplant worden,  behalve bij strenge vorst. 
 
 
 
DIEPTE EN BREEDTE VAN DE PLANTKUIL 
 
Voor hagen :  
een geul van 50 cm breed en 50 cm diep  
(= 2 x wortelvolume) 
 
Heesters en kleine coniferen :  
50 à 60 cm breed en 50 cm diep.  
(= 2x wortelvolume) 
 
Bomen en grote coniferen :  
80 cm à 1 m breed en 60 à 80 cm diep. 
(= 2 x wortelvolume). 

BIJ ONS KRIJG JE 
AUTOMATISCH KORTING 

BIJ AANKOOP VAN 
GROTERE AANTALLEN
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E.P. = eenheidsprijs 
Maat = hoogte van de plant bij aankoop 
Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de 
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 
maat. 
Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de 
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 
maat. 
Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de 
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 
maat. 
Dit geldt voor alle planten!!! 
 

 
ACTINIDIA                                   1/lm. 
- kolomikta 2 m  ● ❦  y › 
blad met een roomwitte tot roze getinte helft, kleine 
witte bloemen in juni. 
STRUIK CO    E.P.   12,00 
 
AKEBIA                                       1/lm. 
- quinata 5-6 m  ●   ● ◗ ✣ ›  
slingerplant met purpere welriekende bloempjes in 
april-mei, zoetgeurend, vruchten op augurken gelij-
kend met een paarsblauwe kleur. 
STRUIK CO   E.P.   12,00  
 
ARISTOLOCHIA Pijpbloem                   1/lm. 
- durior 5-7 m  ● y ›                                 
(Syn. A. macrophylla), grote lange hartvormige bla-
deren, pijpvormige bloemen in trosjes, geelgroen 
met purper-bruine kleur, mooie slingerplant. 
STRUIK CO   E.P.  17,50 
 
CAMPSIS Trompetklimmer                         1/lm. 
- radicans ‘Flava’ 10 m  ● y › ¥  
(Syn. C. ‘Yellow Trumpet’), klimheester met grote en 
talrijke gele trompetvormige bloemen in aug.-sept.,  
bladeren oneven geveerd, 9 tot 11 blaadjes,  
bezit hechtwortels. 
STRUIK CO  E.P.   12,00

- tagliabuana ‘Mme Galen’ 8 m  ● -–l y ›  
(Syn. Bignonia), klimheester met grote trompetvormi-
ge oranje bloemen in trossen, beschut planten en in 
de volle zon. 
STRUIK CO    E.P.   12,00 
 
CLEMATIS Bosdruif                                1,5/lm. 
Bij vroegbloeiende clematissen wordt de bloem na de 
bloei weggeknipt, indien de plant teveel oud hout heeft 
kan men hem in maart uitdunnen met als gevolg minder 
bloemen omdat deze op het hout van vorig jaar bloeien.  
Zomerbloeiers kunnen nog heel vroeg in het voorjaar 
gesnoeid worden tot op 30 cm, dit wordt gedaan om 
het kaal worden van de oudere takken te voorkomen.  
BELANGRIJK ALTIJD DE VOET VAN DE PLANT 
BESCHERMEN TEGEN DE FELLE ZON!!!  
SOORTEN 
- alpina 2,5 m  ● ✣  › ¥ 
een mooie bladverliezende klimplant, met klokvormi-
ge blauwviolette bloemen van 2,5 tot 4 cm lang, april-
mei, gevolgd door zijdeachtige zaad-doosjes. 
STRUIK CO   E.P.   8,00 
- armandii 4 m  ●  ● ◗  ✣ › ✾ 
groenblijvende clematis met witte welriekende bloe-
men begin mei, snelle groeier. 
STRUIK CO   E.P. 17,50 
- ‘Early Sensation’ 2 m  ● ●  › ✾ 
kleine groenblijvende clematis, witte bloemetjes 
vroeg in april, lichtgeurend. 
STRUIK CO   E.P. 12,50 
- montana var. rubens 6 m  ●  ● ◗ -–l ✣ ›  
kleine lilaroze bloemen begin mei, zeer bloeirijk. 
STRUIK CO   E.P.   7,00 
- montana ‘Tetrarose’ 6 m  ● › ¥ 
bronskleurige bladeren, en talrijke lila-roze bloemen 
van 7 cm in mei en juni, heel mooie klimmer. 
STRUIK CO   E.P.   7,00

- ‘Perle d’Azur’ 3 m ●  ● ◗ -–l ✣ › 
licht violetblauw in juli 
STRUIK CO   E.P. 12,50 
- tibetana tangutica 3 m ●  ● ◗ -–l ✣ ›  
knikkende gele bloemen van juni tot sept. gevolgd 
door zilverachtige zaadpluimen. 
STRUIK CO   E.P.   7,00 
- vitalba 3 m ●  ● ◗  -–l ✣  › > 
bosrank, zeer hoog groeiende klimplant met kleine 
roomwitte bloempjes in juli-sept., welriekend, in win-
ter zilverachtige zaadpluimen. 
STRUIK CO   E.P.   7,00 
- viticella in kleuren 3 m ●  ● ◗   
bestaat in verschillende kleuren, klokvormige bloe-
men. Bloeit van juni tot oktober. Is goed bestand 
tegen verwelkingsziekte. 
STRUIK CO   E.P.   7,00 
- hybriden ●  ● ◗  -–l ✣  ›  
STRUIK CO   E.P.   8,00 
 
VARIETEITEN 
- ‘Etoile de Malicorne’: grootbloemig, lila paars met 
rode streep (juni - september) 
- ‘Hagley Hybrid’: grootbloemig; diep satijnroze. (juli) 
- ‘Jackmanii’: grootbloemig; paarsblauw. (juli)   
- ‘Miss Bateman’: grootbloemig; wit. (begin mei) 
- ‘Mme. Le Coultre’: grootbloemig; wit. (eind mei) 
- ‘Nelly Moser’: grootbloemig; lilaroze gestreept.(eind mei) 
- ‘Rouge Cardinal’: grootbloemig; donkerrood. (eind mei) 
- ‘The President’: grootbl.; diep violet, rood hart.(eind mei) 
- ‘Ville de Lyon’: grootbloemig; karmijn rood.(eind mei) 
 
FALLOPIA (POLYGONUM)                         1/lm. 
- aubertii 8-10 m  ● ● > › 
(Syn. P. baldschuanicum) Bruidsluier, zeer snelgroeiende 
slingerheester met witte, losse pluimen van juli tot okt., 
ideale plant om lelijke muren op korte tijd te bedekken. 
STRUIK CO    E.P.   7,00 
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Campis radicans ‘Flava’ Clematis ‘Nelly Moser’ Clematis 'Rouge Cardinal' Clematis ‘Mme Le Coultre’
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HEDERA Klimop          zie/soort/lm. 
- helix 8-10 m  ● ● > ✣  › h  ✾          3/lm. 
gewone kleinbladige klimop, donkergroene kleine 
bladeren, zelfhechtend, ook een ideale bodembe-
dekker voor de schaduw. 
STRUIK POT 9cm   E.P.   1,20 
- hel. ‘Goldheart’ 5-8 m  ●  ● ◗   ❦  › ✾    2/lm. 
zie ook bos en haag 
bladhoudende klimplant met kleine, geel gevlekte 
bladeren, zelfhechtend. 
STRUIK CO   E.P.   8,00 
- hibernica 8-10 m  ● ● > `  › h  ✾   3/lm. 
zie ook bos en haag 
Ierse klimop, tot 10 cm grote gelobte donkergroene 
bladeren, gedijt uitstekend in de schaduw, zelfhech-
tend, wordt ook veel gebruikt als bodembedekker. 
STRUIK maat P9   E.P.   1,20 
STRUIK CO GESTOKT 
Maat                                               80/100    100/125 
E.P.                                                   5,75          7,50 
STRUIK CO GESTOKT 
Maat                            125/150   150/175   175/200 
E.P.                                 8,50         11,00        13,50  
HUMULUS                                  1/lm. 
- lupulus ●  ›  
de hopplant is een inheemse klimplant met lange twij-
gen. De bladeren zijn 7 tot 15 cm lang, diep drie- tot 
vijflobbig en grof getand. De vrouwelijke bloemen ont-
luiken geel-groen. Deze zogenaamde hopbellen wor-
den bij het brouwen van bier gebruikt. Goede klim-
plant voor palen, hekwerken, pergola’s... 
STRUIK CO E.P.   8,95 

HYDRANGEA Klimhortensia                   1/lm. 
- an. petiolaris  ●  ● ◗  ● ›  h  
als bodembedekker wordt de plant 0,2-0,5 m hoog. 
Als klimplant wordt de plant 4-5 m hoog. Bloeit met 
witte, vlakke schermen in juni-juli, als klimplant zelf-
hechtend, gedijt tegen een noordermuur. 
STRUIK CO E.P.   8,95 
 
JASMINUM                1/lm. 
- nudiflorum 3-4 m  ●   ● ◗  >  #  › ¥  
winterjasmijn, bloeit in de winter met stervormige 
gele bloemen op groen hout. 
STRUIK CO E.P.   8,50 
Maat                                                              150/175 
E.P.                                                                  35,00 
- officinale 5-6 m  
zomerjasmijn, bloeit gedurende de zomer met witte 
stervormige bloemen. Deze soort valt niet te verwar-
ren met Toscaanse jasmijn. Jasminum is bladverlie-
zend en vorstgevoelig vanaf -5°C. Enkel aan te plan-
ten tegen een warme muur of op zonnige stand-
plaats, waar de plant beschut staat van wind en 
koude. 
STRUIK CO E.P.   8,50

KLIMROZEN - zie rozen  
LONICERA Kamperfoelie, geiteblad       1/lm. 
STRUIK CO  E.P.   7,00   
SOORTEN 
- brownii ‘Dropmore Scarlet’ 3-4 m  ●  ● ◗  ✣  ›  
helder oranjerode pijpvormige bloemen van juli tot 
oktober, zeer goede cultivar. 
- caprifolium 3-4 m  ●  ● ◗ ✣  ❦  ›  
gewone kamperfoelie,donkergroen met blauwgroene 
onderzijde, witgeel geurende bloemen in mei-juli, 
rode vruchten. 
- henryi 3-4 m  ●  ● ◗  ✣  ›  ✾  
bloeit van juni tot augustus met crèmegele bloemen, 
groenblijvende soort, goed winterhard, smalle, glan-
zend groene bladeren.  
- japonica ‘Halliana’ 5-6 m  ●  ● ◗  ✣  ›  h  ✾  
wit geurende bloemen die geel verkleuren van juni tot 
sept., kan ook gebruikt worden als bodembedekker, 
halfgroenblijvend. 
- periclymenum ‘Belgica’ 4-6 m  ●  ● ◗ > ✣  ›  
boskamperfoelie, crèmegele bloemen, vluggroeiend 
en welriekend. 
- per. ‘Serotina’ 4-5 m  ●  ● ◗ > ✣  ›  ✾  
donkerviolette bloemen van juli tot sept. en half-
groenblijvend. 
- tellmanniana 3-4 m  ●  ● ◗  ›  
prachtige oranjegele bloemen in mei-juni, lichtgroene 
bladeren.  

PARTHENOCISSUS Wilde wingerd   1/lm. 
- quinquefolia 8-10 m  ● ● > ≠ ›  
de in de herfst rood verkleurende bladeren van 10 cm groot, 
hangen aan ranken die met 5 à 8 samen op een tak staan. 
STRUIK CO E.P.   8,95 
Maat                                                              175/200 
E.P.                                                                  35,00 
- tricuspidata ‘Veitchii’ 8-10 m  ●  ● ◗  > ≠ › 
wilde wingerd, in de herfst een mooie purperrode 
bladverkleuring, geschikt om kale muren te bedek-
ken, zelfhechtend. 
STRUIK CO E.P.   8,95 
Maat                                                              175/200 
E.P.                                                                  35,00.  

PASSIFLORA Passiebloem                1/lm. 
- caerulea 4-6 m  ● ✣  y  ›  
mooie klimplant die wel een zonnige standplaats ver-
kiest, blauw met witte bloemen van juli tot aan de 
vorst, tegen een zuidermuur plaatsen. 
STRUIK CO E.P.   7,00

POLYGONUM AUBERTII zie FALLOPIA  
SCHIZOPHRAGMA 
- hydrangeoides ‘Roseum’ 4-5 m  ● ◗  ›  
op klimhortensia gelijkende plant met roze bloem-
schermen in juli-augustus, deze plant voelt zich goed 
in een vochthoudende zandige bodem. 
STRUIK CO E.P.   11,00  
TRACHELOSPERMUM 
STRUIK CO E.P.   15,00 
Maat                                                              150/175 
E.P.                                                                  35,00 
- jasminoides 5-6 m  ●  ● ◗  ❦ y › ✾  
zeer mooie bladhoudende klimplant die zeer goed 
gedijt op een zuidermuur. Welriekende witte bloemen 
juni-juli. 
- jas. ‘Star of Toscane’ 2-3 m  ●  ● ◗  ❦ y › ✾  
wintergroene plant, zelfde als vorige maar met gele 
bloemen, groeit compacter dan de soort. 
- jas. ‘Star of Sicily’ 2-3 m  ●  ● ◗  ❦ y › ✾  
geurende plant, zelfde als vorige maar met lichtroze 
bloemen, groeit compacter dan de soort. 
VITIS                                            1/lm. 
- coignetiae  ✣ ≠  ›  
bladverliezende wijnstok tot 25 m, bladeren gerim-
peld, 15-30 cm lang en breed, roodachtig tot rood 
verkleurend in de herfst, vruchten klein en purper-
zwart, in smalle trosjes, niet eetbaar, op iedere voed-
selrijke grondsoort groeiend, een van de fraaiste sier-
druivelaars voor een grote tuin. 
STRUIK CO E.P.   12,00  
WISTERIA Blauwe Regen                   1/lm. 
STRUIK CO E.P.   12,00 
ZWARE STRUIK CO  
Maat                                                             200/250 
E.P.                                                               35,00 

De in de zomer 2-3 m lange scheuten worden tot op 2 
à 3 ogen terug gesnoeid van een hoofdscheut, op deze 
gesnoeide twijgen zal de plant in mei-juni bloeien. 
- flor. ‘Rosea’ 5 m  ● >  
deze (blauwe regen) geeft mooie roze afhangende 
bloemtrossen, 2 trossen die tot 25-30 cm lang kun-
nen worden. 
- formosa ‘Issaï-naga’ 8-10 m  ●  
licht lila blauwe trossen die zeer talrijk aan de plant 
hangen half mei voor de bladontwikkeling.  
- sin. ‘Alba’ 6 m  ● > › 
zelfde als vorige maar met witte bloemen. 
- sin. ‘Prolific’ 6 m  ● > › 
blauwe regen, slingerplant met prachtige dichte blau-
we, geurende bloemtrossen van 25cm, bloeit in mei 
voor de bladontwikkeling.
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Hydrangea an. Petiolaris Humulus lupulus Lonicera per. ‘Serotina’ Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii'

Passiflora caerulea  Jasminum nudiflorum Lonicera japonica ‘ Halliana’ Wisteria sinensis 'Prolific'

Opmaak Kleur en Tekst.qxp_Opmaak Kleur en Tekst  12/09/2022  18:01  Pagina 55



55

fruit

PLANTAFSTAND FRUITBOMEN 
 
- Noot en kastanje 8 meter. 
- Hoogstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim 6 tot 8 meter. 
- Halfstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim, perzik 4 meter. 
- Struiken of laagstammen:  
  appel, kers, kriek 3 tot 4 meter. 
  peer, pruim, perzik 3 meter.

 
BESTUIVING 
De gewenste bestuiving is 
d.m.v. volgcijfers (tussen 
haakjes) aangegeven. U 
kan dan uit een van die 
soorten de gewenste keuze 
maken. De gewenste 
bestuiver staat dus achter 
de rasnaam vermeld.

 
E.P. = eenheidsprijs 
MAAT = hoogte van de plant bij aankoop 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in 
één variëteit en één maat. 
 
Dit geldt voor alle planten!
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GROOT FRUIT  
ABRIKOZENBOMEN 
 

(Prunus armeniaca). De abrikoos is een winterharde 
struik die graag wat kalk in de grond heeft. Hij gedijt 
het beste tegen een zuidmuur en zal daar ook dra-
gen. De abrikoos is zelfbestuivend maar een handbe-
stuiving helpt altijd. De vruchten zijn rijp in de late 
zomer. 
STRUIK E.P.   20,00 
HALFSTAM E.P.   30,00 

 
AMANDELBOMEN 
 

(Prunus dulcis). De amandelboom is redelijk winter-
hard in ons klimaat die graag op een kalkrijke grond 
groeit, lichtroze bloemen in april, vanaf augustus tot 
oktober komen (bij een warme zomer) er zoete aman-
delnoten aan. De struiken worden ong 3-4 m, de half-
stammen ong 4-6 m. 
STRUIK E.P.   20,00 
HALFSTAM E.P.   30,00 
 
APPELBOMEN 
 

(Malus-domestica). Appels houden van een middel-
matig zware grond die goed doorlatend is. Ze gedijen 
het beste op een licht beschutte zonnige stand-
plaats, ze kunnen echter ook een beetje schaduw 
verdragen maar dit ten koste van de rijpheid, smaak 
en opbrengst. 

STRUIK                                                       E.P. 15,00 
HALFSTAM E.P.  22,00 
HOOGSTAM E.P.  35,00 
 
VARIETEITEN 

1 - ‘Alkmene’ (2-3-4-5-6) 
platte brede appel met gele kleur en roodachtige 
streepjes, heeft een lekkere Cox’s smaak, vroeg rijp, 
augustus-september. 
2 - ‘Cox’s Orange Pippin’ (zelfbestuiver) 
middelgrote vrucht, geel en rood gestreept, tamelijk 
vast, zoetzure smaak, okt.-jan. 

3 - ‘Elstar’ (zelfbestuiver) 
kleine gele appel met rode blos, licht zurige smaak en 
zeer aromatisch, sept. - okt.

4 - ‘Gloster’ (2-3-5-6-7) 
rood getinte appel, witgroen vruchtvlees, vast, licht 
zure eetappel, okt.-dec.  

5 - ‘Golden Delicious’ (zelfbestuiver) 
grote vrucht, gele schil soms rood gevlekt en met grijze 
stippen, sappig, zoetzuur en gearomatiseerd, dec.-febr. 

- ‘Goudrenet’  
zie ‘Schone van Boskoop’. 

6 - ‘James Grieve’ (zelfbestuiver) 
tamelijk grote vrucht, gele appel met rode strepen, 
wit sappig, zoetzuur vlees, sept.-okt. 
7 - ‘Jonagold’ (zelfbestuiver) 
grote appel, mooi gekleurd, sappig, zuurzoete 
smaak, gearomatiseerd, nov.-febr. 

8 - ‘Jonared’ (5-6-7) 
grote vruchten, rode schil, wit vast vruchtvlees, kan 
tegen wind, nov.-febr. 

9 - ‘Rode Boskoop’ (2-4-6-10) 
rode appel voor inmaak, vast licht zurig vruchtvlees, 
goede bewaarappel, jan.-april. 

10 - ‘Schone van Boskoop’ (4-6) 
Goudrenet, grote vrucht, rode strepen op een geel-
groen ruw oppervlak, zuur smakend, goede bewaar-
appel en ideaal voor inmaak, dec.-febr. 

11 - ‘Sterappel’ (1-2-5-6) 
tamelijk kleine appel, bleekgele kleur met rode vlek-
ken, stervormige bruingele of bruingrijze stippels, wit 
tot lichtroze vruchtvlees, cirkel van roze sterren rond 
het klokhuis, licht zure smaak, middelmatig sappig, 
eetappel, okt.-dec. 

12 - ‘Winston’ (2-3-4-5-6) 
goede bewaarappel, kleinere appel, stevig sappig 
vruchtvlees en zoete smaak. Oktober-november. 
 
 

 
BALLERINA APPELBOMEN  
 
Appelbomen die veel slanker groeien dan gewone 
appelaars, ze zijn geschikt om in potten te kweken. 

- ‘Ballerina Bolero’: groene stevige appel met      
gouden blos (sept.) 

- ’Ballerina Charlotte’: goede stoofappel (eind sept.) 

- ‘Ballerina flamenco’: donkerrode appel (okt.-maart) 
- ‘Ballerina Polka’: roodgroene appel (okt.dec.) 
- ‘Maypole’: purperrode sierappel (goede bestuiver) 
STRUIKEN IN POT 50,00

KASTANJES 
 
(Castanea sativa). De gewone tamme kastanje,  
draagt na ± 10 jaar.  
HOOGSTAM 8/10             E.P.  43,00 

               10/12             E.P.  55,00  
- Castanea ‘Lyon’  
grotere vruchten reeds op jeugdige leeftijd. 
GEGRIFFELDE HOOGSTAM E.P.  59,00 
 
 
KERSEN- EN KRIEKENBOMEN 
 

(Prunus).Kersen en krieken zijn niet veeleisend wat 
betreft hun standplaats. Wel houden ze van een zon-
nige plaats, beschermd tegen winden.  
Krieken groeien trager terwijl kersen worden uitge-
plant afhankelijk van de grootte van de tuin. 
STRUIK E.P.  15,00 
HALFSTAM E.P.  22,00 
HOOGSTAM E.P.  35,00 
 
VARIETEITEN 
- ‘Bigarreau Bruin’ zie ‘Hedelfinger Riesenkirsche’  
1 - ‘Big. Burlat’ (4-6) 
late vrucht, halfzachte rode tot zwarte Bigarreau. 
2 - ‘Gorsemkriek’  (3-6) 
zeer sterke groeier, zure krieken, middelvroeg, 
geschikt voor opleg. 
3 - ‘Hedelfinger’ (Syn. ‘Big. Ordingen’, ‘Big. Bruin’), 
(1-6) 
dikke bruine kers, geen kraker, goede opbrengst, 
zeer laat, eind juli. 
4 - ‘Kordia’ (zelfbestuiver) 
grote, harde, lekkere donkerrode kraker, vroege kers. 
5 - ‘Lapins’ (zelfbestuiver) 
vroege kers, grote ronde lekkere rode vrucht. Beste 
bestuiver voor alle variëteiten. 
6 - ‘Noordkriek’ (6) 
trage groeier, zure krieken, uitstekend voor opleg. 
Goede bestuiver voor laatbloeiende kersen.

Malus dom. ‘Alkmene’ Malus dom. ‘James Grieve’ Prunus ‘Hedelfinger’ Prunus dulcis

Malus dom. 'Ballerina' Malus dom. 'Elstar' Malus dom. 'Gloster'
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KWEEPEREN 
(Cydonia oblonga).Deze vruchten zijn te wrang van 
smaak om zo te eten, wel zijn ze ideaal om te gebrui-
ken voor kompot en gelei. Kweeperen houden van 
een vruchtbare goed doorlatende grond en een zon-
nige beschutte plaats.Witte bloesem in het voorjaar. 

STRUIK (GEGRIFFELD) E.P.  22,00 
HALFSTAM (GEGRIFFELD) E.P.  32,00 
HOOGSTAM (GEGRIFFELD) E.P.  53,00 
 
MISPELBOMEN 
(Mespilus germanica). Als sierstruik hebben mispel-
bomen ook een waarde daar ze een mooie kronke-
lende en hangende habitus hebben. De bloemen zijn 
wit of fijn roze. Mispels zijn zelfbestuivend en worden 
geplukt in okt.-nov. De vruchten moeten dan op een 
droge plaats verder rotten om eetbaar te zijn. Mispels 
houden van een doorlatende grond en een beschutte 
zonnige standplaats. 
STRUIK E.P.  22,00 
HALFSTAM E.P.  30,00 
HOOGSTAM E.P.  50,00 
 
MOERBEIBOMEN 
(Morus nigra). Dit zijn grote zwarte bessen met een 
scherpe maar zoete smaak. Moerbeibomen kunnen 
oud worden (in ons tuincentrum staat een exemplaar 
van ± 100 jaar) en zijn tevens decoratief. Ze groeien 
overal maar het liefst in een zware, vochthoudende 
grond en op een warme standplaats. De moerbei 
groeit langzaam en draagt pas na 8 à 10 jaar. De 
planten die gekweekt zijn uit zaad hebben zeer kleine 
vruchten. 

STRUIK (GEGRIFFELD) CO 35,00 
HALFSTAM (GEGRIFFELD) 55,00 
HOOGSTAM (GEGRIFFELD) 100,00 
 
NECTARINE 
(Prunus persica  ‘Nectarine’). De vrucht is dezelfde 
als een perzik maar dan met gladde schil. 
STRUIK E.P.  20,00 
HALFSTAM E.P.  30,00 
 
NOTENBOMEN 
(Juglans regia). Zij houden van een kalkrijke maar 
doorlatende grond en een zonnige standplaats,   
draagt na 10 à 15 jaar. Te verkrijgen in gewone, 
Juglans regia, en de gegriffelde, die vlugger dragen 
en niet zo hoog groeien.

HOOGSTAM 8/10 E.P.    41,00 
 10/12 E.P.    52,00 
 12/14 E.P.    71,00 

HOOGSTAM (GEGRIFFELD) E.P.  100,00 
 
PERENBOMEN 

(Pyrus communis). Omdat ze vroeg bloeien, plant 
men deze liefst op een plaats, beschut tegen harde 
en koude winden. Peren houden van volle zon en een 
tamelijk zware, goed doorlatende bodem.  
STRUIK 15,00 
HALFSTAM 22,00 
HOOGSTAM 35,00 
 
 
VARIETEITEN 
1 - ‘Beurré Hardy’ (3-4-8-10) 
grote vruchten, geelgroenachtig met roestbruine 
kleur, zoet, sappig, smeltend, sept.-okt. 
- ‘Bon Chrétien William’ zie ‘Williams’  
2 - ‘Bonne Louise d’Avranches’ (3-4-6-8) 
middelgrote vrucht, geel met donkerrood, grijs- en 
geelbruin gestippeld, zeer sappig, aangenaam zoet 
en smeltend, sept.-okt. 
3 - ‘Charneux’(‘Legipont’) (1-4-8-10-11) 
middelmatig grote peer, bleekgroene schil met grijs-
bruine stippels, soms rode blos, sappig, smeltend en 
zoet, sept.-nov. 
4 - ‘Clapp’s Favourite’ (1-3-6-10-11) 
grote vruchten, groene schil met bruinrood en rode 
punten, zoet, sappig, smeltend, zeer vruchtbaar, 
aug.-sept.  
5 - ‘Comtesse de Paris’ (1-2-6) 
grote vruchten, geelgroene schil met roze en donkere 
tinten, sappig en zoet, wit vruchtvlees met een groe-
ne schijn, nov.-dec. 
6 - ‘Conférence’ (zelfbestuiver) 
middelmatig grote vrucht, zelfbestuivend, lange 
dunne vorm, olijfgroene schil met bruine vlekken, 
zeer vruchtbaar, zeer sappig, zacht en zoet, okt.-dec. 
7 - ‘Double Philipe’ (zelfbestuiver) 
middelmatig grote ovale vrucht, groen, geel bij rijp-
heid, gestippeld en rode blos, sappig, zacht, en half 
smeltend, zelfbestuivend, aug.-sept. 
8 - ‘Doyenne du Comice’ (zelfbestuiver) 
grote vrucht, groengele schil met roodbruine blos, 
sappig, smeltend, zoet en een fijn aroma, okt.-nov. 
9 - ‘Durondeau’ (2-6) 
tamelijk dikke vrucht, donkergroene schil met bruine 
vlekken, bij rijpheid lichtgeel met rode blos, sappig, 
zoet en half smeltend, sept.-okt.

- ‘Legipont’ zie ‘Charneux’ 
10 - ‘Williams’ (‘Bon Chrétien William’) (1-2-4-6-8) 
grote vruchten, goudgele schil met rode stippel en 
rode blos. Zeer sappig en zoet, smeltend en een aan-
gename geur, aug.-sept. 
11 - ‘Williams Rode Bon Chrétien’  (1-2-4-6-8) 
zelfde als Williams maar bijna volledig rode peer, zeer 
zoet van smaak. 
 

PERZIKEN 
(Prunus persica). Ze gedijen het best op een kalkach-
tige grond die goed doorlatend is, in de volle zon en 
op een beschutte plaats, vb. tegen een zuidmuur. De 
perzik is zelfbestuivend maar een handbestuiving 
geeft meer kans op succes.  
STRUIK E.P.  20,00 
HALFSTAM E.P.  30,00 
 
VARIETEITEN 
- ‘Amsden’ 
middelgrote vruchten met roomwit vruchtvlees, 
groenwitte schil met rode blos, half juli. 

- ‘Charles Ingouf’ 
mooie vruchten met wit vlees, aug. 

- ‘Red haven’ 
middelgrote vruchten, geel vlees, gele schil met rode 
blos, rijkdragend, sterke soort, half aug. 

- ‘Reines de Verger’ 
dikke vrucht met felle blos, goed vruchtbaar, sept. 

- ‘Vaes Oogst’ 
grote vrucht met wit vlees, rijkdragend, eind aug. 

 
PATIOFRUIT VAN APPELEN, KER-
SEN EN PEREN 
Soorten volgens aanbod. 

Patiofruit zijn dwerg fruitbomen die geënt zijn op een 
specifieke onderstam, zodat ze heel beperkt blijven 
qua vorm en grootte (maximaal worden ze 140 cm). 
Deze fruitboompjes zijn ideaal om toe te passen in 
potten op een beperkte ruimte zoals een balkon of 
terras. Niet alleen het formaat is een voordeel, ze vra-
gen ook weinig onderhoud. Jarenlang onderzoek 
heeft bij deze boompjes ook geleid tot een goede 
ziekteresistentie en lekkere vruchten. 
STRUIK CO E.P.  19,25

Pyrus comm. ‘Conference’ Pyrus comm. ‘William’s  
Rode bon Chretien’

Pyrus comm. 'Doyenne du 
Comice'

Pyrus comm. ‘Bonne Louise 
d’ Avranches’

Cydonia oblonga Mespilis germanica Prunus pers. 'Red haven' Prunus pers. 'Nectarine'

57

Opmaak Kleur en Tekst.qxp_Opmaak Kleur en Tekst  24/08/2022  13:44  Pagina 58



PRUIMENBOMEN 
 

(Prunus). Pruimen houden van een goed gedraineer-
de kalkachtige grond. Liefst een warme zonnige 
standplaats om de vruchten goed op smaak te krij-
gen. 

STRUIK                                                       E.P. 15,00 
HALFSTAM E.P.  22,00 
HOOGSTAM E.P.  35,00 
 
VARIETEITEN 

1 - ‘Belle de Louvain’ (zelfbestuiver) 
zeer grote eivormige pruimen met een vrij diepe en 
brede groef, zijn blauwrode kleur is iets bedauwd, 
rijptijd is midden tot eind augustus, zeer vruchtbaar. 
Oud pruimras, zelfbestuiver. 

2 - ‘Mirabelle de Nancy’ (zelfbestuiver) 
kleine ronde gele pruimen, droog geel vlees, goed 
voor inmaak, ook eetpruim, half aug.  

3 - ‘Opal’ (zelfbestuiver) 
rode vroege pruim, keukenpruim, juli-aug. 

4 - ‘Reine-Claude d’Althan’ (1-3-5-6-8) 
(Syn. ‘R. Cl. Conducta’), grote ronde donkerroze 
vruchten, geurig, goede opbrengst, dessertpruim, 
aug. 

5 - ‘Reine-Claude d’Oullins’ (3-4-8) 
grote gele vrucht met groene spikkels, sappig, zelf-
bestuivend, zoete tafelpruim, half aug. 

6 - ‘Reine-Claude Verte’ (2-8) 
zeer oud ras echte groene pruimen. De vrucht is 
matig rond. Half tot eind augustus. Dessertpruim. 

8 - ‘Victoria’ (zelfbestuiver) 
grote ovale vrucht, roze met gele schijn, zeer vrucht-
baar, goede bestuiver, dessert- en keukenpruim, 
aug.-sept. 
 
 
VIJGEN 
 

(Ficus carica). Ook als sierstruik gebruikt. Deze struik of 
kleine boom houdt van een beschutte, zonnige stand-
plaats. Groeit zeer goed en gezond op gewone tuingrond. 
PRIJS OP AANVRAAG 

KLEIN FRUIT 
 
AARDBEIPLANTEN 
 

Deze worden best geplant in aug.-sept., maar dit kan 
ook in het voorjaar gebeuren. 
Plantafstand : 30 cm, tussen de rijen 60 cm.  
In normale seizoenen beschikken wij over een 5-tal 
variëteiten van vroeg naar laatrijpend. 
STRUIK CO E.P.    1,75 
 

 
AMERIKAANSE BLAUWBESSEN 
 

(Vaccinum corymbosa). Deze bessoort houdt van een 
zure bodem en licht vochtige grond. Hoogte : 1-2 m 

Mooie blauwe bessen in trosvorm die rijp zijn in de 
zomer, de bessen hebben een blauwzwarte kleur met 
een witte waas. Verschillende soorten verkrijgbaar. 
STRUIK CO E.P.    8,00 
 

 
BRAAMBESSEN 
 
(Rubus).Zij houden van zon maar kunnen ook wel 
lichte schaduw verdragen, ze gedijen het best op een 
grond die doorlatend en vruchtbaar is. 
Plantafstand : ± 100-150 cm.  
 
VARIETEITEN  

- ‘Black Satin’ 
bladverliezende doornloze zwarte braam, rijp rond 
augustus, oktober. 
STRUIK CO E.P.    8,50 

- ‘Boysenbes’ 
grote kegelvormige vruchten, donker paarsrood, 
goede opbrengst, zeer goed voor gebruik in de keu-
ken, rijp in juli-aug. 
STRUIK CO E.P.    8,50 

- ‘Thornless Evergreen’ 
doornloze groenblijvende braam met zwarte bessen, 
lang en rijkdragend. 
STRUIK CO E.P.    8,50 

- ‘Taybes’  
kruising, tussen braam en framboos, lange rode 
vrucht, lang en rijkdragend. 
STRUIK CO E.P.    8,50 

Wanneer planten? 
 
Fruitbomen met blote wortel kunnen geplant 
worden vanaf 15 oktober (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) tot eind april (afhankelijk 
van de weersomstandigheden) en bij uitzonde-
ring van strenge vorst (-5° C en minder). 
 
Fruitbomen in pot of container kunnen heel het 
jaar door geplant worden, bij uitzondering van 
strenge vorst (-5° C en minder). 
 
Hoe planten? 
 
Spit de grond diep om en verwerk er de mest-
stoffen in. Indien de ganse oppervlakte niet kan 
bewerkt worden, maak dan tijdig plantputten. 
Gebruik nooit zeer verse stalmest voor fruitbo-
men. Voor kleinfruit vemindert men de dosis 
mest evenredig met de grootte van de put. De 
boom of struik wordt dan in de plantput gezet, 
zodanig dat de griffel 2 cm boven de oppervlak-
te uitsteekt. Hoogstammen voorziet men van 
steunpalen van 2,5 m. De boom is aldus bevei-
ligd tegen omwaaien. 
 
Onderhoud 
 
In maart worden de éénjarigen scheuten onge-
veer op 5 volwassen ogen afgesnoeid. Voor vor-
mings- en vruchthoutsnoei verwijzen wij naar 
gepaste vakliteratuur. Voor het snoeien van 
kleinfruit (frambozen, bessen, enz.) verwijdert 
men steeds volledig de oudste takken

Prunus 'Mirabelle de Nancy' Prunus 'Reine-Claude Verte' Vaccinum corymbosa

Prunus 'Victoria'
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DRUIVELAARS 

(Vitis). Druiven houden van een warme beschutte plaats 
in de zon. Blauwe druiven hebben meer zon nodig om 
te rijpen dan witte. Indien men mooie grote vruchten wil 
bekomen moeten de trossen verminderd en uitgedund 
worden. 

PLANTEN IN POT                                      E.P.    9,50  
 
VARIETEITEN 

- ‘Bianca’ 
goede ziekteresistente soort met witte zoet druiven. 
- ‘Boskoop Glory’ 
kleine blauwe zoete druifjes, zeer vroeg, voor buiten. 

- ‘Heike’ 
pitloze middelgrote tafeldruif, resistent tegen meel-
dauw en een goede smaak. 

- ‘Himrod’ 
een pitloze witte tafeldruif die zowel binnen als buiten 
kan geplant worden. Weinig gevoelig voor  
witziekte. Zoet smakend groengeel vruchtvlees. 

- ‘Muscat Blue’ 
blauwe buitendruif, ziekteresistent. Oogst kan al 
vanaf september. Kan zo gegeten worden of mus-
kaatwijn van maken. 

- ‘Vroege van der Laan’ 
een zoete witte druif voor buiten, rijp in oktober. 
 
Andere soorten verkrijgbaar. 
 
FRAMBOZEN 

(Rubus idaeus). Ze gedijen het beste in een licht zure 
grond. De planten moeten beschut worden tegen 
harde en koude winden. Ze houden het meest van 
volle zon maar lichte schaduw kan ook wel. 

Plantafstand : 30 cm in de rij. 
STRUIK CO E.P.    7,75 
 
VARIETEITEN 

- ‘Autumn bliss’  
gezonde struik met sterke grondscheuten. Grote 
vaste rode vrucht, rijp rond september. 
STRUIK CO E.P.    7,75 
- ‘Fallgold’  
grootvruchtige gele bessen. 
STRUIK CO E.P.    7,75 
- ‘Heritage’  
rode herfstframboos, iets kleinere vruchten maar 
zeer productief en lekker van smaak. Oogsten 
kan je vanaf augustus tot eind oktober. Kan tegen 
nattere gronden. 
STRUIK CO E.P.    7,75

- ‘Little Sweet Sister’  
dwergsoort die doordragend is en grote rode 
vruchten geeft, een ideale soort om in pot op ter-
ras of balkon te planten. Winterhard. 
STRUIK CO E.P.  12,00  
- ‘Malling Promise’  
grote rode vruchten, goede opbrengst. 
STRUIK CO E.P.    7,75 
- ‘Tulameen’  
rode zomerframboos, zoete smaak. Vruchten 
komen op de tweejarige stengels. Vruchten zijn 
rijp rond juni, juli. 
STRUIK CO E.P.    7,75 
 
GOJIBES 

(Lycium barbarum). Dit is een bladverliezende steke-
lige struik, die perfect als haag kan dienen. De rode 
bessen zijn eetbaar en zitten vol vitamines. 
STRUIK CO E.P.    9,50 
 
HAZELNOTEN GROOTVRUCHTIG 

(Corylus av. ‘Grootvuchtig’). Ze gedijen het best op 
een doorlatende grond en volle zon, lichte schaduw 
kan ook. Voor de bestuiving plant men hazelaars best 
uit de wind. 
STRUIK CO E.P.  11,00 
Purperbladige hazelnoten, zie Corylus max. ‘Purpurea’, 
zie heesters 
 
JAPANSE WIJNBES 

(Rubus phoenicolasius). De Japanse wijnbes is een 
aantrekkelijke plant met een mooi heldergroen blad 
en rode stengels. De kleine helderrode, ronde vruch-
ten kunnen vrij lang geoogst worden en zijn erg lek-
ker. Het zijn echte tuinsnoepjes, klein en heerlijk zoet, 
een beetje plakkerig met een fris smaakje. 
STRUIK CO E.P.    9,75 
 
KIWI 
(Actinidia chinensis). Deze kiwi is een slingerplant 
met grote hartvormige bladeren die matig winterhard 
is. Om vruchten te bekomen heeft men zowel man-
nelijke als vrouwelijke planten nodig. De vruchten 
hebben groen vruchtvlees met fijne zwarte pitten en 
een bruin behaarde schil, zeer rijk aan vitamine C. 
Eén maal per jaar mesten.

- chin. ‘Jenny’  
Tweehuizig = Zelfbestuivend.  
STRUIK CO E.P.  13,25 
- kiwibes zelfbestuivend (Actinidia arguta) 
kleine vrucht die met schil kan gegeten worden en rijk 
is aan vitamine C.  
STRUIK CO E.P.  13,25 
 
STEKEL- of KRUISBESSEN 

(Ribes uva-crispa). De kruisbes groeit het best op 
een iets zure doorlatende grond. Ze kunnen halfscha-
duw verdragen maar hebben liever een open zonnige 
plek, dragen op overjaars hout.               
Plantafstand : ± 1 m 
STRUIK CO                                               E.P.    6,75 
ZWARE STRUIK CO                                E.P.  20,00 
  VARIETEITEN 

- ‘Hinnonmaeki Roed’  
rode middelmatige vruchten, is minder gevoelig voor 
witziekte. 

- ‘Hinnonmaecki Grun’  
lichtgroene middelgrote vruchten met een zoete 
smaak. Weinig gevoelig voor witziekte. 

- ‘Captivator’  
doornloze kruisbes, rode gladde schil, ziekte resis-
tent. 
 
 
TROS- of AALBESSEN 

(Ribes). Deze bessen groeien het best op een licht 
zure doorlatende grond, zonnige standplaats, dragen 
eveneens op overjaars hout. 
Plantafstand : ± 1,5 m  
STRUIK CO                                                E.P.    7,00 
  VARIETEITEN 

- ‘Jonkheer van Tets’ 
grote, dieprode bessen, goede oogst, juli. 

- ‘Rovada’ 
late soort trosbes met grote rode bessen. 

- ‘Titania’ 
een middentijds productief ras dat sterk en gezond 
groeit, dikke zwarte bessen verschijnen aan middel-
lange trossen. 
- ‘Witte Hollander’ 
grote, zoete, stevige bessen, bleekgeel, goede 
opbrengst, eind juli.

Vitis ‘Bianca’ Rubus idaeus ‘Fallgold’ Ribes uva-crispa ‘ Hinnonmaecki 
Red’

Actinidia chin. 'Jenny'
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coniferen

60

 
Coniferen worden het best verplant van half september (afhankelijk van het 
weer) tot half mei, behalve tijdens de vorstperiode. 
 
Onze coniferen zijn regelmatig verplant en zijn dus voorzien van een vaste aard-
kluit die noodzakelijk is voor een goede herneming. Bij het planten laat men 
het gaas aan de kluit, men drukt de grond er rondom goed aan en giet over-
vloedig bij droog weer. De maten van de coniferen slaan op hun grootste hoogte 
of breedte.

 
E.P. = eenheidsprijs 
MAAT = hoogte van de plant bij aankoop 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat. 
 
Dit geldt voor alle planten!
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CEDRUS Ceder 

- deodara 6-8 m  ● -–l  ✣  
Himalaya Ceder, piramidale boom met overhangende 
takken en grijsgroene naalden. 
Maat                     100/125   125/150    150/175 
E.P.    20,00  31,00 42,00  
 

- deodara ‘Aurea’ 6-10 m  ● -–l  # ➢ Ø  
als de vorige soort maar de naalden zijn goudgeel, 
ideaal als solitair, geen kalkgrond. 
Maat                                             80/100   100/125  
E.P.                                               30,00       40,00     
 
- deod. ‘Golden Horizon’ 0,3-0,6 m  ● -–l  ✣ ❦ ≤  
breeduitgroeiende lage Ceder met geelgroene naalden. 
STRUIK CO E.P. 17,50 
 
- libani ‘Atlantica Pendula’ 4-5 m  ● -–l  

-–l   > ✣ ❦  
(Syn. C. atl. ‘Glauca Pendula’), afhangende takken, 
grijsblauwe naalden, treurvorm. 
Maat                                                            100/125 
E.P.                                                                 35,00 
 
- libani ‘Aurea’ 6-7 m   
als soort doch met felgele naalden. 
Maat                                                            100/125 
E.P.                                                                 35,00 
 
- libani ‘Glauca’ 8-10 m  ● -–l  > ✣ ❦  ¥  
(Syn. C. atl. ‘Glauca’), blauwe Atlasceder, piramidale 
vorm met horizontaal afstaande takken en  
grijsblauwe naalden, zeer mooie solitairplant. 
Maat                                                            100/125 
E.P.                                                                 25,00

CHAMAECYPARIS  

- law. ‘Columnaris ‘ zie bos en haag  
 

- law. ‘Ivonne‘ zie bos en haag 
 

- law. ‘Minima Aurea’ 0,3-0,5 m  ● -–l  ▲  
mooie vaste bolvormige soort met een frisgele kleur, 
traaggroeiend. 
STRUIK CO E.P. 8,00 
 
- law. ‘Minima Glauca’ 0,8-1 m  ●  ● ◗ -–l  > ▲  
bolvormige traaggroeiende dwergvorm met een grijs-
groene kleur. 
STRUIK CO E.P. 8,00 
 
- obt. ‘Nana Gracilis’ 1-1,5 m  ●  ● ◗ -–l  #  ▲  
opvallend, traaggroeiende donkergroene dwergconif-
eer met een grillige vorm. 
Maat                                                   20/30     30/40 
E.P.                                                      15,00     20,00 
 
- pisifera ‘Boulevard’ 0,3-0,8 m  ●  ● ◗ -–l  ❦ ▲ 
dichte piramidale groei, zilvergroene dwergconifeer, 
uitstekend voor de rotstuin. 
STRUIK CO E.P. 7,50 
  
- pis. ‘Sungold’ 0,6-1 m  ●  ● ◗ -–l  ❦ ▲  
lang gerekte twijgen die overhangen, mooie gele 
kleur, deze variëteit verbrandt niet in de zon. 
STRUIK CO E.P. 7,50

ABIES 
- koreana 3-4 m  ● -–l  ✣ ❦  
mooie kegels op jonge planten, traaggroeiend, glan-
zend, groene naalden met zilverwitte onderzijde.    
Maat                     80/100   100/125    125/150 
E.P.     26,50  35,00 50,00 
 

- nordmanniana 10-12 m  ● -–l  ✣ ❦  
piramidale vorm, glanzende donkergroene platte 
naalden, 2 witte strepen op de onderzijde van de 
naalden, knoppen bevatten geen hars. 
Maat                                            100/125    125/150 
E.P.                                                35,00        51,00 
 
 
ARAUCARIA  Apeboom, Slangeden 

- araucana 8-10 m  ● -–l  y Ø  
de Araucaria is een geschikte plant om alleen te 
staan in de gazon. Piramidale vorm met slangvormi-
ge afstaande takken, donkergroene kleur. 
PRIJS OP AANVRAAG

BELANGRIJK 
UW PLANTEN HEBBEN 

OOK JAARLIJKS 
MESTSTOF NODIG 

ZIE PAGINA 85
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Abies koreana Araucaria araucana Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis'
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CRYPTOMERIA Japanse Cypres 

- jap. ‘Cristata’ 1,5-2 m  ● -–l #  
kegelvormige groei, uiteinden zijn hanekamachtig 
verbreed, fasciatievorm. 
STRUIK CO E.P. 25,00 
 

- jap. ‘Globosa Nana’ 0,8-1 m  ● -–l   ≠  
zeer gedrongen bolvormige groei, in de winter blauw 
verkleurend. 
STRUIK CO E.P. 25,00  
 
CUPRESSOCYPARIS 
- leylandii zie bos en haag 

- leyl. ‘Castlewellan Gold’ zie bos en haag 

 
CUPRESSUS  
- sempervirens 4-5 m  ● -–l ▲  
lange smalle groeier, de boom zie je veel in toscaanse 
landschappen, op een beschutte standplaats zetten 
in de tuin. 
STRUIK CO 
Maat                                                          125/150 
E.P.                                                              55,00 
 
GINKGO Japanse notenboom - zie ook bomen 

- biloba 10-15 m  ● -–l  > ✣ ❦ ≠  
grote forse boom met tweelobbige bladeren, bladverlie-
zend, mooie gele herfstkleur. Prachtige solitairboom. 
Maat                                        200/250 
E.P.                                                              45,00 

- bil. ‘Mariken’ 2-4 m ● ● ◗ -–l  > ❦ ≠  
een bolvormige boom met typisch waaiervormig blad 
dat mooi geel verkleurt in de herfst. De hoogte varieert 
van 150cm tot 250cm, afhankelijk van een halfstam of 
een hoogstam. 
HALFSTAM CO E.P.   50,00 
HOOGSTAM CO E.P. 115,00 

- biloba ‘Saratoga’ 8-12 m ● ◗ ● -–l ❦ ≠ l:l ¥ 
traaggroeiende variant met diep ingesneden blade-
ren.De bladeren overlappen mekaar dakpansgewijs, 
zeer mooi als solitaire boom. 
SPILVORM MET KLUIT      
Maat                             200/250       8/10       10/12 
E.P.                                    85,00      110,00      145,00 
 
JUNIPERUS Jeneverbes 
- chin. ‘Stricta’ 0,8-1,5 m  ● -–l  > ❦ ▲  
mooi, gevulde piramidale groei met een blauwgrijze 
kleur die in de winter staalblauw wordt. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- communis ‘Hibernica’ 3-5 m  ● -–l  > ❦ ▲  
Ierse Jeneverbes, slanke en zeer gesloten groei, uit-
stekende blauwgroene kleur. 
Maat                            80/100    100/125    125/150 
E.P.                               17,50       21,00        30,00 
 
- com. ‘Repanda’ 0,2-0,5 m  ● -–l   > ≤  ▲ h  
brede liggende struik met een groene kleur, zeer 
goede bodembedekker. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- horizontalis ‘Andorra Compact’ 1 m  ● h  ❏  
schaalvormige spreidende groeiwijze, pluimachtig 
loof is frisgroen, matigsterk groeiend, verdraagt goed 
snoei, in de winter verkleurt deze naar een eigenaar-
dig lilabruin. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- hor. ‘Blue Chip’ ● -–l   ▲  ❏  
kruipende tot plat spreidende groeiwijze, loof zilver-
achtig blauwgrijs, waardevolle bodembedekker, met 
een mooie vorm. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- med. ‘Old Gold’ 0,3-0,6 m  ● -–l  > ❦  ≤  ▲  
compact groeiende conifeer met een intensief gele 
kleur het ganse jaar door. 
STRUIK CO E.P.   7,00

- squamata ‘Blue Carpet’ 0,2-0,3 m  ● > ❦ ≤  ▲ h  
plat-spreidende bodembedekker met blauwgrijze 
naalden, mooie nieuwe variëteit. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- sq. ‘Blue Star’ 0,3-0,6 m  ● > ❦ ▲ h 
lage, brede bolvormigedwergvorm met staalblauwe 
naalden, zeer goed winterhard. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
 
- virg. ‘Blue Arrow’ 2-4 m  ● > -–l   
zeer slank opgroeiende conifeer met blauwgrijze 
kleur. Verbetering van Juniperus virg. ‘Skyrocket’. 
STRUIK CO 
Maat                            100/125    125/150    150/175 
E.P.                               22,00       35,00        45,00

WIJ LEVEREN MET PLEZIER 
AAN HUIS. 

ZIE VOORWAARDEN 
PAGINA 86
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LARIX  Lork 

- kaempferi 12-15 m  ● -–l  > ≠  `  
(Syn. L. leptolepis), Japanse lork, brede kegelvormi-
ge bladverliezende boom, de naalden verkleuren geel 
in de herfst, kan ook gebruikt worden voor hagen en 
bosplantsoenen. 
Maat                          150/175   175/200   200/250 
E.P.                              25,00       35,00      45,00 
- kaem. ‘Blue Dwarf’  ● -–l   ≠  
blauwe dwergvorm van de Larix, compacte groei-
vorm, blauwe naalden, gele herfstkleur, wit berijpt 
hout in de winter. Mooie solitair voor tuin en terras. 
HALFSTAM CO E.P.   30,00 
- kaem. pendula 3-4 m  ● -–l 

-–l > ≠  
zelfde als soort maar takken hangen af, ook bladver-
liezend. 
HOOGSTAM MET KLUIT E.P.   60,00 
HALFSTAM CO E.P.   45,00 
 
  
METASEQUOIA - zie ook bomen 
- glyptostroboides 15-20 m ● -–l  >   
snelgroeiende, kegelvormige bladverliezende boom. 
In de zomer frisgroene maar zachte naalden, gedijt 
goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard. 
SPILVORM MET KLUIT 
Maat                            10/12         12/14        14/16 
E.P.                              65,00         90,00       110,00 
 
 
 
 

MICROBIOTA 

- decussata 0,2-0,3 m  ● ◗ ● ≠ ≤ ▲ h  
platgroeiende, dichte plant met frisgroen blad, in de 
winter bronskleurig verkleurend, goed winterhard.  
STRUIK CO E.P.   6,00 
 
 
PICEA  Spar 
 
- abies 12-15 m  ●  ● ◗  ●-–l  > ̀  ➢  ¥  
(Syn. P. excelsa), gewone spar, de gekende kerstspar 
uit onze bossen in de Ardennen. 
Maat                             80/100   100/125    125/150 
E.P.                                11,00       14,50       21,00 
Maat                           150/175   175/200    200/250 
E.P.                               35,00        50,00      65,00 
- ab. ‘Nidiformis’ 0,8-1 m  ● ● ◗ -–l   ▲  
de plant groeit in de vorm van een nest, donkergroe-
ne naalden, gemakkelijke groeier. 
STRUIK CO E.P.   6,00 
- glauca ‘Alberta Globe’ 1 m  ● -–l   ▲  
compacte dwergvorm, min of meer kogelvormige 
groeiwijze, licht grijsgroen, geschikt voor zeer kleine 
tuinen en grafbeplanting. 
STRUIK CO E.P. 10,00 
- glauca ‘Conica’ 1,5-2 m ● -–l   ▲  
piramidaal opgroeiende dwergvorm, heldergroene 
naalden, traaggroeiend. 
Maat                                40/50        50/60        60/80   
E.P.                                 8,50        11,00        15,00 
                             

- omorika 10-15 m  ● ● ◗ -–l  > ✣ ❦  
Servische Spar, smalgroeiende opgaande boom met 
doorhangende takken, de onderzijde van de naalden 
is zilverachtig. Indien de plant in de volle zon staat 
worden de naalden naar boven gericht en krijgt men 
over heel de plant een zilverblauwe schijn. 
Maat                                  60/80    80/100   100/125 
E.P.                                 25,00     30,00       34,00 
Maat                                             125/150   150/175 
E.P.                                                40,00       55,00  
- om. ‘Nana’ 0,8-1,2 m  ●  ● ◗ -–l  ❦ ▲  
dwergvorm met opvallend witachtige strepen aan de 
onderzijde van de naalden, dichte lage conische 
struik. 
STRUIK CO E.P. 25,00 
- pungens ‘Glauca Globosa’ 0,8-1,2 m  ● -–l  > ❦ ▲  
dwergvorm van de zilverspar, plat-bolvormig groei-
end met blauwgrijze naalden, zeer traaggroeiend. 
STRUIK CO E.P. 25,00 
- pun. ‘Hoopsii’ 3-5 m  ● -–l  > ❦ ▲ 
zilverspar, kegelvormige, dicht vertakte boom met 
blauwgrijze naalden, dit is de bekende zilverspar die 
het meest tot zijn recht komt als alleenstaande plant. 
PRIJZEN OP AANVRAAG 
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PINUS Den, Pijn 

- griffithii zie P. wallichiana.  
- leucodermis 4-6 m  ● -–l  ✣  
brede piramidale boom, lange stijve naalden van 6 tot 12 
cm, glanzend groen, lichtgrijze twijgen, traaggroeiend. 
STRUIK CO E.P. 20,00 
- mugo var. mughus 0,8-1,2 m  ● -–l  > ≤  ▲ 
(Syn. P. mugo mugo), breeduitgroeiende lage struik 
met sterke groene naalden, draagt op korte tijd 
kegels. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
- nigra ‘Austriaca’ zie P. nigra nigra. 
- nigra nigra 8-10 m  ● -–l ✣ ➢  ¥ 
(Syn. P. n.’ Austriaca’), Oostenrijkse den, breed pira-
midaal opgroeiend, stijve donkergroene naalden, den 
die bij ons zeer goed gedijt. 
Maat              60/80      80/100      100/125   125/150  
E.P.               25,00       30,00        40,00       55,00 
- parviflora ‘Tempelhof’ 1,5-2 m  ● -–l  ✣  ❦  
opgaande den, tamelijk snelgroeiend, korte kroezeli-
ge blauwgrijze naalden. 
Maat                                                              80/100 
E.P.                                                                 35,00 
- strobus 10-15 m  ● -–l  ✣  ❦  
Weymouthsden, boom met dunne zachte, blauw-
groene lange naalden, horizontale vertakkingen. 
Maat                                   100/125   125/150 
E.P.                   30,00       40,00 
- strobus ‘Radiata’ 0,8 m  ●   ● ◗ -–l  ▲ ✾     
dwergvorm van strobus, compact groeiend, grijs-
groene naalden, ideaal voor rotstuin. 
STRUIK CO E.P. 17,50 
- syl. ‘Watereri’ 1,5-2 m  ● -–l  > ✣ ▲  
compakte dwergvorm met korte dicht opeenstaande 
naalden, blauwgroene kleur. 
STRUIK CO E.P. 25,00 
- wallichiana 8-10 m  ● -–l  ❦  
(Syn. P. griffithii), tranenden, brede piramidale boom, 
lange hangende, grijsblauwe naalden met witte strepen. 
Maat                                                50/60       60/80 
E.P.                                                 20,00        25,00    

SCIADOPITYS Parasolden 
- verticillata 1,5-2 m  ● ◗ ●-–l   
piramidaal, traaggroeiende conifeer met zeer brede 
lange naalden die een glanzende groene kleur hebben. 
STRUIK CO E.P. 36,00 
 
SEQUOIADENDRON 
- giganteum 15-20 m  ● -–l  ✣ y  
smalle piramidale boom met schubachtige bladeren, 
groene kleur, bruinrode dikke zachte schors, beschut 
planten. 
Maat                                             100/125   125/150 
E.P.                                                 50,00       70,00 
 
 
TAXODIUM Moerascypres 
- distichum 12-15 m  ● -–l  > ≠  
bladverliezende boom met frisgroene naalden, hoge 
slanke zuilvormige boom. Houdt van vochtige gron-
den, kan op oudere leeftijd kniewortels vormen. 
Maat                              150/175  175/200  200/250  
E.P.                                  30,00      40,00      60,00 
 
 
TAXUS Venijnboom 
- baccata 5-6 m  ● ●-–l  > ✣ ` ¥ 
zie ook bos en haag 
- bac. ‘Fastigiata’ 2-3 m  ● ●-–l  > ✣  ¥  
Ierse taxus, zuilvormige groei die op late leeftijd boven-
aan iets breder gaat groeien, donkergroene naalden. 
Maat                             60/80      80/100    100/125 
E.P.                               25,00       35,00       50,00 
- bac. ‘Fastigiata Aurea’ 2-3 m   ● ◗ -–l  > ✣ ❦  ¥  
zelfde als voorgaande maar geelgerande bladeren. 
Maat                             60/80      80/100    100/125 
E.P.                               30,00       45,00       55,00 
- bac. ‘repandens’ 0,5-0,6 m  ● ●-–l  > ≤  ▲ h ¥  
horizontaal afstaande takken, breed platgroeiend, 
donkergroene kleur. 
STRUIK CO E.P. 14,00 
- bac. ‘Summergold’ 0,8-1 m  ●  ● ◗ -–l   > ≤  ▲ ¥  
plat opengroeiende struik met goudgeel loof. 
STRUIK CO E.P. 14,00 
 

THUJA  Levensboom 

- occ. ‘ Brabant’ zie bos en haag 
- occ. ‘Danica’ 0,4-0,6 m  ●  ● ◗ -–l  > ≠  ▲  
bolvormige dwergconifeer met frisgroene schubben 
die iets bruingroen verkleuren in de winter. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
- occ. ‘Rheingold’ 0,8-1,2 m  ● -–l  > ❦ ▲  
bolvormige tot brede kegelvormige dwergconifeer 
met fijn goudoranje loof. Verkleurt in winter tot brons. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
- occ. ‘Smaragd’ zie bos en haag 
- occ. ‘Tiny Tim’ 0,8-1 m  ●  ● ◗ -–l   ▲  
langzaam groeiende struik die 1 meter hoog wordt, 
hij heeft een gesloten groei en bolronde vorm. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
- orientalis ‘Aurea Nana’ 1-1,5 m ● -–l ❦ ≠  ▲  
dichte, eivormige struik, lichte geelgroene kleur, in de 
winter iets bruinachtig. 
STRUIK CO E.P.   7,00 
- plicata ‘Atrovirens’ zie bos en haag 
- plic. ‘Excelsa’ zie bos en haag 
 
 
TSUGA Scheerlingsden, Hemlock. 
- canadensis 10-12 m  ●  ● ◗ -–l  ✣  
brede boom met overhangende twijgen, frisgroene 
naalden met op de onderzijde witte strepen en groe-
ne randen. 
Maat                                           150/175   175/200 
E.P.                                               60,00       85,00        
- can. ‘Jeddeloh’ 0,5-1 m ●  ● ◗ -–l   ▲  
plat-bolvormige gedrongen groei, frisgroene kleur. 
STRUIK CO E.P.   7,00
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E.P. = eenheidsprijs 
Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Dit geldt voor alle planten!!! 

 
Siergrassen zijn een beetje vergelijkbaar met 
Bamboe’s, ze zijn meestal laagblijvend en niet alle-
maal groenblijvend. Deze soorten zijn heel mooi te 
combineren met bamboesoorten en vaste planten. 
 
                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd       
 
AMMOPHILLA Helmgras 
 
- arenaria   ● ✾ ❏  
dit is het echte duingras, groeit het beste aan de kust 
en in zanderige grond. 
                                           70            6/7          2,00 
 
CALAMAGROSTIS Struisriet 

- acu ‘Karl Foerster’   ●   ● ◗   
hoog gras met ranke opgaande aren.    
                                         125           7/8          2,75

                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd 
 
CAREX Zegge 

- foliosissima ‘Irish Green’   ●  ● ◗  ●  h ≤ ✾ 
deze plant is fris groen en groenblijvend, kan gebruikt 
worden als bodembedekker. 
                                           30            7/8          2,00 

- morrowii ‘Ice Dance’   ●   ● ◗  ❦ ✾ 
lichtgroene bladeren met witte streep in het midden 
van het blad, overhangende groei. 
                                           30            3/5          2,00 

- morr. ‘Variegata’   ●   ● ◗  ❦ ✾ 
lichtgroene bladeren met geelwitte lengtestrepen, 
overhangend, alleenstaande aartjes. 
                                           50            3/5          2,00 

- muskingumensis   ●   ● ◗  -–l  ❏ 
hoog groenblijvend gras met lichtgroen loof. 
                                           100          6/7          2,00 

- sylvatica   ●  ● ◗  ●  ▲ ❏ ✾ 
laag groeiend gras, groenblijvend, bruine halmen. 
                                           50            4/5          2,00 

- testacea ’Prairie Fire’   ● ✾ 
fijn gras met groene bladeren en bruinoranje aren, 
groenblijvend. 
                                           60            6/7          4,00

                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd 
 
CORTADERIA Pampasgras 

- selloana   ●  -–l  ✾  
grote zilverwitte losse pluimen, groene ruwe bladeren 
die overhangen. 
                                         150        8/10  p12  2,00 
 
DESCHAMPSIA 
- cespitosa      ●  ● ◗   
een gras met overhangende fijne bladeren. 
                                           50            6/7         1,75 
                                                   
FESTUCA Zwenkgras 

- gautieri   ●  h  ✾  
groen gras met stekelige blaadjes, groeit compact en 
in de breedte. 
                                           15            6/7         1,75 

- glauca ‘Elijah Blue’   ● ❦ h  ✾  
blauw schapegras, dichte zodevormende plant met 
intens blauw berijpte bladeren. 
                                           20            6/7         2,00 

- ‘Walberla’   ✾  
deze soort kan gedijen op droge omgevingen, groen 
gras met roodachtige aar. 
                                           40            7/8         2,75 

siergrassen
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                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd 
 
HAKONECHLOA 

- macra    ●  ● ◗  ❦ h  
Japans siergras met volledig groen blad, groeit op 
koele, vochtige humusrijke gronden. 
                                           30           8/10         4,00 

- macra ‘Aureola’    ● y ❏  
Japans siergras met fris geel blad, groeit op koele, 
vochtige, humusrijke gronden. 
                                           30           8/10         4,00 
 
HELICTOTRICHON  

- sempervirens   ●  ❦ h  ✾  
(Syn. Avena sempervirens), zodevormende plant met 
ruw aanvoelende blauwe bladeren, bruine overhan-
gende bloempluimen. 
                                           80            6/7          2,75 
                                   
IMPERATA Japans bloedgras 

- cylin. ‘Red Baron’    ● 
mooi siergras met bloedrode bladeren, doorlatende 
bodem. Winterbescherming is nodig. 
                                           40                           2,75 
 
KOELERIA 
- glauca   ●  ● ◗ ❦ ✾  
fakkelgras, blauwe bladeren, schijnaren. 
                                           40            6/8          1,75 
 
LUZULA 
- nivea   ●  ● ◗  
breedbladig gras met zachtgroene kleur.  
                                           40            6/7          1,75 
- sylvatica    
brede frisgroene bladeren.  
                                           50            4/6          1,75

                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd 
                                                  MISCANTHUS 

- floridulus   ● -–l  ❦ 
hooggroeiende rietsoort, brede groene bladeren met 
witte strepen, bruine bladeren en takken in het najaar 
die een mooi effect geven in de tuin, beige pluimen. 
                                         300         9/10          4,00 
- sin. ‘Gracillimus’  ● -–l  ❏ 
zelfde als voorgaande maar in alle delen kleiner en fijner. 
                                         150         9/10          4,00 
- sin. ‘Kleine Silberspinne’  ● -–l  ❏ 
laagblijvende Miscanthus met zilvergrijze pluimen in 
het najaar. 
                                         100         9/11          4,00 
 
 
MOLINIA Pijpestrootje 

- arundinacea ‘Karl Foerster’    ●  ● ◗ ▲ ≤  
een siergras mert donkergroene bladeren en mooie 
halmen. 
                                         100            7/9          2,75 

- caer. ‘Moorhexe’   ●  ● ◗  
dit gras geeft mooie recht opgaande stengels met  
een donkerbruine bloeiwijze. 
                                         80             7/9          2,75 
 
 
PANICUM 
- virgatum ‘Heavy Metal’    ●  ● ◗ ❦ 
blauw grijs gras, rechtopgroeiend met lichte aren. 
                                         120           8/10         2,75 

- virg. ‘Northwind’    ●  ● ◗ -–l  ` 
dit gras blijft mooi recht opstaan, kan dan ook 
gebruikt worden als haag of afscheiding. Zoals de 
meeste grassen wordt deze soort ook ros in het 
najaar en moet gesnoeid worden tot tegen de grond. 
                                         175            7/9          2,75 

- virg. ‘Rotstrahlbusch’    ●  ❦ 
mooie bruinrode bladeren die jammer genoeg niet 
wintergroen zijn, mooie bloemaren. 
                                         125            7/8          2,75

                                   Hoogte       Bloei-          E.P. 
                                        cm             tijd 
                                                  
PENNISETUM Lampepoetsergras 
- alopecuroides   ●   
lange smalle bladeren die sierlijk overhangen, dichte 
crèmekleurige pluimen, zeer dekoratief. 
                                           80         9/10          1,20 
- alop. ‘Hameln’   ●   
minder hoog groeiend dan Pennisetum alopecuroides. 
                                           60            7/9          1,20 
- alop. ‘Little Bunny’   ●  ● ◗  ▲ 
een echte dwerg in zijn soort, lager van groei en klei-
ne pluimpjes.             

                          20        8/9     1,75 
 
SESLERIA 
- autumnalis    ●  h ≤ 
grassoort voor kalkrijke bodem, de bloeiwijze is zil-
verwit en goed combineerbaar met herfstbloeiers. 

                          40        7/8     2,75 
 
STIPA 
- tenuissima ‘Ponytails’    ●  ● ◗  ❏  
zeer fijn sierlijk blad, bijna haarachtige structuur, kan 
goed tegen droogte. Mooie vakbeplanting of in com-
binatie met vaste planten. 

                          50        5/6     2,00

PLANTEN DIE IN POT STAAN 
KUNNEN HET HELE JAAR 

GEPLANT WORDEN, 
ZELFS IN DE ZOMER
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Hakonechloa macra Imperata cyl. 'Red Baron' Luzula nivea Panicum virgatum ‘Heavy 
Metal’

Molinia caer. ‘Moorhexe’ Miscanthus sin. ‘Kleine Silberspinne’ Stipa tenuissima ‘Ponytails’
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BEMESTING BAMBOES 
In nov.-dec.: verteerde stalmest bovenop 
aanbrengen (tevens vorstbescherming). 
In het voorjaar (april-mei): een beurt met 
samengestelde korrelmeststof. 
Na de eerste bloei (juni-juli): nogmaals 
samengestelde korrelmeststof. 
Na 15 aug.: geen meststof meer toedienen!

Deze winterharde soorten zijn meestal groenblijvend, 
ze zijn momenteel erg in trek. Ideaal voor hagen,  bor-
ders en vakbeplanting. Geeft een exotische tint aan 
de tuin, komt zeer goed in aanmerking (naargelang 
de soort) voor grote en kleine tuinen. 
 

E.P. = eenheidsprijs 
Maat = hoogte van de plant bij aankoop 
Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de  
eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat. 
Dit geldt voor alle planten!!! 

FARGESIA (ARUNDINARIA) 
 
- ‘Black Dragon’ 2-3 m  ●  ● ◗  ● -–l  ` ❏ ✾ 
deze nieuwigheid onder de Fargesia soorten heeft  
glimmend zwarte dunne bamboestokken, een niet 
woekerende soort. 
Maat                                           100/125   125/150 
E.P.                                               55,00      65,00 
- ‘Red Dragon’ 3-4 m  ●  ● ◗  ● -–l  ` ❏ ✾ 
de kleur van de stokken veranderen van kleur naar-
gelang de seizoenen, het verandert van geel oranje 
tot rood, een mooi contrast met het blad, deze soort 
groeit ook in de schaduw. Niet woekerend. 
Maat                              80/100   100/125   125/150 
E.P.                                 35,00      55,00      65,00 
- robusta ‘Campbell’ 3-4 m  ●  ● ◗ -–l  `  
bamboe met fijne twijgen die niet woekert en hoog 
kan groeien, zeer goed zonbestendig en frisgroene 
bladeren. 
Maat                              80/100   100/125   125/150 
E.P.                                 40,00      50,00      65,00 
- robusta ‘Pingwu’ 3-4 m  ●  ● ◗  ● -–l  ` ❏ ✾  
middelgrote tot grote bamboe, opgaande groei, fijne 
bladeren, goed winterhard, woekert niet. 
Maat                                           100/125   125/150 
E.P.                                               45,00      65,00

- ‘Rufa’ 1,5-2 m  ●  ● ◗ -–l  ` ✾  
zeer sterke fargesia met appelgroen blad, dat na de 
winter ook mooi groen blijft. Geschikt om hagen mee 
te maken door het feit dat hij niet woekert. 
STRUIK CO 
Maat                              80/100   100/125   125/150 
E.P.                                 35,00      50,00      65,00 
 
PHYLLOSTACHYS 
 
- aurea 4-5 m   ●  ● ◗  -–l   ` ✾  
zie ook bos en haag 
hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en 
frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor 
bakken, hagen en alleenstaand. 
Maat                            150/200 CO      200/250 CO 
E.P.                                45,00                60,00 
- aureosulcata 3-4 m   ● -–l  #  ` ✾ 
groenblijvende bamboe, stelt weinig eisen aan grond 
en standplaats, prachtige donkergroene glanzende 
bladeren, soms is het gedeelte tussen twee knopen 
van een mooie gele streep voorzien. 
Maat                                                        150/200 CO 
E.P.                                                         65,00

bamboe

Fargesia 'Rufa' Fargesia ‘Red Dragon’ Phyllosatchys aureosulcata

Pseudosasa japonica (pag. 68) Phyllostachys nigra (pag. 68)
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Alle kruiden zijn enkel te verkrijgen in 1,5 liter pot. 
De prijzen zijn afhankelijk van de soort. 
 
Dit is slechts een greep uit ons assortiment. Indien je 
een specifieke soort wenst, vraag ernaar. 
 
 

                                                              Hoogte/cm    
Allium schoenoprasum                     30              
- Bieslook; keukenkruid 

Anethum graveolens                                  80               
- Dille; alleen leverbaar in het voorjaar 

Anthriscus cerefolium                      60                
- Kervel; alleen leverbaar in het voorjaar 

Armoracia rusticana                        80               

- Mierikswortel; wortels worden gebruikt als keukenkruid  

Artemisia abrotanum                       90               
- Citroenkruid;  keukenkruid gebruikt als citroenmelisse 

Artemisia absinthium                       80  
- Alsem, Absint; bebladerde pluimen 

Artemisia dracunculus                               80               
- Dragon;  keukenkruid, zoete en bittere smaak 

Carum carvi                                    6               
- Karwij; gevederde blaadjes met witte bloem.

                                                             Hoogte/cm 

 Chamaemelum nobile‘Ligulosa’                                     25 
- Roomse kamille; wit gele bloemen in de zomer 

Foeniculum vulgare                        140 
- Venkel; eetbare knolvoet, met geel groen blad 

Helichrysum italicum                       30 
- Curryplant; blaadjes ruiken naar curry 

Hyssopus officinalis                            50 
- Hyssop; fijgesneden blaadjes als groente te gebruiken 

Levisticum officinale                       180 
- Maggiplant; Lavas, doorlevende selder 

Melissa officinalis                           70 
- Citroenmelisse; geneeskrachtig keukenkruid 

Mentha x gent. ‘Variegata                   25 
- Palingkruid; vnl. gebruikt bij bereiding van paling  

Mentha x piperita                               25 
- Pepermunt                                 

Mentha spicata ‘crispa’                       25 
- Kruizenmunt; goed voor vleesgerechten, vruchtensla en thee 

Mentha spic. ‘morrocan’                        
- Marrokaanse munt; de beste munt om thee van te maken 

Ocimum basilicum                           40 
- Bazielkruid; 1-jarig keukenkruid alleen verkrijgbaar in het voorjaar

                                                             Hoogte/cm 

Origanum vulgare                            40 
- Marjolein; stengeltoppen gebruikt in soepen        

Petroselinum crispum                       30 
- Peterselie; vaste, gebruik voor, soep, mosselen e.d. 

Petroselinum italicum                          
- Bladpeterselie; blaadjes en stengels als keukenkruid 
Rheum officinale                            150 
- Rabarber; stengels gebruikt voor zure smaak       

Rosmarinus officinalis                      70  
- Rozemarijn; aromatisch keukenkruid 

Rumex acetosa                               80 
- Zurkel; bladeren gebruikt als keukenkruid 

Ruta graveolens                               70 
- Wijnkruid; in kleine hoeveelheden te gebruiken als keukenkruid  

Salvia officinalis                             60 

- Salie; keukenkruid 

Sanguisorba minor                                      40 
- Pimpernel; keukenkruid 

Satureja montana                            40 
- Bonenkruid; blaadjes en stengels als keukenkruid 

Thymus vulgaris                               20 
- Tuintijm; sterkgeurend keukenkruid  

Valeriana officinalis                       125 
- Valeriaan;  kalmerend geneeskrachtig kruid

PSEUDOSASA 
- japonica 1-4m ●  ● ◗ # `✾ ❏ 
mooie grootbladige bamboe.  Bladeren tot 4cm 
breed, geheel groen van kleur! 
Maat                                           100/150     150/200  
E.P.                                               30,00          45,00

SASA 
- palmata   ●  ● ◗ -–l  ✾ 120-150 
grote groene bladeren, zeer decoratief, losse groei, 
alleenstaand en voor bakken. 
STRUIK CO E.P.   10,00 
 

SEMIARUNDINARIA 
- fastuosa   ●  ● ◗  -–l  ✾   3-4 m 
grote donkergroene bladeren, stijve opgaande groei. 
Maat                                           150/200     200/250  
E.P.                                               50,00          65,00

- bissetii 5-6 m    ●  ● ◗  -–l  ❏ `  
grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winter-
hard -35°. 
Maat                              150/200 CO     200/250 CO 
E.P.                                  45,00               60,00 
- nigra 3-4 m    ●  ● ◗  -–l  # ✾  
zie ook bos en haag 
op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager 
groeiend dan P. aurea, losse groei, voor bakken en 
borders. 
Maat                             150/200 CO       200/250 CO 
E.P.                                 50,00                 65,00

kruiden

Kruiden gemengd Kruidentuin Kruiden in pot
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DEZE PLANTEN ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR IN 
HET VOORJAAR EN ZOMER. 

 
BOUGAINVILLEA 
violetkleurige bloemblaadjes bedekken de hele 
struik, heel bekend in de zuiderse landen. 
Prijzen op aanvraag. 
 
CHAMAEROPS 
- excelsa 5-6 m  ● -–l  ✾ 
de mooiste en sterkste palm voor ons klimaat kan tot 
-15° verdragen in volle grond en met een goed 
gedraineerde grond. 
Prijzen op aanvraag. 
 
CITRUS Sinaasappel of citroen 
groenblijvende planten met witte geurende bloemen, 
nadien sinaasappels of citroenen. 
Prijzen op aanvraag. 
 
CONVOLVULUS 
- cneorum 0,5 m  ●  ● ◗  ≤  ✾ 

mooie zilvergrijze bladeren met witte klokvormige 
bloemen. Beschermen in de winter. 
Prijzen op aanvraag. 
 
FATSIA 
- japonica 1-1,5 m  ●  ● ◗  y 
mooie grote donkergroene bladeren, goede kuip-
plant, in volle grond is hij goed winterhard.  
Prijzen op aanvraag.

LANTANA 
- camara ● -–l   
een van de kleurrijkste onder de bloeiende kruipplan-
ten, met geurige bladeren. 
Prijzen op aanvraag. 
 
LAURUS 
- nobilis 
beter gekend als eetbare laurier, te verkrijgen in pira-
midevorm, bolvorm of op stam. 
Prijzen op aanvraag. 
 
NERIUM  
- oleander 
gekende oleander die bestaat in verschillende kleuren. 
Prijzen op aanvraag. 
 
OLEA Olijf 
- europaea 
boom met kleine grijze blaadjes en kleine vruchten. 
Prijzen op aanvraag.

PITTOSPORUM 
- tobira 
groenblijvende struik met een dik leerachtig blad, 
welriekende witte bloempjes. 
Prijzen op aanvraag. 
 
Orangerie planten zijn planten van zuiderse afkomst, 
ze kunnen in de zomer buiten, in pot, op het terras 
staan, maar moeten in de winter naar binnen.  
 
 

Hoe verzorgen in de winter?  
Maart - april - mei. 
Indien nodig een beetje terugsnoeien en meer 
water beginnen geven, in april mag de plant al 
overgepot worden, vanaf eind april kunnen 
sommige planten al buiten gezet worden.  
Juni - juli - augustus. 
Indien de planten in pot staan is het aan te 
raden om ze voldoende water te geven en 
regelmatig bij te mesten. Eind augustus geen 
meststof meer bij geven.  
September - oktober. 
Planten nooit te nat binnen zetten, groenblijven-
de planten vragen een lichte standplaats, blad-
verliezende planten kunnen een donkere plaats 
verdragen.  
November - december - januari - februari 
De planten kunnen overwinteren bij een tempe-
ratuur van 5 tot 8 graden boven nul. In deze 
periode dient men enkel te voorkomen dat de 
aardkluit helemaal uitdroogt, regelmatig luchten 
is ook zeer belangrijk.

orangerie planten
Citrus sinensis (citroen) Trachycarpus fortunei Mediteraanse tuin

Fatsia japonica Nerium oleander Olea europaea
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vaste planten

70

 
Vaste of doorlevende planten 
Deze plantengroep omvat zowel snijbloemen, bodembedekkers als rotsplanten geschikt voor het aanplan-
ten van mixed borders, rotstuinen, tuinmuurtjes, enz. Ze danken hun naam “vaste planten” aan het 
gedeelte van de plant dat zich in de grond bevindt, d.w.z. het gedeelte boven de grond sterft na de bloei 
of bij de eerste vorst in de meeste gevallen af, terwijl de wortels levend blijven en het volgende jaar in 
de lente opnieuw uitlopen.  Bij het aanleggen van een mixed border spelen standplaats, hoogte, kleur en 
bloeitijd een voorname rol.  Deze staan aangegeven op speciale kleuretiketten, die u bij elke vaste plan-
tencontainer aantreft.  Ook tijdens de zomer vindt U bij ons een ruime keuze aan vaste planten in container, 
zodat u deze zelfs tijdens de bloei kan aanplanten zonder het minste risico. 
 
Gemiddelde plant afstand van de vaste planten 
* 30-35 cm (8-10 per m2) voor soorten van 30-60 cm hoogte 
* 35-45 cm (6-8 per m2) voor soorten van 60-100 cm hoogte 
* 40-50 cm (4-5 per m2) voor soorten hoger dan 1 m 

 
E.P. = eenheidsprijs 
 
Vanaf 10 stuks 
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit. 
 
Dit geldt voor alle planten!
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                           Hoogte      Bloei-                   E.P. 
                                  cm         tijd                  
 
Een grondmengsel van 1/4 kleikorrels, 1/4 humusrij-
ke grond, 1/4 leem gemengd met blad en beender-
meel levert bloeirijke planten. 
                                  100         8/9                  4,00 
- hyb. ‘Peter Pan’  ● y ✾ 
laag groeiende Agapanthus die rijkelijk bloeit met 
mooie blauwe bloemen, afdekken in de winter. 
                                     40         7/9     4,00 
- ‘af. ‘Albidus’   ●  y  
Zelfde als soort maar met witte bloemen.                 

                   90          7/8         4,00 
 
AGASTACHE Anijsplant 
- ‘Blue Fortune’  ●  ● ◗  ≤ 
paarsblauwe rechtopstaande bloemen 
                                     70         7/9     2,75 
- foen. ‘Black Adder’  ●  ● ◗  ❏ ≤ 
compacte groeier met purper recht opstaande bloe-
men. 
                                     50         6/8     2,75 
- hybr. ‘Kolibri’  ●  ● ◗  ❏ 
compact rechtopstaand bosje, dat de hele zomer 
bloeit met zacht abrikoos tot zalmoranje bloemaren. 
                                     70         6/9     2,75 
- hybr. ‘Kudos Red’  ●  ● ◗  ❏ 
mooie rode bloemaren, deze soort heeft een over-
vloedige bloei, compacte groeiwijze goed resistent 
tegen meeldauw. 
                                     50         6/9     2,75 
- rug. ‘Alabaster’  ●  ● ◗  ❏ 
bossige plant met witte rechtopgaande bloemen. 
Trekt bijen en vlinders aan. 
                                   100        6/8     2,75 
- rug. ‘Golden Jubilee’  ●  ● ◗  ❏ 
mooie bossige plant die goed opvalt met zijn geel-
groen blad. De violetblauwe bloemaren blijven tot ver 
in oktober zichtbaar.  
                                     60         6/8     2,75 
 
AJUGA Kruipend Zenegroen 
- reptans   ●   ● ◗  ● ▲ h  ✾  
kruipende plant met blauwe bloemen en groen blad.             

                   15          5/6                 1,75 
- rept. ‘Atropurpurea’  ● ◗ ●  ❦ ▲ h ✾  
kruipende plant met paarsblauwe bloemen en  
roodachtige bladeren. 

                   15          5/6                 1,75 
 
ALCEA 
- rosea   ●   snijbl. 
(Syn. Althaea rosea), stokroos, opgaande plant met 
dubbele bloemen op een stengel, te verkrijgen in ver-
schillende kleuren geel, rood, rose en wit. 
Borderplant.                  150        7/9     2,00

                           Hoogte      Bloei-                   E.P. 
                                  cm         tijd                  
 
ALCHEMILLA Vrouwenmantel 
- mollis   ●  ● ◗  ▲  snijbl. 
waaiervormige bladeren, groengele bloemhoofdjes, 
borderplant. 
                                     40         5/9     1,75 
 
ALYSSUM - zie AURINIA 
 
ANAPHALIS Witte knoop 
- triplinervis   ●  ❦ ▲  
witviltige bladeren en witte bloemtrosjes. 
                                     30         7/9                2,00 
 
ANEMONE Anemoon 
- canadensis  ● ◗ h  
een stevige plant met sierlijk, mooi ingesneden blad en hel-
derwitte bloemen met groenachtig hart en gele meeldraden. 
                               30       6/7                   2,75 
- hup. ‘Splendens’  ●  ● ◗  ≤  ▲  
mooie enkelvoudige donkerroze bloemen. 
                             100      8/10                2,75 
- hybride ‘Honorine Jobert’  ● ◗ y  snijbl. 
enkel witte bloemen, lang en rijkbloeiend, border-
plant.                80       8/10         2,75  
 
- hybr. ‘Königin Charlotte’  ● ◗ ● ▲  
lichtroze, grote bloemen. 
                               80      9/10                  2,75 
- hybr. ‘Whirlwind’  ● ◗ 
bloeit op hoge stevige stelen met halfgevulde, grote 
witte bloemen met goudgele meeldraden. Groeit 
goed in doorlaatbare vochtige, humusrijke grond. 
                             100      9/10                2,75 
- vitifolia ‘Robustissima’  ● ◗ y  snijbl. 
enkel roze bloemen, borderplant. 
                               80       8/10                2,75 
 
AQUILEGIA Akelei 
- ‘Biedermeier’  ●  ● ◗ ▲  
dwergmengeling, roze, witte, blauwe, rode en gele tinten. 
                               35         5/6                1,75 
- chrys. ‘Yellow Queen’  ●  ● ◗  snijbl. 
gele akelei, zowel de kelk als de kroonbladen van de 
bloem zijn geel, borderplant.  
                               60         5/7                1,75 
- ‘Crimson Star’  ●  ● ◗  snijbl. 
rode kroonbladen en roomwitte kelkbladen, borderplant. 
                              60         5/7                 1,75 
- ‘Heavenly Blue’  ● ● ◗ snijbl. 
hemelsblauwe bloemen 
                             60         5/6                 1,75 
- ‘Silver queen’  ●   ● ◗ snijbl. 
zuiverwitte bloemen 
                           60        5/6                       1,75   

                           Hoogte      Bloei-                   E.P. 
                                  cm         tijd                  
 
ACAENA Stekelnoot 
- microphylla ‘Kupferteppich’ ● ● ◗ ▲ h 
zodevormend, olijfgroene blaadjes, mooie bruinrode 
vruchtjes.  
                                     10        6/8         1,75 
 
ACHILLEA Duizendblad 
- hybride ‘Coronation Gold’ ●   snijbl. 
grijsgroene bladeren en zwavelgele bloemen, droog-
bloemen en borderplant. 
                                    80         6/8        2,00 
- millefolium ‘Cerise Queen’ ●   snijbl. 
zeer sterk groeiende planten met rozerode bloem-
schermen 
                                    80          6/8                   2,00 
- mill. ‘Lachsschonheit’ ●  ● ◗  ≤  snijbl. 
schermbloemen met mooi zalmroze tinten. 
                                    60          6/9                   2,00 
- mill. ‘Terracotta’ ●   snijbl. 
groene bladeren, oranje gele bloemen in schermvorm. 
                                    60          6/9                   2,00 
- pt. ‘The Pearl’   ●  ▲  
in tegenstelling met de andere Achillea soorten heeft 
deze soort aparte witte dubbel bloemen, zeer rijk 
bloeiend. 
                                   60          6/9       2,00 
 
ACONITUM Monnikskap 
- carm. ‘Arendsii’   ● ❏   snijbl. 
deze soort bloeit mooi diepblauw, maar later dan zijn 
soortgenoten. 
                                   120        9/10        2,75 
- henryi ‘Spark’   ●   ● ◗   snijbl. 
sterk ingesneden bladeren, diepblauwe bloemen, 
borderplant. 
                                   120        7/8         2,75 
- nap. ‘Album’   ●   ● ◗  ❏ 
borderplant die bloeit met lange trossen en witte 
kleur, groeit op een doorlatende vochtige grond. 
                                   100        6/8         2,75 
 
ACTAEA Zilverkaars 
- simplex ‘Brunette’   ● ◗  ● -–l   ❏ 
purper blad, witte bloemen. 
                                   150        9/10        4,75 
- simplex ‘White Pearl’   ● ◗  ● -–l   ❏ 
mooie witte kaarsvormige bloemen, gedijt het best 
op een vochtige plaats in de schaduw. 
                                   125        9/10        4,75 
 
AGAPANTHUS Tuberoos 
- hyb. ‘Headborn Hybrids’  ● y   snijbl. 
mooie bolvormige bloemen in trossen, blauwe 
kleur,winterhard, ook goed als potplant, dan kunnen 
ze van april tot oktober buiten staan. 

Agastache hybr. 
‘Kolibri’

Achillea mill. 
‘Cerise Queen’

Gemengde border Agastache ‘Blue 
Fortune’

Actaea simplex 
'White Pearl'

Agapanthus hyb. 
'Headborn Hybrids'

Alchemilla mollis Anemone hybr. 'Honorine Jobert' Asphodeline lutea Aquilegia 'Crimson 
Star'

71

Opmaak Kleur en Tekst.qxp_Opmaak Kleur en Tekst  24/08/2022  13:44  Pagina 72



                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- n.b. ‘Marie Ballard’  ● snijbl. 
grootbloemig blauw, borderplant. 
                             100       8/10                1,75 
- n.b. ‘White Ladies’   ●   snijbl. 
zuiver witte bloemen, borderplant. 
                             100      8/10                 1,75 
- pringlei ‘Monte Cassino’ ●   ● ◗ 
septemberkruid, kleine fijne witte bloempjes die 
tot laat in het jaar bloeien. 
                          100      9/10                1,75 
 ASTILBE Spirea 
- arendsii ‘Deutschland’   ● ◗  ●  
zuiver witte bloempluimen, licht vochtige bodems, 
borderplant. 
                              50         6/7                 2,75 
- ar. ‘Fanal’   ●  ● ◗  ❦ 
bloedrode bloempluimen, purper blad, licht vochtige 
gronden, borderplant. 
                               60         7/8                2,75  
- ar. ‘Rheinland’   ●  ● ◗   
karmijnroze bloempluimen, licht vochtige bodems, 
borderplant. 
                              60         6/7                2,75 
- chinensis ‘Pumila’    ● ◗   
lilapaarse pluimen, voor licht vochtige bodems, maar kan 
eventueel ook gedijen op droge gronden.          
                              30       7/10                2,75 
- jap. ‘Peach Blossem’    ● ◗ ● ▲ ≤  
lichtroze kleur, licht vochtige bodem.                      
                              50         6/7                2,75  
                              ASTRANTIA Zeeuws knoopje 
- major   ● ◗ 
zeer speciaal gevormde bloemen waarvan de 
omwindselbladeren bloemkroonachtig wit of roze 
zijn.                        50        6/8                        2,75 
- major ‘Rubra’   ● ◗  
zelfde als soort maar met rozerode bloemen.         
                              70         6/8           4,75 
- major ‘Ruby Wedding’   ●  ● ◗ 
De bloemen zijn donkerrood, een van de mooiste  
astrantia’s.                    
                              60         6/9           4,75 
AUBRIETA Blauwkussen 
- hybriden   ● ▲ h ➫ 
zodevormend plantje dat zeer veel wordt aangeplant, don-
kerpaars.           
                                  10        4/5                 1,75 

AURINIA Schildrood  
(Syn. Alyssum) 
- saxatile ‘Goldkugel’ ● ▲ h   
gele bloemen in dichte pluimen, grijsviltige bladeren, 
borderplant. 
                               20         4/5                1,75 

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

BAPTISIA  
- hybr. ‘Blueberry Sundae’  ● ≠   
een compacte groeier, blauwgroene mooie bladeren 
en indigoblauwe bloemen. 
                            100         5/6                 6,50 

BERGENIA Schoenlappersplant 
- cordifolia   ●  ● ◗ ● ✾  
rozerode bloemen, grote brede glanzende bladeren, 
borderplant. 
                              40         4/5                 2,00 
- cord. ‘Abentglut’   ●   ● ◗ ✾  
zelfde als vorige soort, met donkerrode bloemen.          
                              40         4/5                4,00 
- ‘Silberlicht’   ●  ● ◗  ✾  
zelfde als Cordifolia maar met witte bloemen die later 
verkleuren naar roze. 
                               30         4/5                4,00 
BRUNNERA Koukasus vergeet-mij-nietje 
- macrophylla    ● ◗ ●  
mooie blauwe bloempjes, bijna hartvormige blade-
ren, bos- en borderplant. 
                               40         4/5                2,75 
- macr. ‘Jack Frost’    ● ◗ ● ❏ ≤ 
grijsgroen blad met witte nerven en diepblauwe bloemen. 
                               50         4/5                6,50 

CALAMINTHA Steentijm 
- nepeta ssp. nepeta   ●  
brede lage toortsen met lila blauwe bloempjes.          
                               50         6/7               2,00 
- sylv. ‘Menthe’   ● ❏ 
vormt een mooi bossige lage plant die rijkelijk bloeit 
met witte bloempjes.                                 
                               50        6/10              2,75 
 
CAMPANULA Klokje 
- carpatica ‘Blue Clips’   ● ◗ ▲ h  
lage bossige groei, bodembedekkende plant met 
blauwe klokvormige bloemen. 
                               25         6/8               1,75 
- carp. ‘Weisse Clips’   ● ◗ ▲ h  
zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.          
                               25         6/8               1,75 
- garganica   ●   ● ◗  ● ✾  
laag groeiende bodembedekker met violetblauwe 
bloemen. 
                               15         6/8                1,75 
- glomerata ‘Alba’   ●   ● ◗   
witte dichte bolvormige bloem.                 
                               25         7/8                1,75 
- glomerata ‘Superba’   ●  ● ◗   
diep paarsblauwe klokjes op een kluitje bij elkaar.          
                               40         5/8                1,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
  ARENARIA Zandkruid 
- montana   ●  ● ◗ h  
zeer laag groeiend plantje met vele witte bloempjes.          
                               15        4/6                1,75 
 
ARMERIA  
- maritima ‘Alba’   ● ▲ h ➫ 
zuiver witte bloemen.                     

             20        5/7         1,75 
- mar. ‘Rosea’   ●  h  snijbl. 
zodevormend, blauwgroene grasachtige blaadjes, 
lichtroze bloemen, borderplant.                      

             20        5/7       1,75 
  ASARUM Mansoor 
- europaeum   ● ◗  ● h  ✾  
kruipende plant met niervormige glanzende bladeren, 
onopvallende donker purperrode bloemen, echte 
bosplant, uitstekende bodembedekker. 
                               15         3/4               4,00 
  ASPHODELINE 
- lutea   ●● ✾  
een sterke plant met aparte bloemaren en welrieken-
de, gele, groengestreepte bloemen. Een smal blauw-
groen blad. Staat liefst op een goede droge grond. 
                              100        5/6               2,00 
  ASTER Aster 
- alpinus   ● ▲ 
alpenaster, blauwe bloemen, lage aster die in het 
voorjaar bloeit. 
                               25         5/7                 1,75 

- alp. ‘Albus’  ●   
witte alpenaster      20        5/6                 1,75 
- dumosus ‘Alice Haslam’  ● ▲  
rozerode bloemen in de herfst, compact groeiend.          
                               25       9/10                1,75 
- dum. ‘Jenny’    
dubbelrode bloempjes in najaar. 
                               40       9/10                1,75 
- dum. ‘Prof. Kippenberg’   ● ▲ 
lavendelblauwe bloemen. 
                               30       9/10                1,75 
- dum. ‘Schneekissen’   ● ▲ 
zuiver witte bloemen. 
                               25      9/10                1,75 
- novi-belgii ‘Crimson Brocade’ ●  snijbl. 
dieprode bloemen, borderplant. 
                             100       8/10                 1,75 
- n.b. ‘Fellowship’   ●  snijbl. 
dubbel roze bloemen, borderplant.  
                             100       8/10                1,75

Arenaria montana Asarum europaeum Aubrieta Aster alpinus Aster dumosus 
‘Alice Haslam’

Astilbe jap. ‘Peach 
Blossom’

Astrantia major 
‘Rubra’

Brunnera met tulpen Calamintha nepeta 
ssp. Nepeta

Campanula glome-
rata ‘Superbra’
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
CERASTIUM Hoornbloem 
- tom. ‘Silberteppich’   ● ❦ ▲ h 
zodevormende plant met zilverachtige blaadjes en 
witte bloempjes.  
                               10         5/7                 1,75 
CERATOSTIGMA 
- plumbaginoides  ●  ● ◗  y 
goede bodembedekker die de grond vasthoud.  
Azuur tot kobalt blauwe bloemen.              

            40       8/10       4,00 
 
CHELONE Schildpadbloem 
- obliqua   ●   ● ◗  snijbl. 
rechtopstaande twijgen met lila roze klokvormige 
bloemen. 
                             100         7/9                2,00 
 
CHRYSANTHEMUM  
zie TANACETUM en LEUCANTHEMUM 
 
 
CONVALLARIA Lelietje der dalen 
- majalis   ●◗  ● h  snijbl. 
meiklokje, witte hangende geurende bloempjes, 
goed voor verwildering. 
                               15         4/5                2,75 
 
COREOPSIS Luizenbloem 
- lanc. ‘Baby gold’   ●   
laaggroeiende soort met mooie goudgele rechtop-
staande bloemen. 
                               30         6/8                2,00 
- rosea ‘American dream’   
laaggroeiende soort met donkerroze bloemen.          
                               40         6/8                2,00  
- vert. ‘Grandiflora’   ●   
gele bloemen, fijn gebladerte, rijkbloeiende border-
plant.                     50         7/9               2,00 
- vert. ‘Moonbeam’   ●   
citroengele bloempjes 
                               50       6/10                2,00 
 
COTULA - zie LEPTINELLA 
 
CROCOSMIA (in het voorjaar verkrijgbaar) 
- montbretia ‘Lucifer’   ●  ● ◗  y  
prachtige borderplant met oranjerode bloemen, lang 
houdbare snijbloem, s’winters afdekken is aan te 
raden. 
                              100        7/8                2,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
DELPHINIUM Ridderspoor 
Zeer mooie planten met talrijke grote bloemen in 
lange toortsen. Door het gewicht van de bloem kun-
nen de stengels doorbuigen, daarom worden deze 
planten best gesteund.  
 PACIFIC GIANTS HYBRIDEN 
- ‘Astolat’   ●  -–l   snijbl. 
roze met zwart oog, borderplant. 
                             150         6/9                2,00 
- ‘Black Knight’   ● -–l   snijbl.  
donker violetblauw met zwart oog, borderplant.        
                             150         6/9                2,00 
- ‘Blue Bird’   ● -–l   snijbl. 
gentiaanblauw met wit oog, borderplant. 
                             150         6/9                2,00 
- ‘Galahad’   ● -–l  snijbl. 
zuiver wit, borderplant. 
                             150         6/9                2,00 
- ‘King Arthur’   ● -–l  snijbl. 
purperblauw met wit oog, borderplant. 
                             150         6/9                2,00 
- piccolo   ● ≤  ▲ 
mooie azuurblauwe bloemen komen aan deze lagere 
Delphinium soort. 
                              60          6/7                4,00 
- ‘Summerskies’   ● -–l  snijbl. 
hemelsblauw, borderplant. 
                             150         6/9                2,00 
 
DIANTHUS Anjer, Anjelier 

- delt. ‘Albiflorus’   ● ▲ h 
steenanjer, zodevormend plantje met witte bloemp-
jes. 
                               25        6/8               1,75 
- delt. ‘Flashing Light’   ● ▲ h  ➫ 
steenanjer, zodevormend plantje met karmijnrode 
bloempjes. 
                               25        6/8               1,75 
- plum. ‘David’   ● ▲ h  ➫ snijbl. 
grasanjer, mooie dubbel rode bloemen. 

             35        5/8       1,75 
- plum. ‘Doris’   ● ▲ h  ➫ snijbl. 
grasanjer, dubbel roze bloem met rood oog.      

             35        5/8       1,75 
- plum. ‘Haytor’   ● ▲ h  ➫ snijbl. 
grasanjer, dubbel witte bloemen. Zodevormend, 
blauwgroene blaadjes. 

             35        5/8       1,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- lact. ‘Loddon Anna’   ●  ● ◗   snijbl.  
lichtroze bloemen met kleine klokjes bij elkaar.     
                               80         6/8                         4,00 
- lact.’Prichard’s Variety’   ●   ● ◗   
licht violet               60        7/8                  4,00 
 
- persicifolia ‘Grandiflora Alba’   ●  ● ◗  snijbl. 
zuiver witte klokjes in ijle trossen, opgaande plant, 
borderplant.  
                               80         6/7         a     1,75 
 
- per. ‘Grandiflora Coeurulea’   ●  ● ◗  snijbl. 
blauwpaarse bloemen in ijle trossen, opgaande plant, 
borderplant. 
                              100        6/7         a     1,75 
- portenschlagiana    ● ◗  ● ▲ h  
mooie kruipende plant met blauwe bloempjes, rijk-
bloeiend. 
                               15         6/8                 1,75 
 
CATANANCHE Blauwe strobloem 
- caerulea   ● 
prachtig zijdeglanzend, lichtblauw gekleurde stro-
bloemen, borderplant. Geschikt voor droogboeket. 
                               50         7/9                 2,00 
 
CENTAUREA Korenbloem 
- dealbata   ●  ❦  snijbl. 
donkerrode bloemen, rijkbloeiend, gedijt in droge 
gronden, onderkant van het blad is wit behaard, bor-
derplant. 
                               70         6/8                 1,75 
- macrocephala   ●   snijbl. 
goudgele bloemen, droge gronden, zeer geschikt 
voor snij- en droogboeketten, borderplant.        
                             100        7/8                 1,75 
- montana   ●   snijbl. 
blauwe korenbloemen, ook geschikt voor snij- en 
droogboeketten, droge gronden, borderplant.  
                             50        6/8                  1,75 
CENTRANTHUS Spoorbloem 
- ruber ‘Albus’   ●  ’ snijbl. 
witte Valeriaan, witte bloemtuilen, houdt van een 
kalkachtige bodem, borderplant.                      

             70        6/8       1,75  
- ruber ‘Coccineus’   ●  ’ snijbl. 
rode Valeriaan, rode bloemtuilen, houdt van een 
kalkachtige bodem, borderplant.                      

             70        6/8       1,75

-
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Delphinium ‘King 
Arthur’
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- purp. ‘Tangerine Dream’   ● -–l   ❏ 
iets lagere soort maar met oranje geurende bloemen 
en iets hangende bloemblaadjes.                             

             80        5/8       4,75 
- purp. ‘Tomato Soup’   ● -–l   ❏ 
middelhoge soort met rode bloemen.                            

             60        6/9       4,75 
 
ECHINOPS Kogeldistel 

- ritro   ● ❦  snijbl. 
lichtblauwe bolvormige bloemen, grijsachtige blade-
ren, stekelig, geschikt voor droogboeketten. 

           100        7/9       2,00 
 

EDELWEISS - zie LEONTOPODIUM 
 
 
EPIMEDIUM Elfenbloem 
- perral. ‘Frohnleiten’  ●  ● ◗ ▲ h ✾ 
groenblijvende bodembedekker met groene  bla-
deren, in het najaar rood getint, gele bloempjes.           
                              20         4/5                2,75 
- rubrum   ● ◗ ● ▲ h  
bodembedekker, heldergroene hartvormige blaadjes 
die aanvankelijk vaak rood getint zijn, rozerode bloe-
men. 
                               25         4/5                2,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

ERYNGIUM Kruisdistel, Blauwe distel 
- planum   ●  ❦  ¥  snijbl. 
grijze stekelige distelachtige bladeren met blauwe 
bloemen, borderplant. 

           100        7/8       1,75 
 
 
EUPHORBIA Wolfsmelk 

- amagdaloides ’Purpurea’   ● ❦ ✾  snijbl. 
rood blad met gele opvallende bloemen. 
                               40         4/5                2,75 
- ch. wulfenii  ●  ● ◗  ▲  ❏  Ø  ✾ 

hoge plant met geelgroene bloemen. 
           100        7/9      2,75 

- polychroma   ●   snijbl. 
(Syn. E. epithymoides), geelgroene bloemen op het 
uiteinde van de stengels, rozetvormige bladeren, bor-
derplant. 
                               40         5/6                2,75 
 
 
FRAGARIA Bosaardbei 

- vesca ‘Alexandria’  ● ● ✣ h  ✾  
witte bloempjes, gevolgd door kleine aardbeien, 
goede bodembedekker.  
                               15        5/10               1,75 
                              
 

GAILLARDIA Kokardenbloem 

- hyb. ‘Burgunder’   ● ❏ 
rode margrietachtige bloemen die lang bloemen. 
                               75         6/9                1,75 

- hyb. ‘Kobold’   ●   snijbl. 
lager groeiend, rode bloemen met een brede gele 
rand, borderplant. 
                               35         6/9                1,75 
 
 
GALIUM Lieve Vrouwebedstro 
- odoratum    
zodevormende plant met witte losse bloemtuilen, 
planten gedroogd, sterk geurend. 
                               15         5/6                2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
DIGITALIS Vingerhoedskruid. 

- purp. ‘Albus’   ●  ● ◗   
witte digitalis (zie beschrijving gloxiniaeflora)                    

           125        6/7       2,00 

- purpurea ’Excelsior Hybrids’   ● ◗  ● 
gemengde kleuren, binnenzijde van de bloem is 
gespikkeld, bloemen hangen in naar één zijde 
gekeerde trossen, tweejarige plant die zichzelf altijd 
opnieuw verzaaid, geschikt voor verwildering; bor-
derplant.               120        6/7         2,00 
 

DORONICUM Voorjaarszonnebloem 

- orientale ‘Finesse’   ●  ● ◗  ● ▲  snijbl. 
zuiver gele bloemen, ronde hartvormige bladeren. 

            40         4/5       1,75 
 
 
ECHINACEA Rode zonnehoed 

- purp. ‘Alba’   ● ❏ (alba) 
soort met witte bloemen.                             

            80         7/9       2,75 
- purp. ‘Hot Summer’  ● -–l   ❏ 
mooie oranje rode bloemen, ze zullen mooi opvallen 
in een mix border. 
              90         6/8       4,75 
- purp. ‘Little Magnus’   ● ≤ 
dit is de kleinere vorm van de gewone Echinacea met 
dezelfde purperroze bloemen.                            

            60         6/8       4,75 
- purp. ‘Magnus’   ● -–l   ❏ 
deze gekende variëteit met purperroze bloemen.                

           100        6/8       2,75 
 BIJ ONS KRIJG JE 

AUTOMATISCH KORTING 
BIJ AANKOOP VAN 

GROTERE AANTALLEN

Galium odoratum Doronicum ‘Little 
Leo’

Gaillardia , Scabiosa en Salvia Echinacea purp. 
'Magnus'

Euphorbia am. 
‘Purpurea’

Dicentra spectabilis Echinops ritro Echinacea mix
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

- sanguineum   ●  ● ◗  ▲ h  
bloedrode ooievaarsbek, donkerlila bloemen op lig-
gende, opstijgende stengels.                     
                              25         6/9                 2,75 

- sang. ‘Album’   ●  ● ◗   
zelfde als sanguineum maar met witte bloemen.          
                              25         6/9                2,75 

- sang. ‘Max Frei’   ●  ● ◗ 
helder rozerode bloem, kleine lage soort.           
                              20         7/8                 2,75 
 
GYPSOPHILA Gipskruid 
- pan. ‘Bristol Fairy’    ● ¥ snijbl. 
zelfde als voorgaande maar met grote dubbelwitte 
bloemen, droogboeketten en borderplant. 
                             100         6/8                 4,00 
 
- repens ‘Alba’   ●  h ¥  
losse zodevormende plant met witte of heel lichtroze 
bloemen. 
                               10         6/8                1,75  

HELENIUM Zonnekruid 
- hoopesii   ●  ❏  
nieuwe soort met goudgele bloemen. 
                               70         7/9               2,75 
- hybride ‘Moerheim Beauty’  ● snijbl. 
bruinrode bloemen, lintbloemen wat afhangend, rijk-
bloeiend, borderplant. 
                               90        6/9                 2,75 
 

HELIANTHEMUM Zonneroosje 

- ‘Amabile Plenum’    
dubbel rode bloemen. 
                               20         5/8                2,00   
- ‘Bronzeteppich’   ●  h  ✾  
enkel oranje bloempjes die heel de zomer bloeien.         
                               20         5/8               2,00 
- ‘Lawrensons Pink’   
roze bloemen met oranje hart, liggende plant met 
kleine fijne blaadjes. 
                               20         5/8                2,00 
- ‘Snow Queen’  
enkel witte bloempjes, grijze blaadjes. 
                              20         5/8                2,00 
- ‘Sulphureum Plenum’    
dubbel gele bloempjes. 
                               20         5/8                2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

HELIANTHUS Zonnebloem 

- atrorubens   ●   snijbl. 
zuiver gele bloemen, op een zonnebloem gelijkend 
maar kleiner, borderplant.          
                             150        8/9                2,75  

HELLEBORUS Kerstroos 
- argutifolius   ●  ● ◗ ▲ ✾ 
geelachtige groene bloemen, zelfde vorm als 
Helleborus niger. 
                               50         2/4               4,00 

- foetidus   ● ◗  ● ▲ ✾  
neerhangende groene bloemen op halfhoge stengels.
                              50         1/4               4,00  

- niger   ●  ● ◗ ✾  snijbl. 
kerstroos, witte bloemen in de winter, kale twijgen, 
bosplant. 
                               25         1/4               4,00 
- orientalis    
zelfde bloemvorm als niger, maar dan in ‘t purper.         
                              40         3/4                4,00 
 

HEMEROCALLIS Daglelie 

Daglelies kunnen zowel zon als schaduw verdragen, 
ze gedijen het best op een licht vochtige bodem, bor-
derplant. 

- citrina   ●  ● ◗   
citroengeel              70        7/8                 2,75 
- lilioasphodelus   ●   ● ◗   
botergeel                80        5/6                 2,75 
- ‘Pink Damask’   ●   ● ◗  
donkerroze.            80         7/8                  2,75 
- ‘Sammy Russell’   ●  ● ◗    
rood.                       90         7/8                 2,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

GAURA Prachtkaars 

- lindheimerii ‘Rosy Jane’  ●  ● ◗   snijbl. 
bloeit met roze gerande, witte vlinderachtige bloe-
men. Bloeit op lange fijne stelen, wuivend in de wind.   
                               70      7/10             2,75 

- lindheimerii ‘Siskyou Pink’  ●  ● ◗   ≤  ❏ 
deze laag groeiende soort heeft donkerroze bloemen.   
                               40      7/10             2,75 

- lindheimerii ‘Snowstorm’  ●  ● ◗   ≤ 
laag groeiende Gaura met zuiver witte bloemen.      
                               40      7/10             2,75 

- lindheimerii ‘Whirling Butterflies’  ●  ● ◗    snijbl. 
bossige plant met wit met roze bloem in trossen, 
goede snijbloem.                
                               85      7/10             2,75 

GENTIANA 
- dahurica   
bodembedekkende plant, mooie blauwe kelkvormige 
bloemen. 
                               15       9/10                4,00 

GERANIUM Ooievaarsbek 

- Ann. ‘Folkard’   ●  ● ◗ ≤ ❏  
mooie purperrode bloemen met zwart hart. 
                               50       6/10                 4,00 

- cantabrigiense ‘Biokovo’   ●  ● ◗ h ✾ 
witte bloemen met roze schijn. 
                               20         6/7                 2,75 

- macrorrhizum ‘Ingwersen’s Variety’   ●   ● ◗  ✾ 
donker`roze bloemen. 
                               30        6/7                 2,75 

- macr. ‘Spessart’   ●  ● ◗  h ✾ 
snelle groeier met zachtroze bloemen,  
bodembedekker en borderplant. 
                               25         6/7                 2,75 

- ox. ‘Rose Clair’   ●  ● ◗  h  
geurende Geranium, goed voor bloemenborders. 
                               30         6/9                 2,75 

- pratense ‘Johnson’s Blue’   ●   ● ◗   
blauwe bloemen, opgaande plant, borderplant.          
                              50         5/8                 2,75 

- ‘Rozanne’   ●  ● ◗  ▲ h  
blauwe bloem met wit hart, zeer lange bloeitijd en 
bloeirijk.                         
                              40        5/11                4,00 

Geranium 'Rozanne' Gaura lin. ‘Whirling 
Butterflies’

Gemengde border Geranium macr. 
'Spessart'

Gypsophila pan. 
‘Bristol Fairy’

Hemerocallis citrina Helianthemum 
‘Lawrensons Pink’

Helenium hoopesii Helleborus foetidus
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- ‘June’   ● ◗  ● 
blad met blauw aan buitenzijde en geel in midden. 
                               35         7/8                 4,00 
- ‘Royal Standart’   ● ◗  ● 
lichtgroene bladeren met witte bloemen. 
                               90         8/9                 2,75 
- sieboldiana ‘Elegans’   ●  ● ◗  ●  ❦  
blauwgroene bladeren, witte bloemen, borderplant.          
                               40         6/7                 4,00 
- tardiana ‘Halcyon’    ●   ● ◗    
kleine Hosta met opvallend grijsblauwe bladeren en 
witte bloemen. 
                               35         7/8                 4,00 
- undulata ‘Albomarginata’ ●  ● ◗ ●  ❦  
groen-wit gerande bladeren met lila bloemen. 
                               40         6/7                 2,75     
IBERIS Scheefkelk 
- sempervirens ‘Pink Ice’ ●  ▲ h  ✾  
rijkbloeiende soort met lichtroze bloemen.          
                               45         5/9                  2,00 
- sempervirens ‘Snowflake’ ●  ▲ h  ✾  
bodembedekkende plant met fijne groene blaadjes 
en sneeuwwitte bloemen, rijkbloeiend.          
                               20         4/6                  2,00  
IRIS 
- germ. ‘Blue Rythm’   ●  ✾ 
zuiver blauw.          80        5/6                   4,00 
- germ. ‘Edward of Windsor’   ●  ✾ 
zuiver roze.             80        5/6                   4,00 
- germ. ‘Imperator’   ●  ✾ 
donker wijnrood.    75         5/6                   4,00 
- germ. ‘Lady Snowflake’    ●  ✾ 
zuiverwit.                80         5/6                  4,00 
- sang. ‘Snow Queen’  ● 
zuiver witte iris met kleine bloemen.                               
                              25         5/6                         4,00 
- sibirica ‘Blue King’   ●  ● ◗   
donkerblauwe bloemen, iets fijner van bloem, houdt 
van een vochtige standplaats.                    
                             70         6/7                  4,00 
 

JASIONE Zandblauwtje 
- laevis   ● ✾  
bolvormige bloempjes met hemelsblauwe kleur.          
                               45         6/8                  1,75 
 

KIRENGESHOMA Japanse wasbloem 
- palmata   ● ◗  ● y  
neerhangende klokvormige bloemen, gele kleur.         
                               45         6/8                  4,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

KNAUTIA Beemdkroon 
- macedonica   ●  ● ◗  ❏  
mooie volle bloem met een donkerrode kleur, zeer 
opvallende plant, ideaal voor droge gronden. 
                               60        7/10               2,75 
- maced. ‘Melton Pastels’   ●  ● ◗  ❏ ≤ 
een mengeling van rode tinten door elkaar. 
                               70         7/9                2,75 
 
LAMIUM Siernetel 
- mac. ‘Roseum’  ● ◗ ● h  
groen blad met witte strepen, en purperrode bloe-
men. 
                              30         4/7                2,00 
- mac. ‘White Nancy’  ● ◗ ● h  
groen blad met witte strepen, en witte bloemen. 
                              25         4/7                2,00 
 
LAVANDULA Lavendel 
- angustifolia ‘Alba’   ●  y  ✾  
lavendel met witte bloemen. 
                               50         6/8                2,75 
- ang. ‘Dwarf Blue’   ●  ❦  y  ✾  
grijs blad, geurende plant met lila bloemaren, 
geschikt voor droogboeketten. 
                               30         7/8                1,75 
- ang. ‘Essence Purple’   ● ✾  
mooie soort met grijs blad en blauwpaarse  
bloemaren.                                                
                               40         6/9                2,75 
- ang. ‘Hidcote’   ● y  ✾  
donkerblauwe lavendel met compacte groei.          
                               40         6/8                1,75 
- ang. ‘Munstead’   ●  ❦  y  ✾  
grijsblauw geurend struikje met donkerblauwe lila bloe-
maren, geschikt voor droogboeketten.           
                              40         6/8                1,75 
- ang. ‘Rosea’   ●  y  ✾  
welgekende lavendel maar dan met roze bloemen.          
                              50         7/8                2,75 
- stoech. ‘Papillon’   ●  y   
donker purper met grote schutbladeren.                   
                              60         5/7                 2,75   

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
HEPATICA Leverbloempje 
- nobilis ●   ● ◗ 
zeer laag plantje met violetblauwe bloempjes.             
                               10        3/4                         4,00 

HEUCHERA Purperklokje 
- ‘Caramel’ ●  ● ◗  ▲ h 
opvallend caramel (bruin-geel) kleurige bladeren met 
witte bloemen. 
                               30         5/7                  4,00 
- hybr. ‘Lime Marmelade’  ●  ● ◗ ● ❦  ✾ ❏ h 
de bladeren hebben een mooi frisgroen tot licht geel 
blad, kan als boordplant of bodembedekker gebruikt 
worden. 
                               35         6/7                  4,00 
- hybr. ‘Silver Scrolls’  ●  ● ◗  ✾ 
mooi zilvergrijs/paars gemarmerd blad met witte 
bloemen. 
                               40         6/7                  4,00 
- mic. ‘Palace Purple’   ●  h  
mooie purpere bladeren met rechtopstaande witte 
bloemen als neerhangende klokjes.         
                               50         6/7                  2,00 
- sang. ‘Leuchtkäfer’ ●  ● ◗  ▲  h 
scharlakenrode bloemen, rijkbloeiend, rechtopstaan-
de bloempjes. 
                               60         5/7                  2,00 
 
HOSTA Hartlelie 
- fortunei ‘Aureomarginata’  ●  ● ◗ ●  ❦  
donkergroene bladeren met een goudgele rand, lila 
bloemen in trossen, borderplant.               
                               50        7/8                  2,75 
- fort. ‘Hyacinthina’   ●  ● ◗  
grijsgroen blad met lila bloemen. 
                               70         7/8                 2,75 
- hybr. ‘Fire and Ice’   ● ◗  ● 
bladeren wit met een groene rand. 
                               50         7/8                 4,00 
- hybr. ‘Wide Brim’   ● ◗  ●  
een hartvormig groen blad met een brede gele rand 
dat later wit verkleurt.                               
                               45        7/8                 4,00
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
LIGULARIA Kruiskruid 
- dentata ‘Desdemona’   ●   ● ◗  ❦  
(Syn. L.d. ‘Othello’), laaggroeiende plant met donker-
groen purper getint blad en oranjegele bloemen, 
gedijt het best op een lichtvochtige grond, border-
plant. 
                               80        8/9                          2,75 
- przewalskii   ●  ● ◗  
ingesneden groene bladeren met gele bloemen in 
spitse trossen, vochtige bodems, borderplant.  
                             100        7/9                          2,75 
- sten. ‘The Rocket’   ●  ● ◗   
ronde ingesneden bladeren, gele bloemen in de vorm 
van een toorts. 
                             180        7/8                          2,75 
  
 
LIRIOPE Zomer blauwdruifje 
- muscari ‘Big Blue’  ●  ● ◗  h ✾ 
een klein groenblijvend plantje met grasachtig loof, 
beschutten in de winter, rechtopstaande purpere 
bloemen. 
                               35        8/9                 4,75 
- muscari ‘Moneymaker’  ●  ● ◗  ✾ 
laag groeiende soort met purpere bloemen die uit-
bundig bloeien. 
                               25       8/10                4,75 
 
 LITHODORA Steenzaad 
- diff. ‘Alba’   ●  ● ◗  h ✾  
laagblijvende vaste plant die heel lang bloeit, witte bloe-
men.                       15         5/7                 2,75 
- diff. ‘Heavenly Blue’   ●  ● ◗  h ✾  
zelfde als vorige maar helder blauw. 
                              15         5/7                2,75 
 
 LUPINUS Lupine 
POLYPHYLLUS-HYBRIDEN :   ●   snijbl. 
- ‘Gallery Blue’     
blauwe bloemen met een witte vlag in trossen.          
                              60         6/7                2,00 

 

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- ‘Gallery Pink’ (p.36)     
roze bloemen met een witte vlag in trossen.          
                              60         6/7                2,00 
- ‘Gallery Red’    
rode bloemen in trossen. 
                              60          6/7                2,00 
- ‘Gallery White’   
witte bloemen in trossen. 
                              60         6/7                2,00 
- ‘Gallery Yellow’  
goudgele bloemen in trossen. 
                             60          6/7                 2,00 
 
LYCHNIS Koekoeksbloem 
- chalcedonica   ●   snijbl. 
brandende liefde, konstantinopel, scharlakenrode, 
dichte schermvormige tuilen op ruw behaarde sten-
gels, borderplant.           
                              80          6/7                1,75 
- cor. ‘Alba’   ● ▲  
zilvergrijze bladeren met witte bloemen.          
                              70          6/7                1,75 
- cor. ‘Atrosanguinea’   ● ❏  
zilvergrijze bladeren met paarsrode bloemen.          
                              60          5/7                1,75 
 
 
LYSIMACHIA Wederik 
- clethroides   ●   ● ◗   
blauwgroene planten, stervormige witte bloemen in 
overhangende trossen, borderplant.          
                              70          7/9                 1,75 
- nummularia   ●   ● ◗  ● ▲ h 
penningkruid, bodembedekker met gele bloempjes, 
moerasplant en voor verwildering.               
                              5           5/7                1,75 
- punctata   ●   ● ◗   
gele bloemen in de oksels van de bladeren, blad is 
bijna zittend, borderplant.  
                              70          6/8                1,75 
 
LYTHRUM Kattestaart 
- salicaria   ●   
lange roze bloemtrossen. 
                             100         6/8               2,00 
- salicaria ‘Robert’   ●   snijbl. 
lange donkerroze aarvormige bloemtrossen, gedijt het 
beste op een vochtige grond, borderplant.  
                               70         6/8               2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 

LAVATERA Struikmalva 
- hybr. ‘Barnsley’   ●  ● ◗  -–l   ❏ 
hoog groeiende plant met aan de stengels grote wit 
roze kelkvormige bloem. 
                             150        6/10               2,75 
- hybr. ‘Burgundy Wine’   ●  ● ◗  -–l   ❏ 
zelfde als vorige soort maar met wijnrode bloemen. 
                             150        6/10               2,75 
- hybr. ‘Blushing Bride’   ●  ● ◗  -–l   ❏ 
witte bloemen met rood oogje in midden. 
                             150        6/9                2,75 
 

LEONTOPODIUM Edelweis 
- alpinum   ●  ❦ ▲ ¥  snijbl. 
grijsviltige stengels en bladeren met witte bloemen.         
                              20          6/8                1,75 
 

LEUCANTHEMUM Margriet 
(Syn. Chrysanthemum) 
- max. ‘Alaska’   ●   snijbl. 
grote witte margrieten met geel hart, borderplant.        
                             100        6/9                1,75 
- max. ‘Dwarf Snow Lady’  ●   snijbl. 
zelfde als voorgaande maar lager groeiend, borderplant.          
                               30         5/8               1,75 
- vulg. ‘Maikonigin’   ●   ● ◗  snijbl. 
hoge grote wiitte margriet 
                               80         5/7                1,75 
 

LIATRIS Lampenpoetser 
- spicata   ●   snijbl. 
purperroze aarvormige bloemen, zeer goede snij-
bloem, borderplant. 

            70         7/8       1,75 
- spicata ‘Alba’   ●   snijbl. 
zelfde als gewone liatris, met witte bloemen.        
                             100        7/9                1,75
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- term. ‘Green Sheen’   ●  ● ◗  ● h ✾  
verbeterde soort van de gewone terminalis, kan ook 
beter zon verdragen en heeft een mooi blinkend blad. 
Witte bloemen in het voorjaar.                    
                              10         3/4                 1,20 
 
PAEONIA Pioen 
- ‘Felix Crousse’  ●  ● ◗ 
dubbel karmijnrode tot rozerode bloemen, licht geu-
rend.                     
                              100       6/7                  4,75 
- lact. ‘Duchesse de Nemours’  ●  ● ◗ -–l ❏ 
witte dikke dubbele bloemen met 10 cm doorsnede, 
borderplant. Belangrijk: niet te diep planten anders 
moeilijk bloemvorming.                     
                               70         6/7                P12     4,75 
- lact. ‘Karl Rosenfield’  ●  ● ◗ -–l ❏ 
dubbel karmijnrood.   
                              80         6/7                   P12      4,75 
- lact. ‘Sarah Bernhardt’  ●  ● ◗ -–l ❏ 
dubbel zalmroze.    
                              80         6/7                P12     4,75 
  PAPAVER Klaproos 
- orientale ‘Allegro’   ● ▲ ¥ 
oosterse papaver, behaarde bladeren, mooie schar-
lakenrode bloem. 
                               60         6/7               2,75 
- or. ‘Patty’s Plume’   ● ❏ 
diep bordeauxrood kleurige papaver. 
                               90         4/6               2,75 
- or. ‘Perry’s White’   ●   snijbl. 
witte bloemen met in het midden een zwarte vlek. 
Redelijk hoge groei. Verkrijgbaar vanaf begin maart.  

           100        5/7       2,75 
- or. ‘Prinz. Victoria Luise’   ●   
mooie roze bloem met een zwart hart. 
                              80         5/7                 2,75 
  
PENSTEMON 
- ‘Andenken an F. Hahn’   ●  ● ◗   
rode klokvormige rechtopstaande bloemen.          
                              70       6/10                 2,75 
  
PEROVSKIA 
- atriplicifolia ‘Little Spire’   ●  ● ◗   
lange lavendelblauwe aren en grijs blad dat het voor-
al goed doet op zeer droge kalkrijke gronden.          
                              60       8/10                 4,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
PERSICARIA Duizendknoop (Syn. Polygonum) 
- affinis ‘Superba’   ●  ● ◗  ▲ h 
kruipende plant, bodembedekkend, donkerroze 
bloemen in smalle aren. 
                               25       8/10                 2,75 
- amplexicaulis ‘Speciosa’   ●  ● ◗  ▲  -–l  
hoog groeiende plant met lang gesteelde aren en 
diep rozerode bloem. Houdt van vochtige grond. 
                              120      7/11                 2,75 
- bistorta ‘Superba’ 
dikke lichtroze bloemaren, deze woekerende bodem-
bedekker is ideaal voor grotere oppervlakte te bepla-
ten 
                               60        6/7                  2,75 
 
PHLOMIS Brandkruid 
- russeliana   ●  ● ◗ -–l ❏  ❦ 
grote bladeren met gele bloemen in de oksels van de 
bladeren. 
                              100       6/7                  2,75 
 
PHLOX Vlambloem 
Bloemen in trossen te verkrijgen in verschillende 
kleuren, borderplant. 
 
SOORTEN EN VARIETEITEN 
- divaricata ‘Clouds of Perfume’  ●  h ❏   ≤ 
sterkgeurende lilakleurige bloemen, laaggroeiende 
soort, vochthoudende grond en liefst op een zonnige 
standplaats om witziekte tegen te gaan. 
                               25         5/7                2,00 
- paniculata ‘Amethyst’    ●   
zachtblauw.            75         7/9                2,00 
- pan. ‘Europa’   ●   
sneeuwwit met een rood oog. 
                               75         7/9                2,00 
- pan. ‘Oranje Perfection’    ●   
zalmoranje.            60         7/9                2,00 
- pan. ‘Rembrandt’    ●   
zuiver witte bloemen. 
                               90         7/9                2,00 
- pan. ‘Rijnstroom’   ●   
roze bloemen.       100        7/9                 2,00 
- pan. ‘Starfire’   ●   
rode bloemen, donker blad. 
                               80         7/9                2,00 
- subulata ‘Atropurpurea’   ●  ▲ h 
bodembedekkende phlox met rozerode bloemen, 
rijkbloeiend. 
                               10         5/6               2,00 
- sub. ‘Candy Stripes’   ●  ▲ h  
bodembedekkende soort, bloemen zijn wit met roze 
strepen. 
                             10         4/6                 2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
MALVA Kaasjeskruid  
- alcea ‘Fastigiata’   ●  ● ◗   
lilaroze bloemen op behaarde planten, naar muskus 
geurend, borderplant. 
                               80         6/9                2,00 
- moschata   ●   ● ◗   
helderroze grootbloemige, bloeit zeer rijk en lang.             

            50         6/9       2,00 
- moschata ‘Alba’   ●  ● ◗  
halfhoge plant met witte, open kelkvormige bloemen.       

            60         6/9       2,00 
 
MONARDA Bergamotplant 
- ‘Cambridge Scarlet’   ●  ● ◗   
een mooie stevige rechtopstaande borderplant, met sterk 
vertakte stengels en een langdurige rijke bloei, purperrode 
bloemen.   
                              80         7/8                2,00 
- ‘Croftway Pink’   ●   ● ◗   
helderroze bloemen, houdt van vochtige bodem.         
                             100        7/8                2,00 
 
NEPETA Kattenkruid 
- faassenii   ●  ❦ ▲ h ➫ 
kattenkruid, lavendelblauwe bloemen, grijsgroene 
behaarde stengels en bladeren, snelle groeier, vooral 
op droge bodems, borderplant. 
                              40       6/10                  2,00 
- fa. ‘Purrsian Blue’   ● ▲ 
groeit netter en compacter dan de andere cultivars. 
Donkergroen aromatisch blad met lichtblauwe bloe-
men. 
                               40         6/9                 2,75 
- fa. ‘Six Hills Giant’   ● ▲ h ➫ 
lage en rijkbloeiende struik met lavendelblauwe bloe-
men, half groenblijvend. 
                               50         5/9                 2,00 
 
OENOTHERA Teunisbloem 
- macrocarpa   ● ▲ h ¥  
liggende opstijgende stengels met zwavelgele bloe-
men, lancetvormige bladeren, goede bodembedek-
ker voor droge en zonnige standplaatsen. 
                               20         6/9                 2,75 
- speciosa ’Siskiyou’   ● ▲ h ¥  
liggende opstijgende stengels met roze bloemen, 
lancetvormige bladeren, goede bodembedekker voor 
droge en zonnige standplaatsen. 
                               30        6/10                2,75 
 
PACHYSANDRA 
- terminalis ‘Green Carpet’   ●  ● ◗  ● h ✾  
compacter groeiend dan de gewone terminalis, witte 
bloemen.                        
                              10         4/5                 1,20
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
PRUNELLA 
- grand. ‘Pink Loveliness’    ●  ● ◗  h 
bloeit met compacte zachtroze aren boven het 
prachtige fluweelachtige, donker grijsgroene blad. 

            15         6/8       2,00 
 
PULSATILLA Wildemanskruid 
- vulgaris    ●  ▲ ¥ 
wildemanskruid, helder violette, alleenstaande klok-
vormige bloemen, later zilvergrijze pruikebollen. 

            25         3/4       2,00 
 
RUDBECKIA 
- fulg. ‘Goldsturm’   ●   snijbl. 
donkergroene ruw behaarde bladeren, krachtige 
plant met goudgele bloemen en een bruinzwart hart, 
borderplant. 

            60       7/11       2,00 
- laciniata ‘Goldquelle’   ●   snijbl. 
dubbel goudgele bloemen, gladde frisgroene onbe-
haarde bladeren, borderplant.                   
                              90         7/9                 2,75 
- nitida ‘Herbstsonne’   ●   snijbloem 
goudgeel met zwart hart. De vorm van de bloem is 
zoals een margriet. 
                            150         7/9                 2,75 
 
SAGINA Vetmuur, sterremos 
- subulata   ●   ● ◗  ▲ h  ✾  
kleine witte stervormige bloemen, mosachtige kus-
senvormende planten, kan gebruikt worden als 
gazon in kleine tuinen.                 
                                5         5/8                 1,75 
 
SALVIA Salie 
- greggii ‘Amethyst Lips’   ●  ▲  
een langbloeiende bossige vaste plant met aromati-
sche bladeren. De kleur van de bloem varieert naar-
gelang de temperatuur. Ze zijn wit, purper of twee-
kleurig afhankelijk van het seizoen. 
                              60        6/10                 2,75 
- microphylla ‘Hot Lips’   ●  
fijne wit met rode bloemetjes.    
                              60        5/10                 2,75 
- microphylla ‘Royal Bumble’   ●  ▲  
een compacte goed vertakte plant met glanzende 
groene blaadjes en fluweel dieprode bloemen.         
                              60        5/10                 2,75 
- nem. ‘Caradonna’   ●  ● ◗  ▲  
de violetblauwe bloemen staan massaal in trossen of 
aren aan lange donkere behaarde stengels. Het aro-
matisch blad is lang en smal, lancetvormig en fijn 
gekarteld. 
                              70         6/9                  2,75

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- nem. ‘Mainacht’   ●  
Alle Salvia’s groeien het best op een wat kalkhouden-
de, goed doorlatende bodem. Vroegbloeiend donker-
blauw. 
                              50         5/8                  2,75 
- nem. ‘Ostfriesland’   ● ❦  ¥  
grijs behaarde bladeren, paarsblauwe bloemen in 
schijnaren, gedrongen groeiend, borderplant.    
                              50         6/8                  2,75 
- nem. ‘Schneehügel’   ●  ¥  
Zelfde als vorige maar met witte bloemen.     
                              40         6/7                 2,75 
 
SANTOLINA Heiligenbloem 
- chamaecyparissus   ● ❦ ✾ 
cypressenkruid, wintergroene plant, sterk riekend en 
een grijsviltig blad, gele bloemen.            
                              50         7/8                 2,00 
 
SAPONARIA Zeepkruid 
- ocymoides   ● ▲ h  
losse zodevormende plant, helderroze bloemen in 
schermen, rijkbloeiend. 
                              30         5/7                  1,75 
 
SAXIFRAGA Steenbreek 
- ’Purperteppich’   ●  ● ◗ ▲ h ✾  
bodembedekkende groei met fijne donkerroze bloe-
metjes. 
                              20         4/5                  1,75 
- ’Schneeteppich’   ●  ● ◗ ▲ h ✾  
bodembedekkende groei met fijne witte bloemetjes. 
                              20         4/5                  1,75 
- urbium   ●   ● ◗  ▲ h  ✾ ➫ 
schildersverdriet, mennistenzusjes, hoe langer hoe 
liever; fijne lichtroze bloempjes in losse pluimen, 
brede rozetten, zodevormend.         
                               30        6/7                  1,75 
 
SCABIOSA Duifkruid 
- caucasica ‘Alba’’    ●  snijbl. 
grote witte bloemen op lange stelen, borderplant.        
                              60         6/9                 2,00 
- cauc. ‘Perfecta’    ●   
diep lilablauwe bloemen, langgesteeld, borderplant. 
                              80         6/9                2,00 
- columb. ‘Butterfly Blue’   ●   
compact groeiende vaste plant met lichtblauwe bloe-
men. 
                              30         6/9                2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
- sub. ‘Maischnee’   ●  ▲ h  
zuiver witte bloemen, zodevormend, rijkbloeiend.         
                              10         5/6                 2,00 
 
PHYSALIS Lampionplant 
- alkekengi ‘Franchetii’  ● ● ◗ ✣  ¥  snijbl. 
wordt vooral aangeplant voor de oranje, opgeblazen 
lampionachtige vruchten, droogboeket en border-
plant.                              
                              70        7/10                 1,75 
 
PHYSOSTEGIA Scharnierplant 
- vir. ‘Alba’   ●   snijbl. 
lange smalle bloemaren, met zuiverwitte kleur, mooie 
borderplant.                  
                              70         7/9                2,00 
- virginiana ‘Bouquet Rose’   ●   snijbl.  
lange smalle bloemaren, violetroze kleur, groeien 
gemakkelijk op niet te droge, iets kleiachtige gron-
den, borderplant.                      
                              70         7/9                 2,00  
 
POLEMONIUM 
- yezoense ‘Bressingham Purple’ ●  ● ◗  snijbl.  
een rechtopstaande vaste plant waarvan bronskleuri-
ge bladeren naar donkergroen verkleuren. Bloeit rij-
kelijk met lichtblauwe stervormige bloemen. 
                               50        6/8                 4,00 
 
POTENTILLA Ganzerik 
- atrosanguinea   ●   
mooie zuiverrode bloemen, blad op dat van een aard-
beiplant gelijkend, borderplant.                 
                               50        4/6                1,75 
- aurea   ●  ▲ h  
bodembedekkende plant met gele bloemen, laagblij-
vend.                      15         6/8                1,75 
- nepalensis ‘Miss wilmott’   ●   
roze bloemen met donkerder oog, borderplant.          
                               40         6/9                1,75 
 
PRIMULA Sleutelbloem 
- denticulata  ● ◗  ●   
witte of rode bolvormige bloemen op steeltjes. 
                               25         3/4                 2,00 
- rosea    ● ◗  ▲  
roze bloemen in schermen, moerasplant.                     
                               15        3/4                2,00 
- vialii   ● ◗  ● 
roodviolet kleurige bloem die als kaarsen uit de grond 
komen, groeit goed op vochtige en natte gronden. 
                               30         6/7                 2,00  
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                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
SILENE Lijmkruid 
- schafta ’Splendens’   ● ▲ h  
zodevormende planten, roze bloemen, zeer rijkbloei-
end.                       15         7/8                1,75 
 
 
SOLIDAGO Guldenroede 
- hybride ‘Goldenmosa’   ●   
sterkgroeiende planten met zuiver gele bloemen in 
pluimen, rijkbloeiend, borderplant.            
                               70        7/9                 2,00 
 
STACHYS Andoorn 
- byzantina   ●  ❦ ▲ h  
ezelsoren, dicht behaarde, zijdeachtige plant, lila 
bloemen, zodevormend, borderplant.          
                               40        6/8                 1,75 
 
STOKESIA Korenbloemaster 
- laevis   ● ▲  
lichtblauwe openstaande bloemen op een klein 
struikje.                  45        8/9               4,00 
 
 
TEUCRIUM Gamander 
- chamaedrys   ●  ● ◗ ▲ ✾  
glimmend groene blaadjes, behaard, roze bloemen in 
korte trosjes.         30         6/9          2,00 
 

THALICTRUM Ruit 
- delavayi   ●   ● ◗  ❦  snijbl. 
(Syn. T. dipterocarpum), violette bloemen in pirami-
dale pluimen, blauwgroene bladeren, borderplant. 
                             100         6/9                2,75 
 
THYMUS Tijm 
- citriodorus ‘Aureus’   ●  ❦ ▲ h  
citroentijm, naar citroen ruikend, gele blaadjes, licht-
roze bloempjes. 
                               15         7/8                2,00 
- praecox ‘Coccineus’   ● ▲ h  
gewone wilde tijm, kruipende plant met donkerroze 
bloemen. 
                                5         6/7                2,00 
- ser. ‘Albiflorus’   ●  ▲ h  
zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.            
                                5         6/7                2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
TIARELLA Schuimbloem 
- cordifolia   ● ◗  ● ▲ h  
bladeren in rozetten en gelobd, kleine witte bloemen 
in dichte trossen, bosplant, borderplant.   
                               20         4/6                2,00 
- ‘Pink Skyrocket’   ● ◗  ● h ≤ 
goede bodembedekker voor een licht beschaduwde 
plaats in de tuin. Recht opstaande roze bloemen.  
                               25         4/5                4,00 
 
TRACHYSTEMON 
- orientalis   ● ◗  ● h  
een bodembedekkende vaste plant met ruw behaar-
de bladeren en eetbare hemelsblauwe bloemen. Kan 
zowel op droge als natte gronden staan.  
                               30         3/5                4,00 
 
 TRADESCANTIA Eendagsbloem 
- innocente    
zelfde als virginiana maar dan met witte bloemen.          
                              60         6/9                 2,75 
- andersoniana ‘Zwanenburg Blue’    ● ◗  
blauwviolette bloemen, lancetvormige bladeren, bor-
derplant. 
                               50         5/9                2,75 
 
 TRIFOLIUM Klaver 
- rubens  ●  ● ◗  ❏  ≤ 
purperrode bloem in de vormen van een kleine toorts, 
op een gewone grond groeit hij het beste.     
                               60         6/9                2,75 
 
 TROLLIUS Kogelbloem 
- chinensis ‘Golden Queen’ ●  ● ◗ snijbl. 
diep oranjegele bolvormige bloemen, voet van de 
plant beschermen tegen de zon, borderplant.     
                               80         5/7                2,75 
 
  VERBASCUM Toorts 
- bombyciferum  ● ❦ 
groeien goed op een zanderige bodem, zilvergrijze 
behaarde bladeren en een mooie gele toortsbloem. 
                             100         7/9                2,00

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
 
SEDUM Vetkruid 
- acre   ●  ▲ h  ✾  
muurpeper, wintergroene plant met vetplantachtige 
blaadjes, donkergele brede bloemtuilen, zodevor-
mend, geschikt voor verwildering.    
                               10         6/7                1,75 
- album ‘Coral Carpet’   ● ❦ ▲ h ✾  
wintergroene plant, kruipend donkergroen blad, vaak 
bruinachtig, donkerroze brede losse bloemtuilen. 
                               10         6/7                 1,75 
- ‘Herbstfreude’   ●  ● ◗ ▲  
bruinrode bloemschermen in dichte brede tuilen, 
goede borderplant. 
                               50         7/8                 1,75 
- kamtschaticum   ●  ▲ h  
donkergroene bladeren op liggende stengels, gele 
brede bloemtuilen op de opstijgende stengels. 
                               15         6/9                1,75 
- kamt. ‘Variegatum’   ● ❦ ▲ h  
zelfde als voorgaande bladeren wit tot lichtgeel 
gerand.                         
                               15        6/9                  1,75 
- ‘Matrona’   ●  ● ◗ ▲  
goed doorlatende grond, een roodgroen blad en wit 
roze bloemen maken deze soort speciaal.              
                               60        6/9                  1,75 
- spathulifolium ‘Cape Blanco’   ● ❦ ▲ h ✾   
wintergroene struik, roze getint blad dat wit gerijpt is, 
gele bloemen in brede tuilen.                     
                               10        6/7                  1,75 
- spectabile ‘Brilliant’   ●  ● ◗ ▲  snijbl. 
(Syn. S.s. ‘Atropurpureum’), helder karmijnroze bloe-
men in dichte brede tuilen, borderplant.          
                               40        8/9                  1,75 
- spec. ‘Stardust’   ●  ● ◗ ▲  snijbl. 
witte bloemschermen en lederachtige bladeren.       
                               25        8/9                  1,75 
- spurium ‘Schorbusser Blut’ ●  ❦ h ➫ 
groen-rood blad, donkerrode bloemen in brede tui-
len, borderplant. 
                               15        7/8                  1,75  
SEMPERVIVUM Huislook 
Dit zijn sterke planten die tegen extreme droogte en 
barre kou kunnen, een droge en kalkrijke standplaats 
in de volle zon is een vereiste om de planten op kleur 
te krijgen. 
Verschillende soorten te verkrijgen.                     
                               10         6/7                2,00 
SIDALCEA Griekse malva 
- hyb. ‘Elsie Heugh’   ●  snijbl. 
in aarvormige trossen, de verwelkte bloemen verwij-
deren om een stevige plant te verkrijgen. Satijnroze 
bloemen, borderplant. 
                               80         7/9                 2,75 
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‘Golden Queen’
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Bloeiende vaste planten 
voor schaduw of halve 
schaduw 
 
✾ = groenblijvend  
 
  Aconitum napellus 
✾Ajuga rep. ‘Rubra’ 
  Anemone hybriden 
  Aruncus dioicus 
✾Asarum europaeum 
  Astilbe en var. 
✾Bergenia in soorten 
  Brunnera macrophylla 
✾Campanula garganica 
  Campanula portenschlagiana 
  Cimicifuga racemosa 
  Convallaria majalis 
  Corydalis lutea 
  Dicentra in soorten 
  Digitalis 
  Epimedium in soorten 
  Euphorbia 
  Filipendula 
  Galium odorata 
  Gentiana 
  Geranium 
  Gunnera 
✾Helleborus in soorten 
  Hosta in soorten 
  Lamium gal. ‘Variegatum’ 
  Limop muscari 
  Lysimachia nummularia 
  Lysimachia punctata 
  Macleaya 
  Malva 
✾Pachysandra 
  Polygonatum    
  Primula in soorten 
  Pulmonaria 
  Rodgersia 
✾Saxifraga in soorten 
✾Teucrium 
✾Tellima grandiflora 
  Thalictrum 
  Tiarella 
  Viola odorata 
  Waldsteinia 
  Varens in soorten

Bloeiende vaste planten    
  voor vochtige tot natte  
  gronden 
 
✾ = groenblijvend 
 
✾    Ajuga rep. ‘Atropurpurea’ 
       Aruncus dioicus 
       Asclepias 
       Astilbe in var. 
✾    Bamboes 
✾     Bergenia 
       Cimicifuga racemosa 
       Dicentra in soorten 
       Filipendula 
       Gentiana 
       Gunnera 
       Hemerocallis 
       Hosta 
       Iris kaempferi 
       Iris laevigata 
       Iris sibirica 
       Ligularia dentata 
       Ligularia den. ‘Othello’ 
       Lysimachia nummularia 
       Lysimachia punctata 
       Lythrum sal. ‘Robert’ 
       Macleaya 
       Mimulus ‘Major Bees’ 
       Miscanthus 
       Monarda 
       Phlox pan. in var. 
       Physostegia virginiana en var. 
       Polygonum affine 
       Primula in soorten 
       Pulmonaria 
       Rheum 
       Rodgersia 
       Thalictrum 
       Tradescantia 
       Trollius 
       Varens

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
  VIOLA Viooltje 
- odorata ‘Konigin Charlotte’   ●  ● ◗ h  
zij vragen een zonnige standplaats en een vochtige 
voedzame grond. Deze soort is goed winterhard en 
violet blauwe bloemen. 
                              20          3/4                 2,00 
 
WALDSTEINIA  
- ternata   ●   ● ◗  ● ▲ h  
bladeren in een wortelrozet, gele bloempjes in tros-
sen, borderplant.  
                               15         4/5                1,20

                         Hoogte     Bloei-                      E.P. 
                                cm         tijd                      
  VERBENA IJzerhard 
- bonariensis   ●   
(Syn. V. patagonica), lilaviolette bloemen in scherm-
vormige trossen, langwerpige bladeren, borderplant. 
                             125         7/9                 2,00 
- bon. ‘Lollypop’   ● -–l  ❏  
zelfde als soort maar lager van groei met dezelfde 
violet blauwe bloemen. 
                              60          7/9                 2,00 
 VERONICA Ereprijs 
- long. ‘Blauriesin’   ●  snijbl. 
donkerblauwe bloemaren in dichte trossen.          
                               70         7/8                2,75 
- spicata   ●   snijbl. 
violetblauwe bloemen in dichte aarvormige trossen, 
gekartelde bladeren, borderplant.              
                               40         7/8                1,75 
- spic. ‘Alba’   ● 
zelfde als vorige met witte bloemen.    
                               50         7/9               1,75 
- spic. ‘Rosea’   ●   
zelfde als vorige met roze bloemen. 
                               25         7/8                1,75 
 
VERONICASTRUM 
- virginicum ‘Album’   ●  ● ◗  ❏  
op Veronica gelijkende vaste plant die hoger groeit en 
een vochtige standplaats verdraagt. Lange witte 
rechtopstaande bloemen. 
                              125        7/9                2,75 
- virg. ‘Fascination’   ●  ● ◗  ❏ 
zelfde als voorgaande maar met lila kleurige bloe-
men. 
                              100        7/9                2,75 
 
VINCA Maagdenpalm 
- major   ● ● ≤ h > ▲ ✾  
grote maagdenpalm, grote glanzende bladeren met 
een min of meer opgaande groeiwijze en blauwe 
bloemen van april tot in juni. 
                               50         4/5                1,20 
- minor   ● ● h ≤ > ▲ ✾ Ø 
kleine maagdenpalm, kruipend en uitstekend 
bodembedekkend plantje met kleine groene blaad-
jes, blauwe bloempjes van febr. tot april. 
                               20         3/5                1,20 
- minor ‘Atropurpurea’ ●  ● ◗  ● h ✾  ≤ ▲ Ø 
kleine maagdenpalm, kruipend en goede bodembe-
dekker met dieppaarse bloemen van febr. tot april. 
                               15         4/5                1,20 
- min. ‘Alba’ 0,2 m   
zelfde als soort maar met witte bloemen. 
                               20         4/5                1,20
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WINTERHARDE 
VARENS 

 
VARENS 
Heeft U een vochtig schaduwrijk plaatsje in de tuin, 
plant dan best varens. Sommige zijn wintergroen en 
ze zijn allemaal winterhard. Goed combineerbaar met 
bamboe’s, siergrassen, rhododendrons en andere 
vaste planten. 
                                                    Hoogte          Prijs 
                                                          cm     per stuk 
 
 
ASPLENIUM Steenbreukvaren 

- scolopendrium  ● ◗  ● ✾  ¥  
tongvormige bladeren, gaafrandig, ideale varen om  
op beschaduwde muurtjes te planten,  
vochtige gronden, groenblijvend.                  
                                                          30            4,00 

- trichomanes   ● ◗  ● ▲ ✾  
lage groenblijvende varen met kleine blaadjes.

            40     4,00 

 
 
ATHYRIUM 
- filix-femina   ● ◗  ●  
wijfjesvaren, dubbel geveerde bladeren, houdt van 
een vochtige bodem, goed voor verwildering.         

     80     2,75 
       

                                                    Hoogte          Prijs 
                                                          cm     per stuk 
 
BLECHNUM 
- spicant   ● ◗  ● ✾  
dubbelloof, dubbel geveerde leerachtige bladeren, 
groenblijvend, vochtige gronden.         

     30     4,00 
 

DRYOPTERIS 
- erythrosora   ● ◗  ●  
mooie roodachtig tot bronskleurige bladeren. 

            70     2,75 

- filix-mas   ● ◗  ●  
mannetjesvaren, dubbel geveerd blad, vochtige 
gronden en half groenblijvend, te gebruiken voor ver-
wildering, bosplant. 

            80     2,75 
 
MATTEUCCIA 
- struthiopteris   ● ◗  ●  
europese struisvaren, dubbel geveerd loof, vochtige 
gronden, bosplant.              

     100          4,00 
 
ONOCLEA Bolletjesvaren 

- sensibilis    ● ◗  ●  y  
brede geveerde bladeren, vochtige gronden, snel-
groeiend.                                                       
                                                           40            4,00

                                                    Hoogte          Prijs 
                                                          cm     per stuk 
 
OSMUNDA Koningsvaren  

- regalis   ● ◗  -–l   
dubbel geveerde bladeren, bij het uitlopen  
ontrolt de plant langzaam zijn bladeren,  
vochtige gronden.                                           
                                                           100          4,75  
 
 
 
 
PHYLLITIS Tongvaren zie ASPLENIUM 
 
 
 
 
POLYPODIUM 
- vulgare   ● ◗  ● ✾   
eikvaren, traaggroeiend, geveerde bladeren, groen-
blijvend, vochtige gronden en schaduw, geschikt 
voor verwildering.                          

      40           4,00 
 
 
 
POLYSTICHUM 
- setiferum   ● ◗  ● ✾ 
naaldvaren, dubbel geveerde bladeren, half-groen-
blijvend, vochtige gronden, voor verwildering en bos-
plant.                                                

      40           4,00 

varens
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✾ = groenblijvend 
 
Vaste planten 
geurend 
       Achillea 
       Anemone 
       Campanula 
       Centranthus 
       Convallaria 
       Dianthus 
       Iris 
       Lupinus 
       Monarda 
✾     Nepata 
       Paeonia 
       Phlox 
       Salvia 
       Santolina 
       Thymus 
       Viola 
 
Vaste planten 
die bijen, vlinders etc. 
aantrekken 
       Achillea 
       Aconitum 
       Arabis 
       Aster 
       Astranthia 
       Aubrieta 
✾     Bergenia 
       Centaurea 
       Centranthus 
       Dianthus 
       Doronicum 
       Echinacea 
       Echinops 
       Erigeron 
       Euphorbia 
       Gaillardia 
       Helenium 
       Helianthus 
       Heliopsis 
       Lamium 
✾     Lavandula 
       Liatris 
       Ligularia 
       Limonium 
       Lupinus 
       Lythrum 
       Monarda 
✾     Nepeta 
       Phlox 
       Polemonium 
       Prunella 
       Rudbeckia 
       Salvia 
       Scabiosa 
       Sedum 
       Stachys 
✾     Teucrium 
✾     Thymus 
 
Vaste planten 
als snijbloem 
       Achillea 
       Aconitum 
       Agapanthus 
       Alchemilla 
       Aquilegia 
       Aster 
       Astilbe 
       Campanula 
       Centaurea 
       Delphinium 
       Dianthus 
       Doronicum 
       Echinacea 
       Echinops 
       Erigeron 
       Gaillardia 
       Gypsophila 
       Helenium 
       Helianthus 
       Heliopsis 
       Iris 
       Knipholia 
       Lathyrus 
       Leucanthemum 
       Liatris 
       Lupinus 
       Lychnis 
       Paeonia 
       Papaver 
       Physostegia 
       Scabiosa 
       Solidago 
       Trollius 
       Viola 

 
Vaste planten 
geschikt om te drogen 
       Acanthus 
       Achilea 
       Alchemilla 
       Anapahlis 
       Astilbe 
       Centaurea 
       Echinops 
       Euphorbia 
       Gysophila 
       Lavandula 
       Liatris 
       Limonium 
       Salvia 
       Sedum 
       Solidago 
       Stachys 
       Verbascum 
 
Planten voor zware 
kleiachtige gronden 
✾ = groenblijvend 
       Acer platanoides 
       Betula pendula 
       Chaenomeles (vele cultivars) 
       Clematis vitalba 
       Cornus mas 
       Corylus avellana 
       Cotinus coggygria 
       Cotoneaster  
       (soorten en cultivars) 
       Cytisus purpureus 
       Euonymus europaeus 
✾     Hypericum calycinum 
✾     Ilex aquifolium 
       Kerria japonica 
       Laburnum wat. ‘Vossii’ 
       Liquidambar styr. ‘Lane Roberts’ 
       Liquidambar styr. ‘Worplesdon’ 
       Magnolia sieboldii 
       Malus 
       Phellodendron amurense 
       Philadelphus  
       (enkele soorten en cultivars) 
✾     Prunus laurocerasus  
       (enkele cultivars) 
       Prunus  
       (vele soorten en cultivars) 
       Quercus turn. ‘Pseudoturneri’ 
       Rhus glabra 
       Ribes sanguineum  
       (enkele cultivars) 
       Robinia pseudoacacia  
       (vele cultivars) 
       Salix  
       (vele soorten en cultivars) 
       Viburnum lantana 
       Viburnum opulus 
       Weigela (vele cultivars) 
 
Geschikt voor een zure 
humusrijke veengrond 
       Amelanchier 
✾     Azalea 
       Betula (berk) 
✾     Calluna 
✾     Camellia 
       Cornus kousa ‘China Girl’ 
       Corylopsis 
       Cytisus 
✾     Daboecia 
       Daphne 
       Enkianthus 
✾     Erica 
       Fothergilla 
✾     Gaultheria 
       Genista 
✾     Hebe 
       Humulus lupulus ‘Aureus’ 
✾     Kalmia 
       Liquidambar styr. ‘Lane Roberts’ 
       Liquidambar styr. ‘Worplesdon’ 
       Magnolia 
       Parrotia 
✾     Pernettya 
       Phellodendron amurense 
✾     Pieris 
✾     Rhododendron 
✾     Skimmia 
✾     Vaccinium 
 
Planten voor kalkhou-
dende gronden 
       Acer campestre 
       Acer pseudoplatanus 
       Alnus incana 
       Aralia elata 

       Berberis  
       (behalve Berberis thunbergii) 
       Buddleja davidii  
       (vele cultivars) 
✾     Buxus sempervirens 
       Carpinus betulus 
       Caryopteris 
       Catalpa bignonioides 
       Ceanothus (enkele cultivars) 
       Chaenomeles (vele cultivars) 
       Clematis 
       Cornus sanguinea 
       Corylus avellana 
       Corylus colurna 
       Cotoneaster  
       (bladverliezende soorten) 
       Crataegus  
       (vele soorten en cultivars) 
       Cytisus decumbens 
       Cytisus purpureus 
       Deutzia 
       Eleagnus 
✾     Erice Carnea (vele cultivars) 
✾     Erica darleyensis  
       (enkele cultivars) 
       Euonymus europaeus 
✾     Escallonia 
       Exochorda (enkele soorten) 
       Fagus sylvatica  
       (vele cultivars) 
       Forsythia  
       (enkele soorten en cultivars) 
       Genista tinctoria 
✾     Hebe (vele soorten en cultivars) 
✾     Hedera helix 
       Hippohae rhamnoides 
✾     ILex 
       Jasminum 
       Kerria japonica 
       Laburnum wat. ‘Vossii’ 
       Ligustrum 
       Lonicera (vele soorten en cultivars) 
       Magnolia sieboldii 
✾     Mahonia 
       Malus 
       Parthenocissus 
       Phellodendron amurense 
       Philadelphus 
       Physocarpus coulifolius 
       Polygonum 
       Potentilla 
       Prunus (vele soorten en cultivars) 
✾     Pyracantha  
       (enkele soorten en cultivars) 
       Pyrus salicifolia 
       Quercus cerris 
       Quercus robur  
       (enkele cultivars) 
       Quercus turn. ‘Pseudoturneri’ 
       Rhus typhina 
       Ribes alpinum 
       Ribes sanguineum 
       Salix purpurea 
       Sambucus nigra  
       (diverse cultivars) 
       Sambucus racemosa 
       Sophora japonica 
       Sorbus aria 
       Spartium junceum 
       Spiraea  
       (vele soorten en cultivars) 
       Symphoricarpos 
       Syringa 
       Viburnum 
       Weigela 
       Coniferen 
       Cedrus 
       Cupressocyparis 
       Juniperus 
       Taxus 
 
Planten voor droge, 
zandige gronden 
       Acer campestre 
       Acer ginnale 
       Amelanchier  
       (enkele soorten) 
       Aralia elata 
       Berberis  
       (bladverliezende soorten) 
       Betula pendula 
       Buddleja davidii (vele cultivars) 
✾     Calluna vulgaris 
       Caragana arborescens 
       Carpinus betulus 
       Caryopteris  
       (enkele soorten en cultivars) 
       Castanea sativa 
       Cornus sanguinea 

       Crataegus monogyna 
       Cytisus scoparius  
       en vele hybriden 
       Eleagnus angustifolia 
       Elsholtzia stauntonii 
       Euonymus europaeus 
       Hippophae rhamnoides 
       Hypericum ( inodorum ) 
       Juniperus 
       Lespedeza thunbergii 
       Ligustrum vulgare 
       Liquidambar styr. ‘Lane Roberts’ 
       Liquidambar styr. ‘Worplesdon’ 
       Lonicera tat. ‘Hack’s Red’ 
       Magnolia sieboldii 
       Malus 
       Phellodendron amurense 
✾     Picea 
       Pinus 
       Populus alba 
       Prunus spinosa 
       Quercus turn. ‘Pseudoturneri’ 
       Rhamnus frangula 
       Robinia pseudoacacia 
       Rosa nitida 
       Rosa rugosa 
       Sambucus racemosa 
       Sorbus aucuparia 
       Symphoricarpos  
       (enkele soorten en cultivars) 
       Tamarix 
       Tilia tom. ‘Doornik’ 
       Ulex europaeus 
       Ulmus carpinifolia 
       Viburnum lantana 
 
Planten voor bakken en 
schalen 
       Acer palm. en var. 
       Aralia elata 
✾     Aucuba japonica en var. 
✾     Calluna vulgaris en var. 
       Caryopteris clandonensis 
       Chaenomeles jap. ‘Sargentii’ 
       Chaenomeles sup. ‘Jet Trail’ 
✾     Chamaecyparis law. ‘Columnaris’ 
✾     Chamaecyparis law. ‘Lane’ 
✾     Chamaecyparis law. ‘Minima Glauca’ 
✾     Chamaecyparis obt. ‘Nana Gracilis’ 
✾     Chamaecyparis pis. ‘Boulevard’ 
✾     Chamaecyparis pis. ‘Sungold’ 
       Cotinus cog. ‘Royal Purple’ 
       Cornus stol. ‘Kelsey’s Dwarf’ 
       Corylopsis pauciflora 
       Corylus av. ‘Contorta’ 
✾     Cotoneaster dammeri en var. 
       Cotoneaster horizontalis 
✾     Cotoneaster mic. Cochleatus 
       Cytisus praecox 
       Cytisus praecox ‘Allgold’ 
✾     Erica in soorten en var. 
✾     Euonymus fort. in var. 
       Forsythia int. ‘Gold nugget’ 
       Fuchsia 
✾     Gaultheria 
       Genista lydia 
✾     Hebe ochracea en var. 
✾     Hedera col. ‘Arborescens’ 
       Hypericum androsaemum 
✾     Hypericum calycinum 
✾     Hypericum ‘Hidcote’ 
✾     Ilex aquifolium en var. 
✾     Ilex cren. ‘Golden Gem’ 
✾     Ilex meser. ‘Blue Angel’ 
✾     Juniperus com. ‘Hibernica’ 
✾     Juniperus com. ‘Repandens’ 
✾     Juniperus med. ‘Old Gold’ 
✾     Juniperus sq. ‘Blue Carpet’ 
✾     Juniperus sq. ‘Blue Star’ 
✾     Juniperus vir. ‘Skyrocket’ 
✾     Kalmia angustifolia 
       Koelreuteria paniculata 
✾     Lavandula 
✾     Leucothoe 
✾     Lonicera nit. ‘Elegant’ 
✾     Lonicera pileata 
✾     Mahonia aq. ‘Apollo’ 
✾     Mahonia bealei 
✾     Mahonia med. ‘Charity’ 
       Malus in soorten en var. 
       Nothofagus
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✾     Pachysandra 
✾     Phyllostachys aurea 
✾     Phyllostachys auriosulcata 
✾     Phyllostachys nigra 
✾     Pieris japonica en var. 
✾     Pinus mugo mughus 
✾     Pinus syl. ‘Watereri’ 
       Potentilla frut. en var. 
✾     Prunus laur, de lage var. 
✾     Pyracantha in var. 
✾     Rhododendron, lage soorten 
✾     Rubus tricolor 
       Salix erythroflexuosa 
✾     Santolina 
✾     Sasa palmata 
✾     Skimmia in soorten en var. 
       Spiraea bum. ‘Ant. Waterer’ 
       Spiraea jap. en var. 
       Stephanandra inc. ‘Crispa’ 
✾     Taxus bac. ‘Fastigiata’ 
✾     Taxus bac. ‘Repandens’ 
✾     Taxus bac. ‘Summergold’ 
✾     Teucrium 
✾     Thuja occ. ‘Rheingold’ 
✾     Thuja or. ‘Aurea Nana’ 
✾     Tsuga can. ‘Jeddeloh’ 
✾     Vaccinium vitis-idaea ‘Koralle’ 
✾     Viburnum davidii 
✾     Vinca major en var.  
✾     Vinca minor en var. 
       Weigela flor. ‘Nana Variegata’ 
       Weigela flor. ‘Purpurea’ 
 
Planten voor vakvullingen 
       Acer ginnala 
       Acer palmatum 
       Amelanchier lamarckii 
       Aralia elata 
       Aronia arbutifolia 
✾     Berberis in verschillende soorten 
       Buddleja 
       Callicarpa bod. Giraldii 
       Caragana arborescens 
       Chaenomeles in verschillende var. 
       Cornus in verschillende soorten 
       Corylus avellana 
       Corylus max. ‘Purpurea’ 
       Cotinus coggygria 
✾     Cotoneaster franchetii 
✾     Cotoneaster simonsii 
       Cotoneaster wardii 
       Cytisus in var. 
       Deutzia hyb. ‘Mont Rose’ 
       Deutzia scabra ‘Plena’ 
✾     Elaeagnus in verschillende soorten 
       Euonymus alatus 
       Euonymus europaeus 
       Euonymus planipes 
       Forsythia int. ‘Lynwood Gold’ 
       Forsythia int. ‘Spectabilis’ 
       Hydrangea macrophylla 
       Kerria jap. en var. 
       Kolkwitzia am. ‘Pink Cloud’ 
✾     Ligustrum lucidum 
✾     Ligustrum ovalifolium 
✾     Lonicera nit. ‘Elegant’ 
       Lonicera tat. ‘Rosea’ 
✾     Mahonia aquifolium 
✾     Mahonia med. ‘Charity’ 
✾     Osmanthus heterophyllus 
       Philadelphus in soorten 
✾     Photinia fras. ‘Red Robin’ 
       Physocarpus op. ‘Luteus’ 
       Populus alba ‘Nivea’ 
✾     Prunus laur. ‘Caucasica’ 
✾     Prunus laur. ‘Reynvaanii’ 
✾     Prunus laur. ‘Rotundifolia’ 
✾     Prunus laur. ‘Schipkaensis’ 
✾     Pyracantha in soorten 
       Rhamnus in soorten 
✾     Rhododendron ponticum 
       Rhododendron flavum 
       Rhododendron molle 
       Ribes in soorten 
       Salix mats. ‘Tortuosa’ 
       Salix rep. ‘Rosmarinifolia’ 
       Sambucus in soorten 
       Sorbaria in soorten 
       Sorbus aucuparia  
       Spartium junceum 
       Spiraea arcuata 
       Spiraea douglasii 
       Spiraea nip. ‘Snowmound’ 
       Spiraea vanhouttei 
       Stephanandra incisa 
       Stephanandra tanakae 
       Symphoricarpos in soorten 
       Syringa in soorten 
       Tamarix in soorten 
       Viburnum lantana 

       Viburnum opulus 
       Viburnum opulus ‘Roseum’ 
✾     Viburnum rhytidophyllum 
       Weigela in soorten 
 
Planten voor kuststreken 
en dus bestand tegen  
zeewinden 
       Acer pseudoplatanus (vele var.) 
       Aesculus hippocastanum 
       Alnus incana 
       Amelanchier  
       Berberis thunbergii 
       Betula pendula 
✾     Calluna vulgaris en var. 
       Cornus sanguinea 
✾     Cryptomeria japonica 
✾     Cupressocyparis leylandii 
       Cytisus scoparius 
       Elaeagnus angustifolia 
✾     Elaeagnus ebbingei 
✾     Erica carnea en var. 
✾     Erica darleyensis en var. 
✾     Escallonia 
       Euonymus europaeus 
✾     Ilex aquifolium 
✾     Juniperus chin. en var. 
✾     Juniperus media en var. 
✾     Juniperus virginiana en var. 
       Laburnum anagyroides 
✾     Lavandula 
✾     Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ 
✾     Lonicera nitida 
✾     Mahonia aquifolium en var. 
✾     Picea pungens en var. 
✾     Pinus mugo mughus 
✾     Pinus nigra nigra 
       Populus alba en var. 
       Populus canescens 
       Populus tremula 
       Potentilla fruticosa en var. 
       Prunus serotina 
       Prunus spinosa 
       Quercus robur 
       Robinia pseudoacacia 
       Rosa vele soorten en var. 
✾     Rubus, vele soorten en var. 
       Salix, vele soorten en var. 
       Sambucus nigra en var. 
       Sorbus aria 
       Sorbus aucuparia 
       Tamarix 
✾     Thuja occidentalis en var. 
       Tilia cordata 
       Ulex europaeus 
       Viburnum opulus 
 
Planten voor vochtige 
tot natte gronden 
✾     Abies in soorten 
       Acer palmatum (vele var.) 
       Alnus glutinosa 
       Aronia arbutifolia 
✾     Bamboes 
       Betula nigra 
       Callicarpa bod. Giraldii 
       Cercidiphyllum jap. 
       Clethra alnifolia 
       Cornus alba 
       Cornus ser. ‘Flaviramea’ 
       Daphne mezereum 
       Enkianthus campanulatus 
✾     Erica tetralix en var. 
       Euonymus europaeus 
       Fraxinus excelsior 
       Hydrangea macro. en var. 
       Ilex verticillata 
✾     Leucothoe fon. ‘Girard’s Rainbow’  
       Liquidambar styraciflua 
       Liriodendron tulipifera 
       Lonicera caprifolium 
       Metasequioa glyp. 
       Myrica gale 
       Parrotia persica 
       Populus in soorten 
       Pterocarya frax.  
       Quercus palustris 
       Rhamnus frangula 
✾     Rhododendron ponticum 
       Rosa rugosa  
✾     Rubus (vele soorten) 
       Salix (vele soorten) 
       Sambucus nigra 
✾     Skimmia in soorten 
       Taxodium distichum 
       Viburnum 
       (enkele bladverliezende var.) 
 
 

Planten die schaduw- 
minnend zijn of schaduw 
kunnen verdragen 
Vele van deze planten staan in de 
catalogus vermeld zonder het teken 
●. Deze soorten kunnen schaduw ver-
dragen maar dit soms ten koste van 
de bloei, de groei en de bladkleur. 
       Acer campestre  
       Acer ginnala 
       Acer platanoides 
       Aesculus parviflora 
       Alnus glutinosa 
       Alnus incana 
       Amelanchier lamarckii 
       Aralia elata 
       Aronia 
✾     Aucuba 
       Berberis 
✾     Berberis 
✾     Buxus sempervirens 
       Callicarpa bod. Giraldii 
       Calycanthus 
       Carpinus betulus 
       Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
       Castanea sativa 
       Celastrus orbiculatus 
       Chaenomeles japonica 
✾     Chamaecyparis, de groene var. 
       Clematis vitalba 
       Clethra alnifolia 
       Colutea arborescens 
       Cornus alba (groenbladige var.) 
       Cornus mas 
       Cornus kousa 
       Cornus sanguinea 
       Cornus ser. ‘Flaviramea’ 
       Cornus stol. ‘Kelsey’s Dwarf’ 
       Corylus avellana 
       Corylus avellana ‘Contorta’ 
       Corylus max. ‘Purpurea’ 
✾     Cotoneaster dam. ‘Coral Beauty’ 
✾     Cotoneaster dam. ‘Juergl’ 
✾     Cotoneaster dam. ‘Skogholm’ 
✾     Cotoneaster micro. Cochleatus 
✾     Cupressocyparis leylandii 
       Daphne 
       Enkianthus campanulatus 
       Euonymus alatus 
       Euonymus europaeus 
✾     Euonymus fort. ‘Coloratus’ 
✾     Euonymus fort. ‘Vegetus’ 
       Euonymus planipes 
       Fagus sylvatica 
       Fagus sylvatica ‘Dawyck’ 
       Fagus sylv. ‘Pendula’  
       Fothergilla 
✾     Gaultheria proc. 
       Hamamelis mollis 
✾     Hedera col. ‘Arborescens’ 
✾     Hedera col. ‘Dentata’ 
✾     Hedera helix 
✾     Hedera helix ‘Hibernica’ 
       Hydrangea arb. ‘Annabelle’ 
       Hydrangea macro. en var. 
       Hydrangea petiolaris 
       Hydrangea quercifolia 
       Hypericum androsaemum 
✾     Hypericum calycinum 
✾     Ilex aquifolium en var. 
✾     Ilex crenata ‘Convexa’ 
✾     Ilex meserveae en var. 
✾     Juniperus sab. en var. 
✾     Kalmia 
       Kerria japonica 
✾     Leucothoe 
✾     Ligustrum oval. 
✾     Lonicera nitida 
       Lonicera periclymenum 
✾     Lonicera pileata 
       Lonicera tatarica 
✾     Mahonia aquifolium 
✾     Mahonia aquifolium ‘Apollo’ 
✾     Mahonia bealei 
✾     Mahonia med. ‘Charity’ 
✾     Osmanthus heterophyllus 
✾     Pachysandra terminalis 
       Parthenocissus quinquefolia 
✾     Picea abies 
✾     Pieris japonica 
       Polygonum aubertii 
       Prunus avium 
✾     Prunus laur. en var. 
       Prunus serotina 
✾     Pyracantha en var.  
       Rhamnus in soorten 
✾     Rhododendron  
       in soorten en var. 
       Ribes alpinum 

       Ribes sanquineum 
       Robinia pseudoacacia 
✾     Rubus calyc. 
✾     Rubus tricolor 
       Salix caprea 
       Sambucus nigra 
       Sambucus nigra ‘Aurea’ 
✾     Sarcococca hookerana 
✾     Shibatae kumasasa 
✾     Skimmia in soorten en var. 
       Sorbaria en soorten 
       Sorbus aucuparia 
       Spiraea vanhouttei 
       Stephanandra incisa 
       Stephanandra incisa ‘Crispa’ 
       Symphoricarpos  
       in soorten en var. 
✾     Taxus 
✾     Thuja plicata (de groene var.) 
✾     Tsuga heterophylla 
✾     Vaccinium vitis-id. ‘Koralle’ 
✾     Varens 
✾     Viburnum davidii 
       Viburnum lantana 
       Viburnum opulus 
       Viburnum opulus ‘Roseum’ 
       Viburnum plicatum tomentosum 
✾     Viburnum rhytidophyllum 
✾     Vinca major 
✾     Vinca minor (en var.)
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TUIN- 
ARTIKELEN  
 
Prijzen momenteel geldig tot 
31/12/2022 
 
 

MESTSTOFFEN EN  
GRONDVERBETE-
RINGS-MIDDELEN 
Bemesten is een noodzaak in de 
tuin. Een gezonde, goed bemeste 
plant is minder onderhevig aan ziek-
ten en kwalen. Het wordt ook aan-
gewend om een harmonische groei 
te bekomen. 
 
Organische middelen 
- hoofdbemesting toedienen tussen 

15/2 en 15/4. 
- wordt ook toegevoegd aan de 

grond tijdens of voor het planten. 
 
OSMO MESTSTOFFEN 
Gedroogde koe/kipmest in kruimel. 
Dosis: ± 20 kg per 100 m2. 
Verpakking van 3,5 kg 
Verpakking van 10 kg 
Verpakking van 22 kg 
 
Gazonmeststof + kalk 3,5 kg 
Gazonmeststof + kalk 20 kg 
Gazon start meststof 20 kg 
Gazonmeststof 20 kg XL 
Gazonmeststof Clean 10 kg 
Gazonmeststof Clean 20 kg 
Organische meststof met indirecte 
werking tegen het mos. 

 
Rozenmeststof 0,5 kg 
Rozenmeststof 3,5 kg 
 
Tuinmeststof bio 3,5 kg 
Tuinmeststof bio 10 kg 
 
Buxusmeststof 0,5 kg 
Buxusmeststof + kalk 3,5 kg 
Buxusmeststof + kalk 10 kg 
Buxusmeststof hagen bio 3,5 kg 

 
Lavendelmeststof bio 0,5 kg 
Kruidenmeststof bio 0,5 kg 
Kleinfruitmeststof 0,5 kg 
Mediterane plantenmeststof bio   

                     0,5 kg 
Moestuinmeststof bio 0,5 kg 
Siergrassenmeststof bio 0,5 kg 
Tomatenmeststof bio 0,5 kg 
 
ZEEWIERKALK 
Dit product maakt de grond minder 
zuur en is een natuurlijk bestrijding 
tegen mossen in de tuin. Strooien 
van oktober tot april. 
Korrel + coco 3,5 kg 
Korrel + coco 10 kg 
Korrel + coco 25 kg 
 
POTGRONDEN COMPO SANA 
Universele potgrond 
Gebruiksklare  potgrond   voor  het      
inpotten   en   het   uitplanten  van  
struiken 
Verpakking van 20 l 
Verpakking van 40 l 
Verpakking van 70 l 
Buxuspotgrond  
Verpakking van 40 l 
Aanplantingen  
Natuurlijk bodemverbeterend mid-
del, verzekert een snelle wortelgroei 
en hergroei van de plant dankzij 
AGROSIL  
Verpakking van 40 l 
verpakking van 70 l 
Bio  
Biologische kwaliteitspotgrond voor 
alle planten  
Verpakking van 40 l 
Bonsai  
Lichte potgrond, specifiek voor 
bonsaiplanten.  
Verpakking van 5 l 
 

Cactus  
Lichte potgrond met perliet voor 
Cactussen. 
Verpakking van 5 l 
Geranium en balkonplanten  
Verpakking van 40 l 
Orchidee  
Verpakking van 5 l 
Kruiden  
Potgrond met extra voedingsstoffen 
voor kruiden. 
Verpakking van 10 l 
Rozen 
Een hoogwaardig bodemverbete-
rend middel, ideaal voor het bevor-
deren van de bloei en de groei van 
rozen en andere bloeiende planten 
in hun vernieuwde omgeving, 
AGROSIL verzekert een snelle en 
efficiente wortelgroei.  
Verpakking van 40 l 
Rhododendrons  
Gebruiksklaar voor het planten in 
volle grond of het mulchen van 
zuurminnende planten zoals rhodo-
dendron, azalea’s en heideplanten, 
AGROSIL verzekert een snelle en 
efficiente wortelgroei. 
Verpakking van 40 l 
Mediterane potgrond  
Verpakking van 40 l 
Zaaigrond  
Specifieke samenstelling voor alles 
wat gezaaid wordt in zaaibakken, 
zaaibedden en volle grond 
Verpakking van 20 l 
 
TURF 
Ideaal om de grond te verluchten en 
zuurder te maken, moet ook toege-
voegd worden bij het aanplanten 
van heideplanten. Dosis: 300 l per 
100 m2. 
Verpakking van 80 l 
 
Samengestelde scheikundige  
meststoffen 
- wordt hoofdzakelijk toegepast als bij -

bemesting, toedienen vanaf 15 juni. 
 
BLAUWE KORREL 
12 + 12 + 17, voor donkergroene 
gazons, bladeren van rozen, fruitbo-
men, heesters, e.a. Heeft een zeer 
lange werking.  
Dosis: 3 kg per 100 m2. 
Verpakking van 2 kg 
Verpakking van 5 kg 
 
ROZE KORREL 
15 + 20 + 26, is de meest geconcen-
treerde van de drie, bemesting van 
gazons en van kamerplanten in pot-
ten. 
Dosis: 2 kg per 100 m2. 
Verpakking van 1 kg 
Verpakking van 2,5 kg 
Verpakking van 5 kg 
 
MESTSTOFFEN COMPO 

Gazonmest:                                      
Voor een mooie, diepgroene kleur.  
3 Maanden werking. 3 kg/100 m2 
Verpakking 1,5 kg (60 m2) 
Verpakking 3 kg (120 m2) 
Verpakking 7,5 kg (300 m2) 
Verpakking 12 kg (480 m2) 

Gazonmeststof met mosbestrij-
ding.                                    
Verpakking 3 kg (100 m2) 
Verpakking 4 kg (100 m2) 

Coniferen en hagen meststof. 
Speciale formule voor houtgewas-
sen, rijk aan magnesium. Gebruik: 
40 gr per lopende meter 
Verpakking 800 gr 
Verpakking  2 kg 

Rozen meststof:                        
Samengestelde professionele npk 
meststof in korrelvorm; gebruik 40 
tot 80 gr per plant 
Verpakking 800 gr 
Verpakking  2 kg 

 
 

Rhododendron meststof:  
Speciale formule voor chloorgevoeli-
ge planten, meststof met magnesi-
um, ijzer en sporenelementen; 
gebruik 30 gr per vierkante meter 
Verpakking 2 kg 
 
ECOSTYLE 
Milieuvriendelijke produkten. 
 
GAZON ECO + MESTSTOF 
Voor een sterk en diepgroen gazon 
met minder kans op onkruid en mos. 
Verpakking van 3,5 kg 
Verpakking van  20 kg 
 
AQUA KALK 
Stuifvrije microkorrel met langdurige 
werking, neutraliserende waarde. 
Verpakking van 3,5 kg 
Verpakking van  20 kg 
 
DIVERSE ECO-STYLE  
PRODUKTEN 
 
BEENDERMEEL 
Fosfaat meststof, stimuleert de wor-
telvorming. 
Verpakkingen van 1,6 kg 
 
BLOEDMEEL 
Stikstof meststof, bevordert de 
groene kleur van de bladeren. 
Verpakkingen van 1,6 kg 
 
LAVAMEEL 
Zeer goede bodemverbeteraar,  
ideaal om uw bodem gezond te 
maken.  
Verpakkingen van 3,5 kg 
 
ESCAR-GO 
Voor het verdrijven van slakken. 
Verpakking van 500 gr 
Verpakking van 1 kg 
Verpakking van 2 kg 
 
ARGEXKORRELS 
Gebakken, bruine kleikorrels, wordt 
gebruikt als versiering of als draina-
ge in potten en bakken. 
Verpakking van 5 l. 
 
BOOMSCHORS 
Decoratieve boomschors, bij een 
laag van ong. 8 cm houdt deze 
mooie schors uw tuin onkruidvrij. 
Verpakking van  
 60 l./20-40 mm 
 60 l./15-25 mm 
 
TUINARTIKELEN 
IN HOUT 
 
STEUNPALEN (gefreesd) ø 6 cm 
Lengte 140 cm, per stuk 
Lengte 160 cm, per stuk 
Lengte 200 cm, per stuk 
Lengte 250 cm, per stuk 
Lengte 500 cm, per stuk 
 
BOOMBANDEN 
Doorsteek boomband 60 cm 
Boomband op rol 15 m 
Bindbuis prijs per meter 
  
WORTELBEGRENZER 
Wortelwerende folie, bestaat uit een 
niet geweven doek van 100% poly-
propyleen dat aan een zijde gecoat 
is. De gladde of gecoate zijde wordt 
aan de kant van de wortels 
geplaatst. Ideaal voor het  
beschermen tegen wortelgroei van 
bv. bamboe en bomen. 
0,65 m breedt, prijs/lop. m 
 
ANTI-WORTELDOEK 
Geweven doek die water doorlaat, 
bescherming tegen het onkruid. 
op rol - 3 m breed, prijs/m2 
op rol - 2 m breed, prijs/m2 
op rol - 1 m breed, prijs/m2  

BAMBOESTOKKEN 
van 0,6 tot 2,1 m. 
Per pakje 
305 cm 
366 cm 
420 cm 
 
ECOLATTEN 
Vervaardigd uit gerecycleerde 
kunststof, te verkrijgen op rol of lat-
ten. 
ecorol (grijs) 25 m x 14 cm x 7 mm 
ecolat (grijs) 2 m x 14 cm x 1 cm 
ecopic (grijs) 38 cm x 4 cm x 4 cm 
ecolat (zwart) 2 m x 20 cm x 1 cm 
ecopic (zwart) 38 cm x 4 cm x 4 cm 
 
 
DOLOMIET 
verpakt in zakken van 20 kg 
0/5 mm 
 
 
ARDENNER SPLIT 
verpakt in zakken van 20 kg 
7/14 mm 
 
 
CARRARA SPLIT 
verpakt in zakken van 20 kg 
8/12 mm 
 
 
LAVA SPLIT 
verpakt in zakken van 13,50 l 
8/16 mm 
 
 
MORANE DUITSLAND 
verpakt in zakken van 20 kg 
30/60 mm 
 
 
YELLOW SUN SPLIT 
verpakt in zakken van 20 kg 
8/11 mm 
 
 
ROSSO VERONA SPLIT 
verpakt in zakken van 20 kg 
8/12 mm 
 
TUINARTIKELEN IN 
GEBAKKEN AARDE 
- bloempotten (winkelpotten) en 

onderzetschotels in alle maten. 
- siervazen in verschillende vormen 

en maten. 
- aardbeipotten. 
- hangpotten. 
- vensterbloembakken, van 40 tot 

80 cm lengte. 
- stenen potten voor binnen en bui-

ten, in verschillende modellen. 
- enz. 

 

TUINARTIKELEN IN 
PLASTIEK  
- vensterbloembakken in verschil-

lende maten en kleuren. 
- zaaiteilen, potten en onderzet-

schotels in verschillende maten. 
- gieters, enz. 
 

GEREEDSCHAPPEN  
Allerhande tuingereedschappen zijn 
in ons PLANTENCENTRUM te ver-
krijgen, waaronder hakken, rijven, 
snoeimaterialen, spaden, bijlen, 
sproei- en beregeningsmateriaal, 
kinderwerktuigen, enz. 
 

CHEMISCHE  
SPROEIMIDDELEN  
Herbiciden, fungiciden, insekticiden, 
produkten tegen slakken, mollen, 
ratten, enz.

85

Opmaak Kleur en Tekst.qxp_Opmaak Kleur en Tekst  12/09/2022  18:01  Pagina 86



GAZONZADEN  
 
Gazon kan gezaaid worden van 15/4 
tot 15/10 behalve bij hevige regenbui-
en en aanhoudende droogteperiodes. 
De grond wordt tot op 30 cm diepte 
goed omgespit, alle stenen, wortels en 
andere onzuiverheden worden verwij-
derd; alle oneffenheden worden volle-
dig gelijk gemaakt. De nodige bemes-
ting en turf werkt men met een riek of 
een tuinfrees tot op een diepte van 10 
cm in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan wordt de grond fijn verkruimeld 
en goed vast getrapt. Hierna wordt het 
terrein genivelleerd om de laatste 
oneffenheden weg te werken. Nu is 
alles klaar om te zaaien. Zorg ervoor 
dat de randen van het terrein (± 30 cm) 
meer zaad krijgen dan het midden-
stuk. Het zaad wordt lichtjes ingeharkt 
in dezelfde richting. Het terrein wordt 
dan zorgvuldig vast gedrukt met een 
rol voor grote oppervlakten, of met een 
plank van ± 60 x 30 cm, voorzien van 
een stok voor kleine oppervlakten. 
 

 
 
 
 
 

SPEELGAZON 
Voor een sterke mooie groene 
dichte mat. Geschikt als  
sportgazon. Verdraagt intensieve 
betreding. 
500 gr (20m2) 
1 kg (50m2) 
2,5 kg (125m2) 
 

SPORTGAZON 
Voor een sterk mooi groen gazon. 
Geschikt voor intensieve 
betreding. Onkruiden krijgen in 
dit gazon minder kans zich te 
vestigen. 
500 gr (25m2) 
1 kg (50m2) 
2,5 kg (150m2) 
 

SUPER SPORT 2 IN 1 
Sportgazon met meststoffen onder 
gemengd voor een snelle groeistart 
na inzaaien. 
1 kg (50m2) 

HERSTELGAZON 
Handig en snel, voor een snel 
herstel van uw gazon. 
250 gr (12,50m2) 
500 gr (25m2) 
1 kg (50m2) 
2,5 kg (125m2) 
 

SPEED GREEN 5 IN 1 
Mengeling van gazonzaad met zee-
wierkalk, cocossubstraat, meststof-
fen en waterhoudende materialen. 
Zo krijgen de zaadjes een snellere 
doorstart en blijven ze langer kiem-
krachtig. 
1,2 kg (10m2) 
 

SCHADUWGAZON 
1 kg (50m2) 

VERKOOPVOORWAARDEN

DE PRIJZEN zijn vrijblijvend zonder verbintenis. Ze 
kunnen tijdens het seizoen veranderd worden. De 
prijzen zijn opgegeven in EURO en de B.T.W. is 
inbegrepen. 
 
 
ALLE KLACHTEN ZIJN SLECHTS AANNEEMBAAR 
BINNEN DE 3 DAGEN NA ONTVANGST DER 
GOEDEREN. ER KAN ECHTER GEEN 
VERANTWOORDELIJKHEID GENOMEN WORDEN 
VOOR HET NIET HERVATTEN DER PLANTEN. DE 
PLANTEN WORDEN IN GOEDE STAAT EN MET DE 
BESTE GROEIVOORWAARDEN GELEVERD, 
NIETTEGENSTAANDE KAN DE HERGROEI NIET 
GEWAARBORGD WORDEN, DIT DOORDAT MEN TE 
MAKEN HEEFT MET LEVEND MATERIAAL EN DAT DE 
HERGROEI AFHANKELIJK IS VAN VELE FACTOREN 
ZOALS WEERSOMSTANDIGHEDEN, PLANTDIEPTE, 
BEMESTING, OVERBEMESTING, DROOGTE, 
WATERTEKORT OF OVERLAST. 
 
Gebeurlijke geschillen worden beslecht voor de 
Rechtbank van Antwerpen. De goederen zijn 
betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, netto zonder 
korting. Bij laattijdige betaling is een intrest van 
1,50 % per maand verschuldigd. 
AANDACHT: Gezien de steeds stijgende onkosten 
en ons zeer uitgebreid assortiment (± 2.500 varië-
teiten en maten) zien wij ons verplicht van, zonder 
voorafgaande verwittiging van de klant, gebeurlijke 
variëteiten te vervangen door een gelijkaardige, 
ofwel een grotere of kleinere maat te geven, mits 
aanpassing van de prijs. 
 
VERVOERTARIEVEN 
Indien de planten niet in de personenwagen kun-
nen zien wij ons verplicht om vervoerkosten aan te 
rekenen. (zie tarieven) 
Door het toenemende verkeer en de vele file’s kun-
nen wij tot onze spijt geen uur afspreken om te 
leveren. Wij zien ons ook genoodzaakt om de ver-
voerkosten aan te passen om eerder beschreven 
reden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASSE 1: 
Aartselaar                                                                
 
€ 0 tot € 150:                                   € 20 
€ 150 en meer:                                 gratis 
 
 
KLASSE 2: 
Boom                     Niel                 Schelle 
Hemiksem              Reet                Terhagen   
Kontich                  Rumst            Waarloos  
                                                     
€ 0 tot € 150:                                   € 35 
€ 150 tot € 350:                               € 27 
€ 350 tot € 500:                               € 21 
€ 500 en meer:                                 gratis 
 
 
KLASSE 3: 
Berchem                Heindonk           Puurs 
Blaasveld               Hingene             Ruisbroek 
Boechout               Hoboken            Walem 
Duffel                     Hove                  Willebroek 
Edegem                  Liezele               Wilrijk 
Eikenvliet                Lint                    Wintam 
Heffen                    Mortsel                                      
                                                     
€ 0 tot € 200:                                   € 58 
€ 200 tot € 400:                               € 46 
€ 400 tot € 600:                               € 35 
€ 600 en meer:                                 gratis 
 
 
KLASSE 4: 
Antwerpen 2000    Kruibeke            Rupelmonde 
Antwerpen 2018    Lier                    Schoten 
Bazel                      Linkeroever       Steendorp 
Beveren                  Lippelo              Steenhuffel 
Bonheiden              Londerzeel         St.-Amands 
Borgerhout             Malderen           St.-K-Waver 
Bornem                  Mariekerke        Temse                
Borsbeek                Mechelen           Vremde 
Broechem              Melsele              Wijnegem       
Burcht                    Merksem           Wommelgem 
Deurne                   Muizen              Zemst 
Haasdonk               O-L-V-Waver     Zwijndrecht 
Hofstade                Oppuurs              
Kapelle o.d. Bos     Ranst                                            
                                                     
€ 0 tot € 200:                                   € 69 
€ 200 tot € 500:                               € 55 
€ 500 tot € 750:                               € 42 
€ 750 en meer:                                 gratis 

KLASSE 5: 
Berendrecht           Kieldrecht          St.-Gillis-Waas 
Berlaar                   Lillo                   St.-Job-in t’Goor 
Boortmeerbeek      Meise                St.-Niklaas 
Brasschaat             Merchtem          Stabroek 
Buggenhout           Nijlen                 Vilvoorde 
Ekeren                    Opwijk               Waasmunster 
Grimbergen            Putte                  Wolvertem         
Kampenhout          Rijmenam          Zandhoven 
Kapellen                 Schilde              Zandvliet         
Keerbergen            s’Gravenwezel     
                                                     
€ 0 tot € 300:                                   € 92 
€ 300 tot € 750:                               € 69 
€ 750 tot € 1000:                             € 46 
€ 1000 en meer:                               gratis 
 
 
KLASSE 6: 
Asse                       Herentals           Stekene 
Brecht                    Herenthout        Wemmel 
Dendermonde        Kalmthout          Werchter 
Grobbendonk         Leuven              Wuustwezel 
Hamme                  Lokeren             Zaventem 
Heist-op-den-Berg Malle                 Zoersel    
                                                     
€ 0 tot € 350:                                   € 138 
€ 350 tot € 750:                               € 92 
€ 750 tot € 1000:                             € 69 
€ 1000 en € 1300:                            € 46 
€ 1300 en meer:                               gratis           
 
 
LEVERINGSTIJD 
Al de leveringen worden uitgevoerd elke vrijdag. 
Indien vrijdag op een feestdag valt, zal bij het plaat-
sen van de bestelling gemeld worden op welke dag 
zal geleverd worden. 
 
DE VERPAKKING komt ten koste van de koper. 
 
GEKOCHTE GOEDEREN WORDEN NIET 
OMGERUILD. 
 
Indien u een factuur wenst, gelieve dit aan de 
kassa te melden alvorens er afgerekend wordt.
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A 
Aalbes 59 
Aardbei 58 
Abeel - Populus 13 
Abricotier 56 
Abrikoos 56 
Acacia - Robinia 15 
Ailanthe - Ailanthus 9 
Akelei - Aquilegia 71 
Alpenaster - Aster alpinus 72 
Alpenbes - Ribes alpinum 41 
Altheastruik - Hibiscus 33 
Amandelboompje - Prunus triloba 40 
Amberboom - Liquidambar 12 
Amerikaanse blauwbes 58 
Amerikaanse bosbes -  
    Vaccinium corymbosum 58 
Amerikaanse eik - Quercus rubra 15-21 
Ancolie - Aquilegia 71 
Andoorn - Stachys 80 
Andromeda - Pieris 39 
Anemoon - Anemone. 71 
Angèlique de Chine - Aralia 25 
Anjer - Dianthus 73 
Anna Paulownaboom - Paulownia 13 
Apenboom - Araucaria 61 
Appel 56 
Appelbes - Aronia 25 
Arabette - Arabis 71 
Arbre aux anémones - Calycanthus 27 
Arbre aux perles - Symphoricarpos 43 
Arbre aux quarante écus - Ginkgo 12-62 
Arbre de neige - Chionanthus 28 
Argousier - Hippophae 33 
Aster - Aster 72 
Atlasceder - Cedrus atlantica 61 
Aubépine - Crataegus 11-19 
Aulne - Alnus 9 
Azalea 46 
Azijnboom - Rhus 40 
B 
Ballerina appel 56 
Bamboe 22-65 
Bâton du Diable - Aralia 25 
Bazielkruid - Ocimum 68 
Beemdhoorn - Knautia 76 
Bekervaren - Matteuccia 81 
Bellenplant - Fuchsia 32 
Benoite - Geum 74 
Bergamotplant - Monarda 78 
Bergden - Pinus mugo mughus 63 
Bergthee - Gaultheria 32 
Berk - Betula 9-18 
Beshulst - Ilex aq. ‘Pyramidalis’ 35 
Beuk - Fagus 11-19 
Beverboom - Magnolia 12-37 
Bieslook - Allium schoenoprasum 68 
Bignone - Campsis 53 
Bittere wilg - Salix purp. ‘Nana’ 41 
Blaasspirea - Physocarpus 38 
Blauwe ceder -  
    Cedrus libani ‘Glauca’ 61 
Blauwe distel - Eryngium. 74 
Blauwe regen - Wisteria 54 
Blauwe strobloem - Catananche 73 
Blauw schapengras - Festuca glauca 65 
Blauwgras - Sesleria 66 
Blazenstruik - Colutea 28 
Bleuet - Centaurea 72 
Bloemappel - Malus 13-37 
Bloembollen 6 
Bloemes - Fraxinus ornus 11 
Bloemwilg - Itea 35 
Bodembedekkende heesterrozen 50 
Boerenjasmijn - Philadelphus 38 
Boisjoli - Daphne mezereum 30 
Bolacacia -  
    Robina ps. ‘Umbraculifera’ 15 
Bol Acer pl. ‘Globosum’ 8 
Bol Catalpa - Catalpa bungei 10 
Bol Esdoorn - Acer plat. ‘Globosum’ 8 
Bolletjesvaren - Onoclea 82 
Bol Linde - Tilia cord. ‘Green Globe’ 16 
Bol Plataan -  
    Platanus ac. ‘Alpens Globe’ 13 
Bol Pluimes - Fraxinus or. ‘Meczek’ 12 
Bol Veldesdoorn - Acer camp. ‘Nanum’ 8 
Boltrompetboom - Catalpa bungei 10 
Bonenkruid - Satureja 68 
Boomhazelaar - Corylus colurna 11 

Boompioen - Paeonia suffruticosa. 38 
Boomwurger - Celastrus 53 
Boordpalm - Buxus sempervirens      18-26 
Bosaardbei - Fragaria 74 
Bosazalea - Rhododendron pontica 47 
Bosdruif - Clematis 53 
Boskamperfoelie - Lonicera periclymenum 54 
Bosplantsoenen                    17 
Bosrank - Clematis vitalba 53 
Bosrhodo - Rhododendron ponticum 21-46 
Botanische heesterrozen 51 
Bouleau - Betula 9-18 
Bouleau noir - Betula nigra                     9 
Boule de neige- 
    Viburnum opulus ‘Roseum’ 44 
Braambes - Rubus                                58 
Brandende liefde -  
    Lychnis chalcedonica 77 
Brandkruid - Phlomis                         78 
Brem - Cytisus 30 
Brouillard - Gypsophila 74 
Bruidsbloem - Deutzia 30 
Bruidsluier -  
    Polygonum aubertii Fallopia               54 
Bruine hazelaar -  
    Corylus max. ‘Purpurea’ 29 
Bruyère - Erica 31 
Buis commun - Buxus 18-26 
Buisson ardent - Pyracantha  40 
C 
Ceder - Cedrus 61 
Cèdre de l’Himalaya - Cedrus deodara 61 
Cerisier du Japon - Prunus serrulata 14 
Charmille - Carpinus 10-19 
Châtaignier - Castanea                   10-56 
Chêne - Quercus 15 
Chêne rouge d’Amérique - 
    Quercus rubra 15 
Chèvrefeuille - Lonicera 54 
Chinees klokje - Forsythia 32 
Chinees lantaarntje - Physalis 78 
Chinese beshulst - Ilex cr. ‘Conv.’ 35 
Chinese hulst -  
    Ilex cren. ‘Golden Gem’ 35 
Chrysant - Leucanthemum 76 
Chrysanthème - Leucanthemum 76 
Cirier - Myrica gale 37 
Citroenmelisse - Melissa 68 
Citroentijm - Thymus citr. ‘Aureus’ 79 
Coeur de Dames - Dicentra 73 
Compactaroosje 50 
Coniferen 60 
Copalme - Liquidambar 12 
Corbeille d’argent - Arabis 71 
Corbeille d’or - Aurinia 72 
Corète - Kerria 35 
Cornouiller - Cornus 28 
Cyprès chauve - Taxodium distichum 64 
Cyprès de Japon -  
   Chamaecyparis obtusa ‘Nana gracilis’ 61 
Cyprès de Nutka                                 
Cypressenkruid - Santolina 79 
D 
Daglelie - Hemerocallis 75 
Dakplataan - Platanus acerifolia 13 
Den - Pinus 63 
Dille - Anethum 68 
Doorlevende selder - Levisticum 68 
Dopheide - Erica 31 
Dovenetel - Lamiastrum 76 
Dragon - Artemisia 68 
Drieblad - Trillium 80 
Droogbloem - Anaphalis 71 
Druivelaar 59 
Dubbelloof - Blechnum 81 
Duifkruid - Scabiosa 79 
Duitse pijp - Aristolochia macrophylla 53 
Duivelswandelstok - Aralia elata 25 
Duizendblad - Achillea millefolium 71 
Duizendknoop - Persicaria 78 
Dwergcypres - Chamaecyparis 61 
Dwergkwee - Chaenomeles 28 
Dwergmispel - Cotoneaster 29 
Dwergrhodo - Rhododendron  
   in dwergsoorten en Rhodo repens 45 
E 
Edelweiss - Leontopodium alpinum 77 
Eenbladige es  
Eendagsbloem - Tradescantia 80 
Eendagslelie - Hemerocallis 75 

Eenjarige - perkbloemen 6 
Eetbare kastanje - Castanea sativa 10-19-56 
Eik - Quercus 14-21 
Eikvaren - Polypodium 82 
Els - Alnus 9-18 
Engels gras - Armeria maritima 71 
Epicea de Serbie - Picea omorika 63 
Epinevinette - Berberis 18-25 
Erable Plane - Acer platanoides 8 
Erable sycomore -  
    Acer pseudoplatanus 8 
Ereprijs - Veronica 81 
Erica - Heide 31 
Es - Fraxinus 11-19 
Esdoorn - Acer 8-18-24 
Esp - Populus tremula 13 
Europese struisvaren - Matteucia 82 
Ezelsoren - Stachys 79 
F 
Fakkelgras - Koeleria 66 
Faux ébiner - Laburnum 12-35 
Février - Gleditsia 12 
Fijnspar - Picea abies 63 
Floribundaroos - Polyantharozen 49 
Fluweelboom - Rhus typhina 40 
Fraisier - Aardbei 58 
Framboisier - Framboos 59 
Frambozen 59 
Frêne - Fraxinus. 11-19 
Fruit 55 
Fusin - Euonymus 31 
G 
Gagel - Myrica gale 37 
Gainier - Cercis siliquastrum 10-28 
Gamander - Teucrium 80 
Ganzerik - Potentilla 20-39-79 
Gazonzaden 85 
Gebroken hart - Dicentra 74 
Geiteblad - Lonicera 54 
Geiteklaver - Cytisus 30 
Gelderse roos - Viburnum opulus 44 
Gele akelei - Aquilegia yellow queen 71 
Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon 76 
Gele els - Alnus inc. ‘Aurea’ 9 
Gele hop - Humulus lupulus ‘Aureus’ 54 
Gele kornoelje - Cornus mas 10-29 
Gele trompetboom -  
    Catalpa big. ‘Aurea’ 10-27 
Genêt - Cytisus 30 
Genévrier d’Irlande -  
   Juniperus communis ‘Hibernica’ 62 
Gentiaan - Gentiana 74 
Germandrez - Teucrium 79 
Gewone berk - Betula pendula 9-18 
Gewone es - Fraxinus excelsior 11-19 
Gewone esdoorn -  
    Acer pseudoplatanus 8 
Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia 16 
Gewone vlier - Sambucus nigra 41 
Gipskruid - Gypsophila 75 
Glansmispel - Photinea 13-20-38 
Gouden regen - Laburnum 12-35 
Goudiep - Ulmus carp. ‘Wredei’ 16 
Goudmandje - Aurinia 72 
Goudrenet - Schone van Boskoop 56 
Grasanjer - Dianthus plumarius 73 
Grasbloempje - Armeria 71 
Grauwe els - Alnus glutinosa 9-18 
Grootbladige linde - Tilia platyphyllos 16 
Grootbloemige rozen 49 
Groseiller - Ribes 41 
Groseiller - Trosbes 59 
Groseiller à maquereau - Stekelbes 59 
Guldenroede - Solidago 80 
H 
Haagbeuk - Carpinus betulus 10-18-27 
Haagliguster - Ligustrum ovalifolium 20 
Hagedoorn - Crataegus laevigata 19 
Hanekam - Monarda 77 
Hartlelie - Hosta 76 
Hazelnoot - Corylus 11-19-29-59 
Heesterroos 50 
Heidekruid - Erica en Calluna 26-31 
Heiligenbloem- 
    Santolina chamaecyparissus                79 
Helzenteer - Carpinus 10-19 
Hemlock - Tsuga 64 
Herfstsering - Buddleja 26 
Herlaar - Carpinus betulus 10-18 
Hertshooi - Hypericum 19-34 

Hêtre - Fagus 11-19 
Hêtre pleureur -  
    Fagus sylvatica ‘Pendula’ 11 
Himalayaceder - Cedrus deodara 61 
Hoe langer hoe liever - Saxifraga 79 
Hongaarse eik -  
    Quercus frainetto 15 
Hongaarse sering - Syringa josikaea 43 
Hongaarse zilverlinde -  
    Tilia tomentosa 16 
Honingboom - Sophora japonica 15 
Hoornbloem - Cerastium 73 
Hop - Humulus 54 
Hopbeuk - Ostrya 13 
Hortensia - Hydrangea 34 
Houtpioen - Paeonia 38 
Houx - Ilex 34 
Huislook - Sempervivum 80 
Hulst - Ilex 18-34 
Hyssop - Hyssopus 68 
I 
Iep - Ulmus 16 
Ierse jeneverbes - 
    Juniperus communis ‘Hibernica’ 62 
Ierse klimop - Hedera hibernica 19-53 
Ierse taxus - Taxus bac ‘Fastigiata’ 64 
If - Taxus 22-64 
If d’Irlande - Taxus bac ‘Fastigiata’ 64 
IJzerhard - Verbena 81 
Iris 76 
Italiaanse els - Alnus cordata 9 
Italiaanse populier - Pop. ni. ‘Italica’ 13 
J 
Jacobsladder - Polemonium 79 
Japans bloedgras -  
   Imperata cylin. ‘Red Baron’         66 
Japanse azalea - Rhodo obtusum 46 
Japanse bloemkers - Prunus serrulata 14 
Japanse bottelroos - Rosa rugosa 50 
Japanse cypres - Cryptomeria 62 
Japanse dwergcypres -  
   Chamaecyparis obtusa ‘Nana gracilis’ 61 
Japanse esdoorn - Acer palmatum 24 
Japanse haagbeuk - Carpinus japonica 10 
Japanse lork - Larix kaempferi 63 
Japanse notenboom - Ginkgo 12-62 
Japanse sneeuwbal -  
   Viburnum plic. tomentosum 44
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Jasmin d’hiver -  
    Jasminum nudiflorum 54 
Jeneverbes - Juniperus 62 
Judasboom - Cersis siliquastrum 10-28 
Judasbladboom - Cercidiphyllum 10-27 
K 
Kaasjeskruid - Malva 78 
Kamperfoelie - Lonicera 54 
Kardinaalshoed - Euonymus 19-31 
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus 31 
Karwij - Carum 68 
Kastanje - Castanea 10-18-56 
Kattekruid - Nepeta 78 
Kattestaart - Lythrum 77 
Keizersboom - Paulownia 13 
Kervel - Anthriscus 68 
Kers                    56 
Kerstspar - Picea abies 63 
Kerstroos - Helleborus 75 
Ketmie des Jardins - Hibiscus syr 33 
Kiwi - Actinidia 59 
Klaproos - Papaver 78 
Klaver - Trifolium 80 
Kleinbladige linde - Tilia cordata 16 
Klimhortensia - Hydrangea petiolaris 54 
Klimop - Hedera 19-33-54 
Klimplanten 53 
Klimroos 51 
Klokje - Campanula 72 
Klokjesplant - Fuchsia 32 
Knotwilg - Salix alba Liempde 15 
Kogelbloem - Cephalanthus 27 
Kogeldistel - Echinops 74 
Kokardenbloem - Gaillardia 74 
Koningslinde - Tilia vulg. ‘Pallida’ 16 
Koningsvaren - Osmunda 82 
Konstantinopel - Lychnis 77 
Korenbloem - Centaurea 73 
Kornoelje - Cornus 10-28 
Kransspirea - Stephanandra 42 
Krentenboompje - Amelanchier 9-18-25 
Kriek 56 
Krimlinde - Tilia euchlora 16 
Kruiden 68 
Kruidnagel - Syringa 43 
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans 71 
Kruipwilg - Salix repens 41 
Kruisbes 59 
Kruisdistel - Eryngium 74 
Kruiskruid - Ligularia-Brachyglottis 26 
Krulhazelaar - Corylus av. ‘Contorta’ 29 
Krulwilg - Salix mat. ‘Tortuosa’ 41 
Kurkeik 15 
Kweepeer 57 
L 
Lampepoetsergras - Pennisetum 66 
Lampionboom - Koelreuteria 12-30 
Lampionplant - Physalis 79 
Lanterne chinoise - Physalis 78 
Laurier cerise - Prunus laurocerasus 20-40 
Laurier de Portugal - Prunus lusitanica 40 
Laurierkers - Prunus laurocerasus 20-40 
Lavande - Lavandula 76 
Lavas - Levisticum 68 
Lavendel - Lavandula 76 
Lawson’s cypres -  
   Chamaecyparis lawsoniana 61 
Leilinde - Tilia cor. ‘Greenspire’ 16 
Leilinde - Tilia em. ‘Pallida’ 16 
Leilinde - ev. andere soorten Tilia 16 
Lelietje-der-dalen - Convallaria 73 
Lepelboom - Kalmia latifolia 35 
Levensboom - Thuja 22-64 
Lierre - Hedera 19-53 
Lieve Vrouwebedstro - Galium 74 
Liguster - Ligustrum 20-36 
Lijmkruid - Silene 80 
Lijsterbes - Sorbus 15 
Lilas - Syringa 43 
Linde - Tilia 16 
Lis - Iris 75 
Loofhoutgewassen - Heesters 23 
Lork - Larix 63 
Luizebloem - Coreopsis 73 
Lupine - Lupinus 77 
M 
Maagdenpalm - Vinca 81 
Maggikruid - Levisticum 68 
Mahoniestruik - Mahonia 37 
Mammoetboom -  
    Sequoiadendron giganteum 

Mannetjesvaren - Dryopteris 82 
Mansoor - Asarum 72 
Margriet - Leucanthemum 77 
Marjolein - Origanum vulgare 68 
Maronnier - Aesculus 9-24 
Maskerbloem - Mimulus 78 
Meiboom - Meidoorn - Crataegus11-19-30 
Meiklokje - Convallaria majalis 73 
Meisjesogen - Coreopsis 73 
Mélèze - Larix 63 
Mennistenzusjes Saxifraga umbrosa 79 
Merisier - Prunus serotina 21 
Meststoffen 84 
Mierikswortel - Armoracia 68 
Millepertuis - Hypericum 19-34 
Miniatuurroosje 50 
Mispel 57 
Moerascypres - Taxodium 64 
Moeraseik - Quercus palustris 15 
Moeraspalm - Ledum 36 
Moerbei - Morus 13-37-57 
Mollenplant - Euphorbia 74 
Montbretia - Crocosmia 73 
Monnikskap - Aconitum 71 
Moseik - Quercus cerris 15 
Mughuspijn - Pinus mugo mughus 63 
Muguet - Convallaria majalis 73 
Munt - Mentha 68 
Mûrier noir - Morus nigra 57 
Muurpeper - Sedum acre 79 
N 
Naaldvaren - Polystichum setiferum 82 
Nagelkruid - Geum 75 
Nectarine 57 
Néflier - Mispel 57 
Nerprun - Rhamnus 21 
Nieskruid - Helleborus 75 
Noisetier 19-29 
Noisetier à feuilles pourpres -  
    Corylus maxima ‘Purpurea’ 29 
Noorse esdoorn - Acer platanoides 8 
Noot 57 
Noyer 57 
O 
Oeillet - Dianthus 73 
Okkernoot - Juglans regia 57 
Olivier de Bohème - Elaeagnus 30 
Olm - Ulmus 16 
Olijfwilg - Elaeagnus 19-30 
Ooievaarsbek - Geranium 74 
Oostenrijkse den - Pinus nigra nigra 64 
Oranjebloesem - Philadelphus 38 
Orangerieplanten 69 
Orme - Ulmus 16 
Osier - Salix 15-41 
P 
Paardekastanje - Aesculus hippocastanum 9 
Palm - Buxus 18-26 
Palmlelie - Yucca 81 
Pampasgras - Cortaderia selloana 65 
Papiermoerbei - Broussonetia                10 
Parasolden - Sciadopitys 64 
Parelstruik - Exochorda 32 
Passiebloem - Passiflora 54 
Pavot - Papaver 77 
Pêcher - Perzik. 57 
Peer 57 
Penningkruid - Lysimachia nummularia 77 
Penseé vivace - Viola cornuta 80 
Peperboompje - Daphne 30 
Pepermunt - Mentha 68 
Pervenche - Vinca 80 
Perzik 57 
Perzische slaapboom -  
   Albizia julibrissin 9 
Peuplier - Populus 13-39 
Pied d’alouette - Delphinium. 73 
Pijnboom - Pinus 63 
Pijpbloem - Aristolochia 53 
Pijpestrootje - Molinia 66 
Pimpernel - Sanguisorba 68 
Pin à rochets - Pinus mugo mughus 63 
Pin du Canada - Pinus strobus 64 
Pin noir d’Autriche - Pinus nigra nigra 64 
Pioenroos - Paeonia 38-78 
Pivoine - Paeonia 38-78 
Plataan - Platanus 13 
Pluie d’or - Laburnum 12-35 
Pluimes - Fraxinus ornus 11 
Pluimhortensia - Hydrangea paniculata 34 
Poirier 57 
Poirier pleureur - Pyrus salicifolia ‘Pendula’ 14 

Pommier 56 
Pommier à fleurs - Malus 12 
Populier - Populus 13-39 
Portugese laurierkers - Prunus lusitanica 40 
Prieelberk - Betula pend. ‘Youngii’ 10 
Primevère - Primula 78 
Pruikenboom - Cotinus coggygria 29 
Pruim 58 
Prunier 58 
Prunier trilobé - Prunus triloba 40 
Purpere hazelnoot - Corylus max. ‘Purpurea’ 29 
R 
Rabarber - Rheum 68 
Randjesbloem - Arabis 71 
Ranonkelstruik - Kerria 35 
Ratelpopulier - Populus tremula 13 
Reine - Claude 58 
Renoncule - Kerria 35 
Reuzenlevensboom -  
   Thuya plicata ‘Atrovirens’ 22 
Rhododendron - Azalea achtigen 46-47 
Ridderspoor - Delphinium 73 
Rietsoorten 65 
Rode beuk - Fagus sylv. ‘Purpurea’11-19 
Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea 43 
Rode kerspruim -  
   Prunus cerasifera ‘Nigra’ 13-39 
Rode kornoelje - Cornus sanguinea 29 
Rode meidoorn -  
   Crataegus laev. ‘Paul’s Scarlet’ 11-30 
Rode valeriaan - Centranthus 72 
Rode zonnenhoed - Echiniacea 74 
Ronces - Braambes 58 
Roomse kamille - Chaemaemelum 68 
Rose de NoÎl - Helleborus 75 
Rose multiflore - Polyantha-rozen 49 
Rosier à grandes fleurs 49 
Rosier arbuste 50 
Rosier compacta 50 
Rosier grimpant 51 
Rosier miniature 50 
Rosier polyantha 49 
Rosier pleureur 52 
Rosmarin - Rosmarinus 68 
Rotsmispel - Amelanchier 9-18-25 
Rozemarijn - Rosmarinus 68 
Rozen 48 
Rue - Ruta 68 
Ruit - Thalictrum 80 
Ruwe berk - Betula pendula 9-18 
S 
Salie - Salvia 68-79 
Sapin de Caucase - Abies nordmanniana  61 
Sapin de Vancouver - Abies grandis           61 
Sapin de Canada - Tsuga canadensis    64 
Sapin de Nord - Picea abies                    63 
Saule - Salix               15-41 
Saule pleureur-Salix sepulcralis ‘Tristis’  15 
Scharnierplant - Physostegia             79 
Scheefkelk - Iberis                            76 
Scheerlingsden - Tsuga canadensis     64 
Scheikundige mesten                         85 
Schietwilg - Salix alba                       15 
Schijnhazelaar - Corylopsis                 29 
Schijnhulst - Osmanthus               20-38 
Schijnpapaver - Meconopsis               78 
Schijnsels - Clethra                            28 
Schildersverdriet - Saxifraga umbrosa     79 
Schildpadbloem - Chelone                  73 
Schilvaren - Polystichum                   81 
Schildzaad - Aurinia                              72 
Schoenlappersplant - Bergenia              72 
Septemberroos - Hibiscus                     33 
Sering - Syringa                            16-43 
Seringat - Philadelphus                         38 
Servische spar - Picea omorika              63 
Sierappel - Malus                           12-37 
Sierbes - Ribes                                     41 
Siergras                                              65 
Sierkers - Prunus                      13-20-39 
Sierlook - Allium                                  68 
Sierpeer - Pyrus                                   14 
Sikkelbloem - Ceanothus                       27 
Slangebaard - Ophiopogon                    78 
Slangenden - Araucaria                         61 
Sleedoorn - Prunus spinosa                   21 
Sleutelbloem - Primula                          79 
Sneeuwbal - Viburnum opulus ‘Roseum’   44 
Sneeuwbes - Symphoricarpos               43 
Soleil vivace - Helianthemum                 75 
Sorbier - Sorbus                                   16 
Spaanse aak - Acer campestre          8-18 

Spaans groen - Taxus                     22-64 
Spar - Picea                                         63 
Specerijkruiden                                    68 
Spierstruik - Spiraea                      21-42 
Spinnewebhuislook -                   
    Sempervivium arachnoideum             79 
Stamroos                                             52 
Steenanjer - Dianthus deltoides              73 
Steenbreek - Saxifraga                          79 
Steenbreukvaren - Asplenium                82 
Steeneik - Quercus ilex                         15 
Steenlinde - Osmanthus decorus           38 
Steenroosje - Daphne                            30 
Steenzaad - Lithodora                           77 
Stekelbes                                            59 
Stekelnoot - Acaena                              71 
Stermagnolia - Magnolia stellata 37 
Sterremos - Sagina                               79 
Straalstempel - Actinidia - Kiwi              59 
Stokroos - Alcea                                   71 
Struikheide - Calluna 27 
Struikpioen - Paeonia                           38 
Struisriet - Calamagrostis                      65 
Sumac - Rhus                                      40 
Sureau - Sambucus                              41 
Symphorine - Symphoricarpos              43 
T 
Tamarisk - Tamarix                               43 
Tamme kastanje - Castanea sativa    10-19-56 
Taxus                                            22-64 
Teunisbloem - Oenothera                      78 
Tijm - Thymus                               68-80 
Tilleul - Tilia                                         16 
Tongvaren - Phyllitis                               82 
Toorts -Verbascum                                80 
Toverhazelaar - Hamamelis                    33 
Tranenenden - Pinus wallichiana            64 
Treurbeuk - Fagus sylvatica  
    ‘Pendula’                                         11 
Treurbloemkers - Prunus serrulata     
    ‘Kiku-Shidare-sakura’                        14 
Treuriep - Ulmus glabra ‘Pendula’              16 
Treurmoerbei - Morus alba ‘Pendula’        13 
Treurperelaar -  
    Pyrus salicifolia ‘Pendula’                  14 
Treurwilg - Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’   15 
Troéne-Ligustrum                          20-36 
Trompetboom - Catalpa                  10-27 
Trompetklimmer - Campsis             53-27 
Trosbes                                               59 
Trosroos - Polyantharoos                       49 
Tuberoos - Agapanthus                           71 
Tuinanjer - Dianthus                              73 
Tuinartikelen                                        84 
Tuiniris - Iris germanica                         75 
Tulipier - Liriodendron                           12 
Tulpenboom - Liriodendron            12-36 
Turkse eik - Quercus cerris                    15 
Tweestijlige meidoorn -  
    Crataegus laevigata                          19 
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V 
Vaantjesboom - Davidia                      11 
Valse Christusdoorn - Gleditsia       12-32 
Valse tulpenboom - Magnolia 12-37 
Varens                                                 81 
Vaste planten                                              70 
Veil - Hedera                                 19-53 
Veldesdoorn - Acer campestre          8-18 
Veldzuring - Rumex                              68 
Venijnboom - Taxus                       22-64 
Verfbrem - Genista                               32 
Verge d’or - Solidago                            79 
Venis du Japon - Ailanthus                      9 
Veronique - Veronica                             80 
Vetkruid - Sedum                                  80 
Vetmuur - Sagina                                  79 
Vigne                                                  59 
Vigne vierge - Parthenocissus                54 
Vijg - Ficus carica                                 58 
Vingerhoedskruid - Digitalis                   73 
Viooltje - Viola                                      81 
Viorne - Viburnum                                 43 
Vlambloem - Phlox paniculata                78 
Vlas - Linum                                        76 
Vleugelnoot - Pterocarya                        14 
Vlier - Sambucus                                  41 

Vlinderstruik - Buddleja                           26 
Voorjaarszonnebloem - Doronicum       74 
Vossebes - Vaccinium vitis-idaea           43 
Vrouwemantel - Alchemilla                    71 
Vrouwenhartjes - dicentra                      73 
Vruchtbomen                                       55 
Vuilboom - Rhamnus                             21 
Vuurdoorn - Pyracantha                 21-40 
W 
Waaierboom - Ginkgo biloba           12-62 
Walnoot - Juglans nigra            12-35-57 
Watercypres - Metasequoia 
Waterwilg - Salix caprea                 15-41 
Wederik - Lysimachia                            77 
Weymoutsden - Pinus strobus               64 
Wijfjesvaren - Athyrium                         82 
Wijnruit - Ruta                                      68 
Wijnstok - Vitis 59 
Wilde acacia - Robinia pseudoacacia    15 
Wilde kastanje - Aesculus                        9 
Wildemanskruid - Pulsatilla vulgaris     79 
Wilde Marjolein                                    68 
Wilde rozen                                          50 
Wilde wingerd - Parthenocissus              54 
Wilg - Salix                                   15-41 
Winterbonekruid - Satureja                    68 

Wintereik - Quercus petrea                      15 
Winterharde varens                               81 
Winterjasmijn - Jasminum nudiflorum       54   
Winterlinde - Tilia cordata                       16 
Witte ceder - Calocedrus                        61 
Witte els - Alnus incana                          9 
Witte margrieten -  
    Leucanthemum                                76 
Witte moerbei - Morus alba 13 
Wolfsmelk - Euphorbia                          74 
Z 
Zeepkruid - Saponaria                            79 
Zeeuws knoopje - Astrantia                    72 
Zegge - Carex                                       65 
Zenegroen - Ajuga                                 71 
Zilverkaars - Actaea                               71 
Zilverlinde - Tilia tom. ‘Brabant’              16 
Zilverspar - Picea pungens ‘Hoopsii’     63 
Zoete kers - Prunus avium              14-20 
Zomereik - Quercus robur              15-21 
Zomerlinde - Tilia platyphyllos                16 
Zonnebloem - Helianthus                       75 
Zonnekruid - Helenium                          75 
Zonneroosje - Helianthemum                 75 
Zurkel - Rumex                                    68 
Zuurbes - Berberis                         18-25 

Zuurdoorn - Berberis                     18-25 
Zwarte doorn - Prunus spinosa              21 
Zwarte els - Alnus glutinosa             9-18 
Zwarte moerbei - Morus nigra 13-57 
Zwarte walnoot - Juglans nigra              12 
Zwenkgras - Festuca                                 65 
Zwepenboom - Celtis                     10-27

Bomen 7 
Acacia (zie Robinia) 15 
Acer - Esdoorn 8 
Aesculus -  
    Paardenkastanje, Wilde kastanje 9 
Albizia - Perzische slaapboom 9 
Alnus - Els 9 
Amelanchier 9 
Betula - Berk 9 
Broussonetia - Papiermoerbei             10 
Carpinus - Haagbeuk 10 
Castanea - Kastanje 10 
Catalpa - Trompetboom 10 
Celtis - Zwepenboom 10 
Cercidiphyllum 10 
Cercis - Judasboom 10 
Clerodendrum 10 
Cornus 10 
Corylus - Hazelnoot, Hazelaar             11 
Crataegus - Meidoorn 11 
Davidia - Vaantjesboom 11 
Fagus - Beuk 11 
Fraxinus - Es 11 
Ginkgo - Japanse notenboom                12 
Gleditsia - Valse Christusdoorn              12 
Juglans - Walnoot 12 
Koelreuteria 12 
Laburnum - Gouden Regen                12 
Liquidambar - Amberboom                12 
Liriodendron - Tulpenboom                12 
Magnolia - Beverboom                       12 
Malus - Sierappel 13 
Metasequoia 13 
Morus - Moerbei 13 
Ostrya - Hopbeuk 13 
Parrotia                                           13 
Paulownia - Keizersboom, 
     Anna Paulownaboom                    13 
Phellodendron 13 
Photinia - Glansmispel 13 
Platanus - Plataan 13 
Populus - Populier 13 
Prunus - Sierkers 13 
Pterocarya - Vleugelnoot 14 
Pyrus - Sierpeer 14 
Quercus - Eik 14 
Robinia - Acacia 15 
Salix - Wilg 15 
Sophora - Honingboom 15 
Sorbus - Lijsterbes 15 
Syringa - Sering                                16 
Tilia - Linde 16 
Ulmus - Olm 16 
Zelkova 16 
Bos en Haag 17 
Acer - Esdoorn 18 
Alnus - Els 18 
Amelanchier 18 
Berberis - Zuurbes 18 
Betula - Berk 18 
Buxus - Boordpalm 18 

Carpinus - Haagbeuk 18 
Castanea - Kastanje 18 
Corylus - Hazelnoot, Hazelaar                19 
Cotoneaster - Dwergmispel                19 
Crataegus - Meidoorn 19 
Eleagnus - Olijfwilg                               19 
Euonymus - Kardinaalshoed                  19 
Fagus - Beuk 19 
Fraxinus - Es 19 
Hedera - Klimop 19 
Hypericum - Hertshooi 19 
Ilex - Hulst 19 
Ligustrum - Liguster 20 
Lonicera 20 
Mahonia 20 
Osmanthus 20 
Photinia - Glansmispel 20 
Potentilla - Ganzerik 20 
Prunus - Sierkers 20 
Pyracantha - Vuurdoorn 21 
Quercus - Eik 21 
Rhododendron                                     21 
Rhamnus - Vuilboom                            21 
Spiraea - Spierstruik 21 
Chamaecyparis 21 
Cupressocyparis 21 
Taxus - Venijnboom 22 
Thuja - Levensboom 22 
Fargesia (Arundinaria) 22 
Phyllostachys 22 
Heesters 23 
Abelia 24 
Acacia (zie Robinia) 24 
Acer - Esdoorn 24 
Actinidia 24 
Aesculus -  
   Paardenkastanje, Wilde kastanje        24 
Ailanthus - Hemelboom 24 
Akebia 24 
Alnus - Els 24 
Amelanchier 25 
Andromeda 25 
Aralia 25 
Aristolochia 25 
Aronia - Appelbes 25 
Aucuba 25 
Azalea (zie Rhododendron)                 25 
Berberis - Zuurbes 25 
Betula - Berk 26 
Brachyglottis (Senecio) - Kruiskruid     26 
Buddleja - Vlinderstruik, Herfstsering      26 
Buxus 26 
Callicarpa 26 
Calluna - Heide 26 
Calycanthus 27 
Camellia 27 
Campsis 27 
Carpinus - Haagbeuk 27 
Caryopteris 27 
Castanea - Kastanje 27 
Catalpa - Trompetboom 27 

Ceanothus - Sikkelbloem 27 
Celastrus 27 
Celtis - Zwepenboom 27 
Cephalanthus - Kogelbloem                27 
Cercidiphyllum 27 
Cercis - Judasboom 28 
Chaenomeles - Dwergkwee                28 
Chimonanthus 28 
Choisya 28 
Clematis 28 
Clerodendrum 28 
Clethra 28 
Colutea 28 
Cornus - Kornoelje 28 
Corylopsis - Schijnhazelaar                 29 
Corylus - Hazelnoot, Hazelaar                29 
Cotinus - Pruikenboom 29 
Cotoneaster - Dwergmispel                29 
Crataegus - Meidoorn 30 
Cytisus - Brem 30 
Daphne 30 
Deutzia - Bruidsbloem 30 
Diervilla 30 
Elaeagnus - Olijfwilg 30 
Elsholtzia 31 
Enkianthus 31 
Erica - Heide 31 
Escallonia 31 
Eucalyptus 31 
Euonymus - Kardinaalshoed               31 
Exochorda - Parelstruik 32 
Fagus - Beuk 32 
Forsythia - Chinees klokje 32 
Fothergilla 32 
Fraxinus - Es 32 
Fuchsia 32 
Gaultheria 32 
Genista - Verfbrem 32 
Gleditsia - Valse Christusdoorn              32 
Glycine (Wisteria) 32 
Hamamelis - Toverhazelaar                 33 
Hebe 33 
Hedera - Klimop 33 
Hibiscus - Althaeastruik 33 
Hortensia (zie Hydrangea macrophylla)    33 
Hydrangea - Hortensia 34 
Hypericum - Hertshooi 34 
Ilex - Hulst 34 
Itea - Bloemwilg 35 
Juglans - Walnoot 35 
Kalmia - Lepelboom 35 
Kerria - Ranonkelstruik 35 
Koelreuteria 35 
Kolkwitzia 35 
Laburnum - Gouden Regen                 35 
Ledum 36 
Leucothoe 36 
Ligustrum - Liguster 36 
Liquidambar - Amberboom                 36 
Liriodendron - Tulpenboom                 36 
Lonicera 36 

Magnolia - Beverboom                          37 
Mahonia 37 
Malus - Sierappel 37 
Morus - Moerbei 37 
Myrica - Gagel 37 
Nothofagus 37 
Osmanthus 38 
Osmarea (zie Osmanthus burkwoodii)     38 
Ostrya - Hopbeuk 38 
Paeonia - Boompioen 38 
Parrotia 38 
Paulownia -  
   Keizersboom, Anna Paulownaboom   38 
Perovskia 38 
Phellodendron 38 
Philadelphus - Boerejasmijn                   38 
Photinia - Glansmispel 38 
Physocarpus - Blaasspirea                 38 
Pieris 39 
Platanus - Plataan 39 
Populus - Populier 39 
Potentilla - Ganzerik 39 
Prunus - Sierkers 39 
Pterocarya - Vleugelnoot 40 
Pyracantha - Vuurdoorn 40 
Pyrus - Sierpeer 40 
Quercus - Eik 40 
Rhododendron 40 
Rhus - Azijnboom, fluweelboom            40 
Ribes - Sierbes 41 
Robinia - Acacia 41 
Rosa 41 
Rubus - Braam 41 
Salix - Wilg 41 
Sambucus - Vlier 41 
Sarcococca 42 
Senecio (zie Brachyglotis) - Kruiskruid 42 
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Skimmia 42 
Sophora - Honingboom 42 
Sorbaria 42 
Sorbus - Lijsterbes 42 
Spiraea - Spierstruik 42 
Stephanandra - Kransspirea                   42 
Symphoricarpos 43 
Syringa - Seringen, lilas, kruidnagel      43 
Tamarix - Tamarisk 43 
Tilia - Linde 43 
Ulmus - Olm 43 
Vaccinium - Vossebes, Rode bosbes    43 
Viburnum 43 
Weigela 44 
Zelkova 44 
Rhododendron 45 
Rhodo Hybriden                                45 
Rhodo Ponticum - Bosrhododendron  45 
Rhodo Dwergsoorten 45 
Rhodo Repens- en Williamsianum        46 
Rhodo Obtusum - Azalea japonica         46 
Rhodo Yakushimanum 47 
Azalea Pontica - Bosazalea                 47 
Azalea Japonicum                                47 
Azalea Molle - Hybriden 47 
Rozen 48 
Grootbloemige Rozen 49 
Tros- of Polyantharozen-Floribunda      49 
Palace Poulsen Rozen                           50 
Bodembedekkende Heesterrozen           50 
Miniatuur- en Compactarozen                50 
Kosterrozen 50 
Ramblerrozen - Liaanroos 50 
Muskusrozen 50 
Engelse Rozen 50 
Heesterrozen 50 
Botanische Heesterrozen 51 
Klimrozen 51 
Stamrozen 52 
Treurrozen 52 
Klimplanten 53 
Actinidia 53 
Akebia 53 
Aristolochia - Pijpbloem 53 
Campsis - Trompetklimmer                 53 
Clematis - Bosdruif 53 
Cotoneaster 53 
Fallopia (Polygonum) 53 
Hedera - Klimop 54 
Humulus 54 
Hydrangea - Klimhortensia                  54 
Jasminum 54 
Klimrozen 54 
Lonicera - Kamperfoelie, Geiteblad        54 
Parthenocissus - Wilde wingerd             54 
Passiflora - Passiebloem 54 
Polygonum Aubertii (zie Fallopia)          53 
Rhyncaspermium 54 
Schizophragma 54 
Vitis 54 
Wisteria - Blauwe Regen 54 
Fruit 55 
Prunus armeniaca - Abrikozenboom     56 
Malus-domestica - Appelboom              56 
Ballerina Appelboom 56 
Castanea sativa - Tamme kastanje         56 
Prunus - Kersen- & Kriekenboom          56 
Cydonia oblonga - Kweepeer                  57 
Mespilus germanica - Mispelboom       57 
Morus Nigra - Moerbeiboom                  57 
Nectarine                                    57 
Juglans regia - Notenboom                57 
Pyrus communis - Perenboom               57 
Prunus persica - Perziken 57 
Prunus - Pruimenboom 58 
Ficus carica - Vijgen 58 
Aardbeiplanten 58 
Vaccinum corymbosa -  
    Amerikaanse blauwbes                  58 
Rubus - Braambes 58 
Vitis - Druivelaar 59 
Rubus idaeus - Framboos 59 
Corylus av. - Hazelnoot grootvruchtig   59 
Rubus phoenicolasius - Japanse wijnbes    59 
Jostabes 59 
Actinidia chinensis - Kiwi 59 
Ribes uva-crispa - Stekel- of Kruisbes  59 
Ribes - Tros- of Aalbes 59 
Coniferen 60 
Abies 61 
Araucaria - Apenboom, Slangeden        61 
Cedrus - Ceder 61 

Chamaecyparis 21-61 
Cryptomeria - Japanse Cypres               62 
Cupressocyparis 62 
Ginkgo - Japanse notenboom                 62 
Juniperus - Jeneverbes 62 
Larix - Lork 63 
Metasequoia 63 
Microbiota 63 
Picea - Spar 63 
Pinus - Den, Pijn 64 
Sciadopitys - Parasolden 64 
Sequoiadendron 64 
Taxodium - Moerascypres 64 
Taxus - Venijnboom 64 
Thuja - Levensboom 64 
Tsuga - Scheerlingsden, Hemlock          64 
Siergrassen 65 
Ammophilla 65 
Calamagrostis - Struisriet 65 
Carex - Zegge 65 
Cortaderia - Pampasgras 65 
Deschampsia - Smele 65 
Festuca - Zwenkgras 65 
Hakonechloa 66 
Helictotrichon - Sierhaver 66 
Imperata - Japans bloedgras                  66 
Koeleria - Fakkelgras 66 
Luzula - Veldbies 66 
Miscanthus - Prachtriet 66 
Molinia - Pijpestrootje 66 
Panicum - Vingergras 66 
Pennisetum - Lampepoetsergras           66 
Sesleria - Blauwgras 66 
Stipa - Vedergras 66 
Bamboe 67 
Fargesia 67 
Phyllostachys 67 
Psuedosasa 68 
Sasa 68 
Semiarundinaria 68 
Sinarundinaria (zie Fargesia)               68 
Kruiden 68 
Allium schoenoprasum - Bieslook         68 
Anethum graveolens - Dille                 68 
Anthriscus cerefolium - Kervel               68 
Armoracia rusticana - Mierikswortel     68 
Artemisia abrotanum - Citroenkruid      68 
Artemisia absinthium - Alsem, Absint   68 
Artemisia dracunculus - Dragon             68 
Carum carvi - Karwij 68 
Chamaemelum nobile - Roomse kamille 68 
Foeniculum vulgare - Venkel                  68 
Helichrysum italicum - Curryplant         68 
Hyssopus officinalis - Hyssop                 68 
Levisticum officinale - Maggiplant         68 
Melissa officinalis - Citroenmelisse       68 
Mentha x gent. 'Variegata' - Palingkruid  68 
Mentha x piperita - Pepermunt               68 
Mentha spicata 'crispa' - Kruizenmunt 68 
Ocimum basilicum - Bazielkruid             68 
Origanum vulgare - Marjolein                 68 
Petroselinum crispum - Peterselie         68 
Rheum officinale - Rabarber                  68 
Rosmarinus officinalis - Rozemarijn     68 
Rumex acetosa - Zurkel 68 
Ruta graveolens - Wijnkruid               68 
Salvia officinalis - Salie 68 
Sanguisorba minor - Pimpernel             68 
Satureja montana - Bonenkruid              68 
Thymus vulgaris - Tuintijm                 68 
Valeriana officinalis - Valeriaan               68 
Oranjerie planten 69 
Bougainvillea 69 
Chamaerops                    69 
Citrus 69 
Convolvulus 69 
Fatsia 69 
Lantana 69 
Laurus 69 
Nandina 69 
Nerium 69 
Olea 69 
Pittosporum 69 
Vaste planten 70 
Acaena - Stekelnoot 71 
Acanthus - Stekelige berenklauw           71 
Achillea - Duizendblad 71 
Aconitum - Monnikskap 71 
Actaea - Zilverkaars 71 
Agapanthus - Tuberoos 71 
Agastache - Anijsplant 71 
Ajuga - Kruipend Zenegroen                   71 

Alcea - Stokroos, heemst 71 
Alchemilla - Vrouwenmantel                   71 
Alyssum (zie Aurinia) 71 
Anaphalis - Witte Knoop 71 
Anemone - Anemoon 71 
Aquilegia - Akelei 71 
Arabis - Randjesbloem 71 
Arenaria - Zandkruid 72 
Armeria - Engels gras 72 
Aruncus - Geitebaard 72 
Asarum - Mansoor 72 
Aster - Aster 72 
Astilbe - Spirea 72 
Astilboides - Tafelblad 72 
Astrantia - Zeeuws Knoopje                72 
Aubrieta - Blauwkussen 72 
Aurinia - Schildrood 72 
Bergenia - Schoenlappersplant               72 
Brunnera - Koukasus vergeet-mij-nietje   72 
Calamintha - Steentijm 72 
Campanula - Klokje 72 
Catananche - Blauwe strobloem             73 
Centaurea - Korenbloem 73 
Centranthus - Spoorbloem                 73 
Cerastium - Hoornbloem 73 
Ceratostigma - Loodkruid 73 
Chelone - Schildpadbloem                  73 
Chrysanthemum (zie Tanacetum en           
    Leucanthemum)                            73 
Convallaria - Lelietje der dalen                73 
Coreopsis - Luizenbloem 73 
Cotula (zie Leptinella) 73 
Crocosmia - Montbretia 73 
Delphinium - Ridderspoor 73 
Dianthus - Anjer, Anjelier 73 
Dicentra - Gebroken hartjes                74 
Digitalis - Vingerhoedskruid                74 
Doronicum - Voorjaarszonnebloem       74 
Echinacea - Rode zonnehoed                  74 
Echinops - Kogeldistel 74 
Edelweiss (zie Leontopodium)               74 
Epimedium - Effenbloem 74 
Eryngium - Kruisdistel, Blauwe distel    74 
Eupatorium - Koninginnekruid                74 
Euphorbia - Wolfsmelk 74 
Fragaria - Bosaardbei 74 
Gaillardia - Kokardenbloem                 74 
Galium - Lieve Vrouwebedstro                74 
Gaura - Prachtkaars 75 
Gentiana - Gentiaan 75 
Geranium - Ooievaarsbek 75 
Geum - Nagelkruid 75 
Glechoma - Hondsdraf 75 
Gillenia - Gillenia 75 
Gunnera 75 
Gypsophila - Gipskruid 75 
Helenium - Zonnekruid 75 
Helianthemum - Zonneroosje                  75 
Helianthus - Zonnebloem 75 
Helleborus - Kerstroos 75 
Hemerocallis  - Daglelie 75 
Hepatica - Leverbloempje 76 
Heuchera - Purperklokje 76 
Heucherella 76 
Hosta - Hartlelie 76 
Iberis - Scheefkelk 76 
Iris - Zwaardlelie 76 
Jasione - Zandblauwtje 76 
Kirengeshoma - Japanse wasbloem      76 
Knautia - Beemdhoorn 76 
Lamiastrum - Dovenetel 76 
Lamium - Siernetel 76 
Lavandula - Lavendel 76 
Lavatera - Struikmalva 77 
Leontopodium - Edelweis 77 
Leptinella - Vedermos 77 
Leucanthemum - Magriet 77 
Liatris - Lampenpoetser 77 
Ligularia - Kruiskruid 77 
Limonium - Lamsoor 77 
Linum - Vlas 77 
Liriope - Zomer blauwdruifje                   77 
Lithodora - Steenzaad 77 
Lunaria - Judas penning 77 
Lupinus - Lupine 77 
Lychnis - Koekoeksbloem 77 
Lysimachia - Wederik 77 
Lythrum - Kattestaart 77 
Malva - Kaasjeskruid                   78 
Meconopsis - Schijnpapaver                 78 
Monarda - Bergamotplant 78 
Nepeta - Kattenkruid 78 

Ophiopogon - Slangebaard                    78 
Oenothera - Teunisbloem 78 
Pachysandra 78 
Paeonia - Pioen 78 
Papaver - Klaproos 78 
Penstemon - Schildpadploem                 78 
Persicaria - Duizendknoop                  78 
Phlomis - Brandkruid 78 
Phlox - Vlambloem 78 
Physalis - Lampionplant 79 
Physostegia - Scharnierplant                  79 
Polemonium - Jacobsladder                   79 
Polygonum (zie Persicaria)                 79 
Potentilla - Ganzerik 79 
Primula - Sleutelbloem 79 
Pulsatilla - Wildemanskruid                 79 
Rudbeckia - Zonnehoed 79 
Sagina - Vetmuur, sterremos                  79 
Salvia - Salie 79 
Santolina - Heiligenbloem 79 
Saponaria - Zeepkruid 79 
Saxifraga - Steenbreek 79 
Scabiosa - Duifkruid 79 
Sedum - Vetkruid 80 
Sempervivum - Huislook 80 
Sidalcea - Griekse malva 80 
Silene - Lijmkruid 80 
Solidago - Guldenroede 80 
Stachys - Andoorn 80 
Stokesia - Korenbloemaster                80 
Tellima 80 
Tanacetum - Magriet 80 
Teucrium - Gamander 80 
Thalictrum - Ruit 80 
Thymus - Tijm 80 
Tiarella - Schuimbloem 80 
Tradescantia - Eendagsbloem                 80 
Trifolium - Klaver                               80 
Trillium - Drieblad                              80 
Trollius - Kogelbloem 80 
Verbascum - Toorts 80 
Verbena - IJzerhard 81 
Veronica - Ereprijs 81 
Veronicastrum 81 
Vinca - Maagdenpalm 81 
Viola - Viooltje 81 
Waldsteinia 81 
Yucca - Palmlelie 81 
Varens 82 
Asplenium - Steenbreukvaren                82 
Athyrium 82 
Blechnum - Dubbelloof 82 
Dryopteris - Dryopteridacea                82 
Matteuccia - Bekervaren 82 
Onoclea - Bolletjesvaren 82 
Osmunda - Koningsvaren 82 
Phyllitis (zie Asplenium) - Tongvaren    82 
Polypodium - Eikvaren 82 
Polystichum - Dryopteridacea                82 
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