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Ammi Visnaga Kant dille sier wit 80 cm 3 1,50€           

De “witte dille” is een heerlijke bloem voor 

boeketten en brengt rust in een kleurentuin. De 

plant vertakt zich tot meerdere bloeischermen 

en het fijne blad is kort en stevig.

Antirrhinum

majus maximum 

'apple blossom' Leeuwebekje sier zacht roze 90 cm 4 1,50€           

Lange stevige stengels. Snijbloem. Trekt bijen en 

vlinders aan.

Beta Vulgaris  'bright lights' Snijbiet regenboog eet geel/roze/rood 50 cm 2 1,50€           

Dit mengsel bevat snijbietstelen in vele kleuren: 

goudgeel, roze, purper, rood en wit.

Het blad zelf is iets bobbelig in groene en 

bronzen tinten. Snijbiet kan herhaaldelijk 

gesneden worden; houd het hart in stand.

Staat ook prachtig in de siertuin.

Centaurea Barbeau varie Korenbloem sier blauwroze 60-75 cm 2 1,50€           

Exotisch mengsel van van roze, witte en blauwe 

bloemen; makkelijke plant

Centaurea Classic romantic Korenbloem sier rozewit 80-100 cm 3 1,50€           

Goede snij- en droogbloem. Zonnige 

standplaats. Bloeit van juni- september

Cerinthe

major 'Purpurascens' 

kiwi blue Wasbloem sier violetblauw 60-80 cm 1 1,00€           

Bijzondere plant met ovale grijsgroene bladeren 

die tegen het einde van de zomer verkleuren 

naar opvallend violetblauw. De kleine violette 

buisbloemen worden druk bezocht door bijen. 

Bloeit van juli tot september.

Clarkia

amoena ssp lindleyi 

'Cattleya' Satijnbloem sier licht lila 45 cm 2 1,50€           

Volle plantjes, geheel overdekt met komvormige 

lichtlila bloemetjes met wijnrode 

centrumvlekken. Bloeit van juni- september,.

Cleome

Spinosa hassleriana 

'White Queen' Kattensnor sier wit 90-120 cm 2-3 1,50€           

Tros van helderwitte bloemen met zeer fijne op 

kattensnor lijkende meeldraden. Bloeit van juli-

oktober.

Cleome

Spinosa hassleriana 

'Cherry Queen' Kattensnor sier kers- tot donkerrood 100 cm 2 1,50€           

Tros van kersrood tot donkerroze bloemen met 

zeer fijne op kattensnor lijkende meeldraden.

Cleome

Spinosa hassleriana 

'Mauve Queen' Kattensnor sier mauve 90-120 cm 2 1,50€           

Grote lichtpaarse bloemen met zeer fijne op 

kattensnor lijkende meeldraden.

Hoge plant voor mooie accenten achterin de 

border of in excentrieke boeketten.

Cobaea Scandens Klokwinde klim blauw 100-300 cm 1 2,50€           

Een ijverige klimmer die eerst veel ranken en 

blad ontwikkelt. Na de groeispurt van enkele 

meters begint de bloei, meestal in augustus.

Grote klokvormige bloemen.

Consolida Ajacis 'Frosted skies' Ridderspoor sier wit met blauwe rand 120 cm 2 1,50€           

Eénjarige ridderspoor, grote halfgevulde 

bloemen in lange trossen, zuiver wit met blauwe 

rand, zeer goede snij- en droogbloem.

Consolida Blue Cloud Ridderspoor sier blauw 70-80 cm 2 1,50€           

Prachtige azuurblauwe rijkbloeiende éénjarige 

ridderspoor.

Convolvulus tricolor 'variée' 3 kleurige winde sier wit/blauw/roze 35 cm 2 1,50€           

Mooie kelkbloemen, aantrekkelijke plant voor 

vlinders en bijen. Bloemen sluiten zich 's avonds.

Coreopsis tinctorius  'Tiger Stripes' Meisjesogen sier rood bruin geel 40 cm 4 1,50€           

Stervormige bloemen van oranje naar mahonie 

gestreept. Goede snijbloem.
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Cosmos 

Bipinnatus 'Cupcakes 

Mixed' Cosmea sier rozewit 120 cm 2 1,50€           

Bladen vormen een aaneensluitende theekop. 

Hoge bossige planten, geliefd bij bijen.

Publieksfavoriet van de RHS gardens in Wisley.

Cosmos

Bipinnatus 'Sensation 

mix' Cosmea sier roze/paars/wit 90-120 cm 2 1,50€           

langbloeiende plant. Heeft graag een zonnige 

plek. Op tijd wat snoeihout tussen de planten 

voor een stevig skelet.

Cosmos

Bipinnatus 'Sweet 

kisses' Cosmea sier wit met fuchsiaroze rand90-120 cm 2 1,50€           

hoge cosmea boordevol met halfdubbele en 

geplooide bloemen in wit met magenta- of 

fuchsiaroze rand.

Cosmos Bipinnatus 'Tetra flush' Cosmea sier wit met roze hart 90-120 cm 2-3 1,50€           

Langbloeiende hoge cosmea.

Dianthus superbus 'Albus' Geuranjertje sier wit 25 cm 3 1,50€           

Grasanjer, witte gefranjerde bloemen, heel lang 

bloeiend, redelijk winterhard.

Dianthus superbus 'spooky mix' snij-anjer sier roze/paars/wit 40 cm 2-3 1,50€           

Spookachtig mooi mengsel van wit, licht- en 

donkerroze bloemen.  Aan de stevige stengels 

komen bloemen met diep ingesneden 

bloembladen. Die laten ze heel grappig 

uitgroeien tot dunne slierten. Zonnige plek en 

geschikt voor de rotstuin.Prima snijbloem. Zoet 

geurend. Een Overblijvende anjer.

Dracocephalum

Moldavicum 'Blue 

Dragon' Turkse drakenkop sier diepblauw 40-70 cm 3 1,50€           

Bossige plant met harig, grijs blad en meerdere 

lagen diepblauwe lipbloemen. Trekt vlinders, 

bijen en andere insecten aan en ruikt heerlijk. 

Na de bloei ontstaan mooie zaaddozen.

Gazania Tiger Stripes Mixed Middaggoud sier geel met roze streep 15-20 cm 2 1,50€           

Elk bloemblaadje (in tinten crème, geel, brons 

en roze) is gesierd met een donkerder getinte, 

diagonale streep. Gebruik ze als een 

zomerbloeiende bodembedekker, in 

bloembakken of als een rand langs looppaden.

Gilia Capitata Kogelphlox sier lavendelblauw 40-60 cm 4-5 1,50€           

Bolronde kleine lavendelblauwe bloemetjes. 

Bloeit van juni tot september. Trekt vlinders, 

bijen aan. Het blad is varenachtig geveerd. Kan 

ook in de schaduw.

Helianthus

Annuus 'Velvet 

Queen' Zonnebloem sier bruinrood 150 cm 1 1,00€           

Middelhoge, vertakte plant met grote 

roodbruine bloemen. Bijenplant.

Helianthus Debilis 'Ice cream' Zonnebloem sier creme wit 150 cm 1 1,00€           

Fijn bloemblad, cremewit naar het centrum via 

een gele zone overgaand in een contrasterend 

zwart hart. Sterk vertakkend, met taaie stengels. 

De bloemen hebben een doorsnede van 5 cm.

Helianthus Mix Zonnebloem sier geel-rood 150-200 cm 1 1,00€           

Een mix van halfhoge tot hoge gele en rode 

zonnebloemen

Ipomoea Grandpa otts Morning glory klim donkerblauw 250 cm 1 2,00€           

Donkerpaarse, opvallende bloemkleur met 

donkerrode strepen.

Lathyrus Odoratus 'Blue Ripple' Siererwt klim lichtblauw/wit 150-250 cm 1 2,00€           

Een unieke kleur: helderblauwe rimpeling op 

een ivoorwitte ondergrond. Regelmatig 

(uitgebloeide) bloemen weghalen, bevordert de 

bloei van nieuwe bloemen. Houdt van een 

zonnige plek tot halfschaduw en voedzame 

grond.  Bloeit van juli tot oktober.

Lathyrus Odoratus 'Flagship' Siererwt klim donkerpaars 150-250 cm 1 2,00€           

Donkerblauwe geurende bloemen. Rijk 

bloeiende klimplant.
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Lathyrus

Odoratus 'Grandiflora 

Americana' Siererwt klim rozerood 150-250 cm 1 2,00€           

Lathyrus met rood, roze en wit gemarmerde 

bloemen. Regelmatig plukken om de plant door 

te laten bloeien.

Lathyrus Odoratus 'High Scent' Siererwt klim wit 150-200 cm 1 2,00€           

Witte sterk geurende bloemen met een subtiel 

lavendel-lila randje. Rijk bloeiende klimplant.

Lavatera trimestris 'Silver cup' Bekermalva sier roze 100 cm 2 1,50€           

Lichtroze met donkere aderstrepen, Fleuroselect 

winnaar. Goede snijbloem.

Leonotis Nepetifolia Leeuwenoor sier oranje 160 cm 2 1,50€           

Imponerende plant, de hele zomer bloeiend met 

talrijke stengels met in kransen geschikte 

bloemen met opvallende zacht oranje kleur. 

Geliefde bijen- en vlinderplant.

Linum

Grandiflorum 'Bright 

eyes' Vlas sier wit, rozerood hartje 40 cm 3 1,50€           

Een vlas heel bijzondere kleurencombinatie: 

ivoorwitte met witte en bruinrode bloemen die 

op ogen lijken

Nemesia Innocense Nemesia sier rozeblauw 25 cm 4 1,50€           

Rijkbloeiende plant met roze blauwe bloemen. 

Bloeit de hele zomer als je de uitgebloeide 

bloemen verwijdert. Ook voor een hanging-

basket of pot. Verlangt een voedzame, goed 

doorlatende grond en standplaats in de volle 

zon.

Nicotiana  'Fragrant Cloud' Tabaksplant sier wit 90 cm 3 1,50€           

Puur witte zoetgeurende bloemen met 

viltachtige bladeren. Bloeit vanaf augustus tot 

november. Bloemen geuren en worden graag 

bezocht door vlinders.

Nicotiana Sanderae Tabaksplant sier rood 45-60 cm 3 1,50€           

De grote rode bloemen geuren en worden graag 

bezocht door vlinders.

Nicotiana Sylvestris Tabaksplant sier wit 160 cm 2-3 1,50€           

Statige accentplant met grote witte bloemen. 

Bloemen geuren en worden graag bezocht door 

vlinders.

Nigella  'Hispanica' juff in 't groen sier dieppaars 50-70 cm 4 1,50€           

Grillige Spaanse varieteit met 6cm grote diep 

paarsblauwe bloemen en paarsrode 

meeldraden. De zaden hebben een 

nootmuskaatgeur en smaken als een pikante 

specerij.

Nigella

Orientalis 

'Transformer' juff in 't groen sier geel 70 cm 2 1,50€           

Gele bloemen en daarom een botanisch 

wondertje, heel anders gekleurd dan de andere 

Nigella's. De bijzonder gevormde zaaddozen 

maken dit tot een artistieke snijbloem.

Phacelia

campanularia 'Blue 

Wonder' Bijenvoer sier blauw 25 cm 4-5 1,50€           

Gentiaanblauw klokje met licht hartje voor een 

opvallend plekje in de tuin.

Ricinus

communis 'Gibsonii 

Impala Red' Wonderboom sier rood 150 cm 1 2,00€           

Zeer snel groeiende plant met vingervormige 

grote bladeren. De vrouwelijke bloemen groeien 

uit tot ronde stekelige bolletjes met prachtige 

zaden. Kan binnen overwinteren.

Salvia

coccinea 'Forest 

Flame' Salie sier rood 30 cm 3 1,50€           

Prachtige bloemen. Kan goed op de voorgrond 

in de border. Blijft maar doorbloeien tot de 

eerste nachtvorst. Geeft steeds weer nieuwe 

zijscheuten. 



Latijnse naam: Soort:

Nederlandse 

naam: Type: Kleur: Hoogte: Per pot Omschrijving:

Salvia scabra 'Saffina' Salie sier lilablauw 40-60 cm 2 1,50€           

Rank en subtiel, langwerpige trompetjes, bijna 

geheel buisvormig. Staat ook heel fraai in een 

grote pot. Een Zuid-Afrikaanse soort die tot diep 

in de herfst bloeit.

Salvia viridus 'Blue Bird' Salie sier blauw 45 cm 3 1,50€           

De blauwe bonte salie geeft een kleurrijk accent 

aan de border. Aantrekkelijk voor vlinders en 

bijen.

Silene  'Rose Angel' Silene sier licht roze 40 cm 5 1,50€           

Het hemelroosje bloeit de hele zomer met een 

massa fijne bewegelijke stengels vol lichtroze 

bloemen.

Tagetes Patula 'Jolly Jester' Afrikaantje sier mahoniebruin 50 cm 2 1,50€           

Opvallende afrikaan: de platte open bloem heeft 

propeller-vormige tekening in afwisselend 

mahoniebruine en diepgele bloemblaadjes. 

Tagetes Patula 'Red Knight' Afrikaantje sier rood 25 cm 2 1,50€           

Enkelbloemig afrikaantje. Bossig, met 

aromatisch blad.

Tithonia rotundifolia

Mexicaanse 

Zonnebloem sier fel oranje 120 cm 1 1,00€           

Deze stevige plant bloeit tot diep in de herfst, 

heeft geen steun nodig en prachtige oranje 

bloemen. Ook Monty Don kan deze niet 

weerstaan.

Tomaat Gardeners' Delight Kerstomaat eet rood 200 cm 1 2,00€           

Een zeer productieve kerstomaat met grote 

trossen kleine tomaatjes van gemiddeld 20 

gram. Ze hebben een heerlijk zoete smaak.

Tomaat Gold Nugget Kerstomaat eet geel 200 cm 1 2,00€           

Een zeer productieve gele kerstomaat met grote 

trossen kleine tomaatjes van gemiddeld 20 

gram. Ze hebben een heerlijk zoete smaak.

Tomaat Tiny Tim Kerstomaat eet rood 30 cm 2 2,00€           

Door zijn geringe lengte, ideaal voor een balkon. 

Hoeft niet te worden gediefd. Zoet.

Tropaeolum

majus nanum 'Cream 

Troika' OostIndische kers sier roomkleurig 30-40 cm 1 1,00€           

Grote roomkleurige bloemen mer gemarmerd 

wit-groen blad. De planten maken korte ranken 

en hierdoor zeer geschikt voor randbeplanting 

of bloembakken. Blad en bloemen zijn eetbaar. 

Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Tropaeolum

majus nanum 'Globe 

of Fire' OostIndische kers sier rood 30-40 cm 1 1,00€           

Halfdubbele opvallende bloemen die mooi 

afsteken tegen het frisgroene blad. Een niet 

rankende plant met bloemen boven het blad.

Tropaeolum

majus nanum 'Golden 

globe' OostIndische kers sier goudgeel 30-40 cm 1 1,00€           

Een niet rankende oost-indische kers met 

bloemen boven het blad. De Halfdubbele 

goudgele bloemen steken prachtig af tegen het 

frisgroene blad. bloemen steken prachtig af 

tegen het frisgroene blad. 

Tropaeolum

majus nanum 'Orange 

Gleam' OostIndische kers klim oranje 150 cm 1 1,00€           

Dubbele en semi-dubbele bloemen. De planten 

hebben ranken van ca. 1,5 meter, ook ideaal 

voor bloembakken en hanging baskets.

Tropaeolum

majus nanum 'Top 

flowering scarlet' OostIndische kers sier scharlakenrood 30-40 cm 1 1,00€           

Enkelbloemige niet rankende  varieteit, bloeit op 

lange steeltjes boven het blad.

Zinnia

Elegans 'Purple 

Prince' Zinnia sier paars 30-50 cm 2 1,50€           

Dahlia-bloemige hoge Zinnia-variant met lang 

bloeiende paarse bloemen met zijdeachtige 

glans.


