
 

Crocus Romance , licht geel 

De bloemen van Romance zijn wat aan de kleine kant 
maar zeer groot in aantal en prachtig van vorm. Haar 
warme botergele kleur is altijd een welkome verrassing 
in het vroege voorjaar. 10 stuks, onderlinge afstand 5 
cm, diep 10 cm  

 

 

 

 

Ruby Giant, paars-blauw De Crocus ‘Ruby 
Giant’ groeit het beste op een zonnige plaats in goed 
doorlatende humusrijke grond. Natte grond wordt 
slecht verdragen. Laat de knolletjes van de ‘Ruby 
Giant’ gewoon in de grond. Het loof niet afknippen 
want het blad is nodig om de knolletjes te laten 
groeien.5 cm ;10 cm diep 

 

 

 

Crocus vernus- grootbloemige krokus, mix van wit, 
geel, paars De bonte krokus bloeit van februari tot 
juni, naargelang de hoogte. De bloem, die wit met een 
paarse buis  of paars is, wordt door bijen en hommels 
bestoven. Onderling 5 cm plantafstand; diepte 10 cm 

 

 

 

 

 

 

Tulipa Tarda, geel-wit Dit Tulpje is klein                            
maar bloeit overweldigend geel met een                        
witte rand. Tulipa tarda is geschikt voor                     
verwildering op een zonnig plekje. Het  is                  
een echte oervorm van de tulp en is zeer                     
belangrijk geweest voor de ontwikkeling                        
van dit gewas.Plantafstand 8cm;diepte 12cm 

 

 

 

 



 

Blauw druifje, muscari armeniacum, wit Het witte 
druifje heet officieel Muscari ‘White Magic’ en is familie 
van het bekende blauwe druifje. De pure lente-
uitstraling, veelzijdigheid en lange bloei zijn de sterke 
punten. Plantafstand 3 cm ; diepte 5 cm 

 

 

Jeanne D ‘Arc , crocus vernus, wit. Grootbloemige 
en rijkbloeiende krokus met opvallend helderoranje 
meeldraden. Zeer geschikt voor verwildering en kan 
ook in potten. Plantafstand 7 cm; diepte 14 cm  

 

Honingtulpje- tulipa turkestanica, wit-geel is een 

verwilderingsbol voor op een zonnig plekje. Het lijkt 

niet op een tulp, want heeft heel spitse 

bloembladeren en meerdere bloemen aan een steel 

Plantafstand 6-7 cm; diepte 10-15 cm  

 

Sterhyacint, scilla siberica, diepblauw  
Dit bolgewas trekt veel bijen en hommels aan en is ideaal 
voor verwildering op zonnige tot half beschaduwde plekken 
onder bladverliezende bomen of in het gazon. Plantafstand 
2- 5 cm ; diepte 6 cm. Bloei in maart-april 

 

Narcis Tete a Tete, botanical 

Bloei: Maart – April, hoogte 15 cm 

 

Narcis Sailboat, jonquilla 

Bloei: April, hoogte 25 cm 

Pittig wit narcisje. Witte bloembladen met gele kelk. 

Lange bloeitijd. In groepen, of gecombineerd in een 

vroege voorjaars bloembolmix. Komt ietsje later in 

bloei als Jetfire. Heeft dezelfde lengte, doet het ook 

goed als opvolger in een mix. 


