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Gezondheid in overvloed!



Chr. de Leeuw is opgericht in 1953. 
Vanaf het begin is de handel in zaaizaad en pootgoed een belangrijke peiler geweest voor de 
verdere ontwikkeling van het bedrijf. In de loop van de jaren is het productenpakket sterk  
uitgebreid. Met deze uitbreiding nam ook de diversiteit van onze klantenkring toe. 

Niet alleen de agrarische markt is onze doelgroep, maar ook lokale overheden, 
aannemers, bouwwereld en industrie. Speerpunten voor deze markten zijn 
gereedschappen, bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De zaaizaad en pootgoed afdeling is altijd een zeer belangrijke tak binnen ons bedrijf 
gebleven. Wij leveren rechtstreeks aan de hobby- en beroepstuinder alsmede aan winkels  
en tuin centra, tuinderverenigingen en via agenten.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Hagestein ligt naast Vianen in de  
provincie Utrecht, waar de A2 en A27  
elkaar kruisen.

Chr. de Leeuw & Zn
Achterweg 57
4124 AE  Hagestein
Tel: 0347 - 35 12 55
E-mail: info@chrdeleeuw.nl

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 18:00
zaterdag: 8:00 tot 12:30  
Zon- en feestdagen gesloten.

Vanaf heden kunt u ons ook vinden op internet:  

www.chrdeleeuw.nl 
Hier zijn alle producten voor uw tuin te vinden en te bestellen.

Voor persoonlijke voorlichting staan wij u graag te woord in onze winkel.

Beste tuinder en tuinliefhebber,

Hierbij presenteren wij u onze nieuwe catalogus. We 
hebben ons best gedaan er weer een overzichtelijke 
catalogus van te maken met veel aanvullende 
informatie. Ook deze catalogus is weer geldig voor 
meerdere jaren. Naast alle informatie die op internet 
is te vinden blijkt er toch ook volop vraag te bestaan 
naar de vertrouwde catalogus. De prijzen zijn, zoals 
gebruikelijk, vermeld op de bestellijst.

De catalogus is een “bewaarexemplaar” en blijft voor 
meerdere jaren geldig. 

Pootaardappelen
Het assortiment pootaardappelen kan van jaar tot 
jaar enigszins variëren. Dit is het gevolg van, het 
beschikbaar zijn van pootgoed, en/of door een soms 
afnemende vraag naar een bepaald ras. Wij realiseren 
ons, dat we bij iedere verandering in het assortiment 
personen teleurstellen, en zullen dit dan ook tot een 
minimum trachten te beperken. Nieuwe kansrijke 
rassen worden natuurlijk zoveel als mogelijk aan ons 
assortiment toegevoegd.
De rassen voor het lopende seizoen staan zowel in de 
bestellijst als op onze website vermeldt.
P.s. De bestelde pootaardappelen dienen uiterlijk 
voor 15 maart te worden opgehaald. Na deze 
datum worden de pootaardappelen weer op 
voorraad gezet en dan geldt: OP = OP !
   
Assortiment
Afgelopen tijd hebben we het assortiment aangepast 
en uitgebreid. Sommige variëteiten zijn verdwenen, 
soms omdat er betere voor in de plaats zijn gekomen 
en soms omdat de oogst is mislukt. Er wordt 
doorlopend door veredelingsbedrijven gezocht naar 
nieuwe soorten en betere variëteiten en dat werpt 
regelmatig zijn vruchten af.  Wij proberen steeds 
weer een assortiment te voeren dat enerzijds nieuwe 
producten voert maar daarnaast ook overzichtelijk blijft 
voor u als tuinder. Door de tijd heen is het veredelen 
en zoeken naar nieuwe soorten zo ver gevorderd dat 
we de beschikking hebben over tienduizenden soorten 
en variëteiten. Ieder jaar krijgen we weer vraag naar 
tal van deze producten. Regelmatig leidt dit naar 
producten die we opnemen in ons assortiment.  

Wij staan open voor nieuwe ideeën en hopen deze ook 
in de toekomst van u te horen. 

Groenbemesters
Graag brengen wij de groenbemesters onder uw 
aandacht. Deze gewassen zijn bij veel tuinders 
onvoldoende of in het geheel niet bekend. Toch hebben 
groenbemesters een zeer grote toegevoegde waarde 
voor uw groentetuin. De voordelen vindt u bij de 
betreffende producten evenals in het groenbemesting 
schema. Mocht u hier toch nog vragen over hebben, 
dan staan wij u graag te woord.

Bestellen
In uw catalogus hebben wij een volledig voorgedrukte 
bestellijst toegevoegd met de bijbehorende prijzen. 
Wij zullen u ieder jaar een nieuwe, geheel bijgewerkte 
bestellijst/prijslijst toesturen. 

Prijzen
De prijzen op de bestellijst/prijslijst zijn geheel 
vrijblijvend en inclusief BTW.     

Garantie
Onze teelt en handel in groentezaden staat onder 
toezicht van de N.A.K. Tuinbouw (Nederlandse 
Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw). 
Hoewel wij aan alles onze grootste zorg besteden, 
kunnen er zich toch vergissingen voordoen. Iedere 
klacht zullen wij met de nodige zorg behandelen en 
aan terechte klachten zullen wij tegemoet komen. 
Bewaard u de bestellijst en de verpakking gedurende 
het tuinseizoen, zodat u bij klachten deze  kunt 
overleggen. De vergoeding kan nimmer het op de 
rekening gestelde bedrag voor het desbetreffende 
artikel overschrijden. Ook de beste kwaliteit zaden 
is voor de groei afhankelijk van cultuur-, grond-, en 
weersomstandigheden.
Overigens gelden de Algemene Voorwaarden voor 
verkoop van Tuin- en Bloemzaden. 

Wij wensen u heel veel tuinplezier en een goede oogst !
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71171 Neckargold
Buitengewoon smaakvol. Hoge opbrengst van lange (23-25 cm.), fijne, diepgele, malse 
bonen. Middenvroeg rijp. Stevig planttype met diepe beworteling. Resistent tegen 
bonenrolmozaïekvirus.

Stoksnijbonen
Snijbonen zijn zeer productief. Regelmatig doorplukken(2x per week) en te dikke bonen verwij-
deren om de groei erin te houden. Zaaitijd: half mei – begin juli.  
Plantafstand: stokafstand 75 x 75 cm. (4 à 5 bonen per stok)
71176  Vitalis

Standaardras. Donkergroene middenvroege snijboon (20 cm). Zowel geschikt voor teelt 
onder glas als voor de buitenteelt. Resistent tegen bonenrolmozaïekvirus.

71174  Golden Gate
Geeft een zeer mooie draadloze geelpeulige snijboon (24 – 26 cm). Middenvroeg en 
zowel geschikt voor kasteelt als buitenteelt. Resistent tegen bonenrolmozaïekvirus.

71190  Helda
Verreweg het meest geteelde ras. De bonen zijn lang, vrij breed en afgeplat.

Tuinbonen
Tuinbonen hebben een goede koudetolerantie. De oogstperiode is kort. Met verschillende 
zaaidata wordt oogstspreiding verkregen. Zaaitijd: februari (onder glas) maart – april (volle grond) 
Plantafstand: 20 x 60 cm.
71210 Express Type selectie Eleonora

Nieuw ras met goede productie. Het gewas is kort en daardoor weinig gevoelig voor 
omvallen.

71212  Ratio
Nieuw ras met hoge opbrengst en erg vroeg. Ratio is ongeveer 10 dagen vroeger rijp 
dan Eleonora. Door de goede vertakking blijft het gewas kort en gaat niet legeren.

Courgette (biologisch)

Courgetteplanten zijn uiterst productief. Het is verstandig om tijdig de te dikke vruchten te 
verwijderen. Courgetteplanten ranken niet. Zaaitijd: eind april (onder glas) half mei (volle grond) 
Plantafstand: 1 plant per 0,8 m²
71350  Zucchini
71352  Black Beauty

Een donkergroene courgette. Groeit op iedere goed bemeste grond. 
71355 Ola Gabriella F1  

Gele courgette met een heerlijke mildzoete smaak.
71356 Klimcourgette ‘Ola Escaladora’ 

Groeit heel gemakkelijk omhoog langs hekwerk. Geeft zeer goede oogst, mits regelma-
tig geoogst.

Groenlof (biologisch)

Een typische groente voor herfst en vroege winter, kan enige vorst verdragen. Groeit op elke 
grond, een lichte bemesting is al voldoende. Zaaitijd: eind juni tot half juli. Plantafstand: 30 x 
15 cm.
71360  Zuckerhut

Zeer goede smaak. Wordt fijngesneden en rauw als witlof of sla, en gekookt als andijvie gegeten.

Kardoen (biologisch)

Oude, meerjarige groente, waarvan de gebleekte bladribben gekookt worden gegeten. Ook 
wordt deze groente geteeld vanwege zijn fraaie bloemen. Het gewas kan vrij veel vorst verdra-
gen. Zaaitijd: april (onder glas) eind mei (volle grond) Plantafstand: 80 x 60 cm.
71380  Kardoen

Tuintip: Voorkomt dat ongewenste vegetatie (onkruid) gaat bloeien, dit is het begin van 
een probleem voor het volgende teeltjaar.

Kliswortel (biologisch)

Een Japanse variëteit van de bekende klitwortel. In het eerste jaar na zaai worden geen bloe-
men gevormd. De wortels hetzelfde bereiden als schorseneer. Zaaitijd: april – mei. Plantafstand: 
rijafstand 40 à 50 cm. op de rij 35 cm. 
71390 Tonkinokawa Long

Komkommer (biologisch)

Komkommers kunnen zowel liggend als verticaal geteeld worden. Verticaal telen kost veel 
extra arbeid. De planten zijn vorstgevoelig. Zaaitijd: eind april (onder glas) half mei (volle grond) 
Plantafstand: 40 x 150 cm.
71430 Gele Tros

Sterk ras voor de volle grond. Voor een goede smaak op tijd snijden. 
71435  Marketmore

Een prachtig landras met goede teeltresultaten.
71437  Improved Telegraph

Een oud Engels landras. Geeft lange smalle donkergroene vruchten en heeft weinig 
zaden. Dunne, gladde iets geribbelde schil. Smaakt mild, is sappig, knapperig
en niet bitter

Koolgewassen (biologisch)

Bloemkool
Verlangt een voedzame goed bewerkte en vochthoudende grond. Zaaitijd: september tot begin 
oktober (onder glas overwinteren) en half maart uitplanten. januari – februari (onder glas) en 
uitplanten half april. Plantafstand: 60 x 50 cm. 
71440  Alpha

Zware, hagelwitte kool voor glas en volle grond.
71445  Flora Blanca

Oud Nederlands ras. Meest geschikt voor herfstteelt en kan ook overwinteren.

Boerenkool
Gemakkelijk te telen groente. Kan ’s winters op het veld blijven staan en wordt zoeter als het 
heeft gevroren .Uitplanten ca. 6 weken na zaaien. Zaaitijd: mei – juni.  
Plantafstand: 65 x 50 cm.
71450  Westlandse Winter

De echte winterboerenkool. Zacht gekroesde bladeren.

Broccoli
Nauw verwant aan bloemkool. Zowel de hoofdscheut als de zijscheuten kunnen worden gege-
ten. Zaaitijd: maart (onder glas) vanaf half april (volle grond) Plantafstand: 45 x 45 cm.
71460  Groene Calabrese

Chinese kool
Chinese kool kan niet erg veel vorst verdragen en is schietgevoelig. Ter plaatse dun zaaien en 
uitdunnen. Zaaitijd: vanaf half juni tot augustus. Plantafstand: rij-afstand 40 cm en in de rij op 
30 cm.
71470  Granaat

Produceert forse lange groene kroppen.

Palmkool
71505  Nero di Toscana

Wordt geteeld als boerenkool. Goede bemesting is belangrijk.

Rode kool
Zaaitijd: op zaaibed tot uiterlijk eind april. Na circa 6 weken uitplanten.  
Plantafstand: 70 x 60 cm.
71510  Langedijker bewaar 2

Middelgrote hoogronde kool. Tegen de winter op een koele, vorstvrije plaats bewaren.

Savooie kool
Savooie kool kan enige vorst verdragen en kan daarom vrij lang in de tuin blijven staan. Zaaitijd: 
eind april – mei. Plantafstand: uitplanten na circa 6 weken op 60 x 50 cm. 
71530  Bloemendaalse Gele

Heerlijk en zacht van smaak. De vorm varieert van spits tot meer bolvormig. Deze kool 
verdraagt lichte tot zelfs matige vorst.

71520  Westlandse Putjes
Donkergroene, gekrulde kool. Kan een lange tijd geoogst worden. Vanaf het einde van 
de zomer tot in de winter.

Spitskool
Zaaien en behandelen als de andere koolrassen
71535  Caraflex F1

Zeer spitse kool met een mooie groene kleur.

Spruitkool
Zaaitijd: half april tot half mei. Plantafstand: uitplanten 60 x 50 cm.
71580  Groninger 

Oud landras met veel variatie. De spruitjes die niet mooi gesloten zijn, kunnen gebruikt 
worden voor de stamppot.

Witte kool
Zaaitijd: op zaaibed tot uiterlijk eind april. Na circa 6 weken uitplanten.  
Plantafstand: 70 x 60 cm.
71550  Filderkraut

De meest smaakvolle van de witte kolen met een spitse groeiwijze. Een betrouwbaar 
ras met weinig teeltproblemen.

71560  Langedijker bewaar
Middelgrote ronde sluitkool, geschikt om te bewaren.

71540  Roem van Enkhuizen 2
Een snelgroeiende, zware kool voor de productie van zuurkool. Vrij barstgevoelig.

Koolraap
Vrij gemakkelijk te telen. Goed te combineren met een vroeg ruimend gewas. Voor herfst- en 
wintergebruik, bestand tegen lichte vorst. Knollen bewaren op een koele plaats of inkuilen. 
Zaaitijd: half mei – half juni. uitdunnen of uitplanten van eind juni tot begin juli. Plantafstand: 40 
x 50 cm.
71590  Friese Gele

Koolrabi
Snelgroeiend gewas met een heerlijke smaak, ook als rauwkost. Verplanten moet altijd in een 
jong stadium. Op tijd oogsten anders worden de knollen houtig. Zaaitijd: vanaf half februari 
(onder glas) vanaf half maart tot half juni (volle grond) Plantafstand: 30 x 30 cm of iets ruimer.
71480  Delikatess Blauwe

Fraaie blauwpaarse knollen, met wit vruchtvlees. 
71490  Delikatess Witte

Lichtgroene knol.

BIOLOGISCHE GROENTEZADEN
 
Alle biologische zaden worden onder het Eko-keurmerk geproduceerd. Dit garandeert 
dat de zaden voldoen aan de regels voor de biologische landbouw. Zo mogen er geen 
kunstmest en pesticiden worden gebruikt. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt 
van natuurlijke mest en natuurlijke vijanden. Biologische bedrijven worden gecontroleerd 
door het onafhankelijke instituut Skal Biocontrole, dat erop toeziet dat de productie aan de 
strikte biologische standaarden voldoen.

Daarnaast staat op sommige verpakkingen het Demeter-logo vermeldt. Deze zaden zijn 
afkomstig van een biodynamisch bedrijf. Deze bedrijven gaan verder dan de Europese 
wetgeving voor biologische landbouw voorschrijft.

Andijvie (biologisch)

Smakelijke gezonde bladgroente, te splitsen in vroege en late andijvie.  
Zaaitijd: mei tot half juli. Plantafstand: 30 x 35 cm. Nauwer planten levert geen hogere oogst en 
vergroot het risico van smet.
71010 Nummer Vijf 2

Verreweg het meest geteelde type. Breedbladig met goed gevuld hart en zachte smaak.
71020 Wallone

Uitstekend te gebruiken voor rauwkost en garnering, maar ook prima voor stamppot 
en stoven.

Tuintip: Laat uw grond altijd bedekt met een gewas (groenten of groenbemester).

Aubergine (biologisch)

Zaaitijd: februari (onder glas) uitplanten vanaf maart tot begin mei.  
Plantafstand: 50 x 75 cm. 
71025 Violetta Lunga 3

Tamelijk vroeg ras dat vrij slanke donkerpaarse vruchten met een groene steel vormt.

Augurk (biologisch)

Augurken kunnen zowel liggend als verticaal geteeld worden. Verticaal telen kost veel extra 
arbeid. De planten zijn vorstgevoelig. Zaaitijd: eind april (onder glas) half mei (volle grond) Plant-
afstand: 40 x 150 cm.
71030 Hokus

Geschikt voor de volle grond op een beschutte plek. Regelmatig doorplukken en te 
dikke vruchten verwijderen.

Bladmosterd (biologisch)

Bladmosterd wordt meestal in een jong stadium gegeten, maar kan ook prima als  
volwassen plant gebruikt worden. Het blad heeft een aangename pittige smaak.  
Bladmosterd is winterhard en wordt in de late zomer gezaaid om nog tot laat in de herfst  
te worden gegeten.
71032 Golden frills

Heel fijn ingesneden blaadjes en frisgroen van kleur. Zaaien van maart tot oktober, 
oogsten van april tot november. Hebben graag een zonnige standplaats.

71035 Purple frills
Is gelijk aan de Golden frills maar heeft een dieppaarse kleur.

Bieten of kroten (biologisch)

Bieten of kroten zijn uitstekend te bewaren. In de herfst voor de vorst de bieten rooien,  
loof afdraaien en inkuilen in zand op een vorstvrije plaats. Zaaitijd: april tot half juni.  
Plantafstand: rijafstand circa 30 cm. later uitdunnen op 7 à 10 cm. (niet verplanten)
71060 Cylindra, type halflange

Smalle hoogopgroeiende biet, smakelijk, ook zeer geschikt voor ganering.  
Niet te vroeg zaaien.

71040 Egyptische platronde
Vroeg ras, zoet van smaak. 

71050 Kogel 2
Ras voor zomer- en herfstteelt, zeer geschikt voor bewaring.

71065 Chioggia
Het vruchtvlees heeft prachtige rood-witte kringen en een bijzonder zachtzoete smaak. 
Is ook geschikt om rauw te eten.

71067 Burpees Golden
Een gele biet i.p.v. rood. Ook na het koken blijft deze biet prachtig geel en zoet.

Tuintip: Gebruik geen frees om uw grond kapot te slaan, dit vernietigd op grote schaal  
uw bodemleven.

Bonen / peulvruchten (biologisch)

Capucijners
Alleen de zaden worden geconsumeerd. Het meest gebruikelijk is de zaden vers te  
consumeren, invriezen kan eveneens. Een andere mogelijkheid is het gewas af te laten rijpen en 
de gedroogde zaden te gebruiken. Zaaitijd: maart – april (beste resultaat)  
Plantafstand:rijafstand circa 50 cm. in de rij 3 à 5 cm.
71220 Blauwschokkers (rijs)

Een fors gewas, kan wel 2 meter hoog worden. Zowel de bloemen als de peulen  
zijn paars.

Doperwten
Alleen de zaden worden geconsumeerd. Hoge rassen verlangen rijshout of gaas ter onder-
steuning. Ook voor de lage rassen heeft ondersteuning voordelen. Doorplukken is aanzienlijk 
makkelijker en er liggen geen peulen op de grond. Zaaitijd: maart – april (beste resultaat) Plant-
afstand:rijafstand circa 50 cm. in de rij 3 à 5 cm.
71240 Kelvedon wonder (laag type)

Zoete kreukzadige doperwt. Goede smaak. Hoogte circa 70 cm.
71270 Eerste Vroege Mei (hoog type)

Een vroeg en productief ras. De zaden zijn vrij fijn en rond. Hoogte circa 140 cm.
71290 Senator (hoog type)

Kreukzadig type, met een wat zoetere smaak. Vrij laat. Hoogte circa 140 cm.

Peulen
Behandelen als doperwten. Plukken als de peulen nog jong en dun zijn.
71300 Norli

Een bekend en veel geteeld ras. Smakelijke peulen en een goede productie.
71305 Sweet Horizon

Bij uitstek geschikt voor de professionele teelt. Middenvroeg tot laat ras met hoog 
productiepotentieel. 

71330 Grijze Roodbloeiend
Zeer productief, plukt iets lastiger (veel blad). Lengte circa 130 cm.

71320 Hendriks
Groeit lang door, met een lange oogstperiode. Lengte tot ruim 2 meter.

71310 Heraut
Vroeg, iets forsere peulen. Hoogte ongeveer 140 cm.

71302 Suger Snap Lusaka
Stampeul met kort stro. Zeer uniforme zetting. Kan in 1 à 2 keer geplukt worden.

Pronkbonen
Het gewas is fors en heeft weinig last van windschade. En wordt daarom vaak gebruikt als 
windschut. Regelmatig en op tijd plukken is belangrijk. Zaaitijd: mei – juni. Plantafstand: stokaf-
stand 80 x 80 cm. (2 à 3 bonen per stok)
71205 Lady Di

Draadloze, roodbloeiende pronkboon. Heeft een grote groeikracht.
71200 Emergo

Zeer lange, dikke en donkergroene peulen. Aangename smaak, maar duidelijk  
verschillend met gewone snijbonen.

Stamslabonen
Bonen nooit zaaien bij koud en nat weer. Niet teveel mest geven.  
Zaaitijd: vanaf mei tot half juli. Plantafstand: op pollen 40 x 40 cm. (steeds 4 bonen per pol) 
71081 Compass

Extra dunne sperzieboon van het type haricot vert. Rechte mooie donkergroene peulen 
met een zeer goede smaak.

71083 Faraday
Professioneel ras. Een zeer fijne boon van het type haricot vert, met bijzonder  
uniforme, lange peulen met een mooie donkere kleur. Dit ras heeft een ruime  
oogstperiode en een goede houdbaarheid.

71080 Dubbele Witte, zonder draad
Malse, smakelijke boon, die vrij lang doorgeplukt kan worden. Weinig schimmelgevoelig.

71082 Domino
Nieuw professioneel ras. Domino heeft een mooie donkere peul. Een topras voor de 
eenmalige handpluk met hoge plukprestatie.

71218 Dior  
Mooie gele zachte spercieboon. Ook wel boterboontjes genoemd.

Stamsnijbonen
Zaaien in goede warme grond, niet vroeger dan half mei op afstanden van circa 40 cm.  
4 à 5 bonen bij elkaar.
71195 Nassau

Lange rechte en platte kwaliteitsboon. Zeer productief.
71215 Capitano

Platpeulige, gele stamsnijboon (wasboon). Uniforme, rechte boon.

Stokdroogbonen
Zowel de peulen als de zaden zijn fraai rood gespikkeld. De peulenschil is perkamentachtig, dus 
alleen de zaden consumeren. Gekookt is de zaadhuid zacht.  
Eind september – begin oktober plukken. Na enkele weken nadrogen, kunnen de zaden ge-
dorst worden. Zaaitijd: april (onder glas) mei – juni (volle grond)  
Plantafstand: stokafstand 75 x 75 cm. (3 à 4 bonen per stok)
71180 Stok-kievitsboon

Heerlijke smaak. Gekookt is de zaadhuid dun en zacht.

Stokslabonen
De oogst bij stokbonen begint wat later dan bij stambonen. Voordelen van stokbonen: geen 
problemen met schimmels, lange oogstperiode en hoge opbrengst. Het klimmateriaal moet vol-
doende stabiel zijn bij volle belasting. Zaaitijd: mei – juni. Plantafstand: stokafstand 50 x 50 cm. 
(4 à 5 bonen per stok)
71160 Mechelse Tros

De boontjes zijn klein, vroeg en rijkdragend.
71170 Neckarkönigin

En absolute topper zowel wat betreft smaak als productie. De circa 20 cm. lange peulen 
zijn zeer vlezig en blijven uitermate lang mals. Advies: voor uitzaai de zaden iets aanprik-
ken met een naald. Dit bevordert de opname van vocht en geeft een betere opkomst.

71172 Cobra
Zwartzadige selectie van extra kwaliteit, kan wel tot 30 cm lang worden en is zeer mals.
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Rucola (biologisch)

Italiaanse snijgroente, gelijkend op snijmoes of bladmoes. Zaaitijd: vanaf begin mei tot ver in 
de herfst. Plantafstand: op rijtjes met een afstand van 10 – 15 cm. Eenmaal per 3 à 4 weken 
uitzaaien geeft een goede oogstspreiding.
71760  Rucola coltivata Esmée

Mooi ingesneden blad en duidelijk minder grof. De smaak is pittig en nootachtig, maar 
niet bitter. 

Schorseneren (biologisch)

Lange wortel met donkerbruine schil. Verbouwen op een diep losgemaakte homogene grond, 
anders gaat de wortel zich vertakken. Niet bemesten. Zaaitijd: half april tot half mei. Plantaf-
stand: rijafstand circa 25 cm. uitdunnen op 10 cm. (niet verplanten)
71770  Verb. Reuzen Nietschieters

Selderij (biologisch)

Groenselderij
Rijk aan voedingsstoffen. Vraagt krachtige humeuze grond. De stengels zijn volgroeid aan het 
eind van de zomer. Zaaitijd: tweede helft april in een bakje. Plantafstand: 35 x 35 cm. (uitplanten 
eind mei, begin juni)
71370  Tall Utah

Geurige groente, waarvan de stengels en het jonge blad worden gegeten. 

Knolselderij
Knolselderij heeft een lange groeiperiode en juist in het eindstadium, als de groei van de knol 
moet plaatsvinden, moet de plant kunnen beschikken over voldoende voedingstoffen. Dit vraagt 
een krachtige, liefst humeuze grond. Een schepje compost in het plantgat werkt erg goed. Eind 
oktober opsteken, wat grond afschudden, buitenste blad afsnijden en bij elkaar ingraven, de 
knol net onder de grond. Bij vorst afdekken. Vorstvrij inkuilen is ook mogelijk, dan al het blad 
verwijderen. Zaaitijd: februari – maart (onder glas) uitplanten vanaf half mei. Plantafstand: 40 x 
50 cm.
71410  Roem van Zwijndrecht

Tuintip: Zaai niet te veel in een keer. Veel groenten kunt u een groot gedeelte van het 
jaar zaaien en hierdoor een lang seizoen oogsten.

Sla – soorten (biologisch)

Sla heeft een korte groeiduur (6 à 8 weken). Sla is vooral lekker wanneer u niet te veel bemest. 
Wanneer u regelmatig sla wilt eten, moet er wel regelmatig worden gezaaid. 

Bindsla
Zaaien half april-juni, afstand 25 x 30 cm.
71780  Little Leprechaun

Vormt een losse krop van vrij hoog opstaande bladeren. Voor vers gebruik en later ook 
gestoofd. 

71840  Batavia Blonde de Paris 
Mooie sla met knapperig blad, een tussentype van gewone kropsla en ijsbergsla.

Eikenbladsla
Zaaien van maart tot half augustus
71833  Salad Bowl

Licht gekrulde eikenbladsla. Zeer groeikrachtig en decoratief.
71835  Red Salad Bowl 

Licht gekrulde rode eikenbladsla. Zeer groeikrachtig en decoratief.

Kropsla
Zaaien januari in de bak. In de koude grond van maart tot augustus. Kropsla is een gezonde, 
vitaminerijke bladgroente, die het hele jaar door smaakt.
71850  Saladin (ijsbergsla)

Smakelijke gezonde groente met forse vaste krop. Voor rauw gebruik en als stoofsla.
71845  Grazer Krauthäuptel 2 (ijsbergsla)

Planten hebben helgroene, knapperige bladeren met een rood randje. Maakt middel-
grote tot grote kroppen.

71800  Suzan 
Een stevige bladstructuur met een zware krop, vooral geschikt voor de zomer.

71790  Twellose Gele 
Een snelgroeiend type. De kroppen zijn mals en geelgroen.

71820  Wonder der vier jaargetijden
Een zeer betrouwbaar ras voor voorjaar, zomer en herfst. Mooie kropvorming, weinig 
smetgevoelig en lekker mals. 

71810  Zwart Duits
De naam heeft betrekking op de zaadkleur. Een groene malse kropsla voor voorjaar en 
zomer. 

Krulsla
Zaaien van maart tot half augustus
71836  Lollo Bionda

Vormt geen krop, maar een open bladrozet met sterk ingesneden malse bladeren.
71837  Lollo Rosso

Snelgroeiende rood bruine krulsla. Zeer decoratief en zacht blad.

Pluksla
Zaaien op rijen met een tussenruimte van ± 20 cm, van maart tot juni. Buitenste blaadjes pluk-
ken bevordert de doorgroei.
71830  Blackseeded Simpson 

Een snelgroeiend type zonder kropvorming. Regelmatig plukken is van belang voor de 
malsheid van de bladeren.

71832  Catalogna
Erg smakelijke, stevige, donkergroene sla met lange, ingesneden bladeren. Wordt ook 
wel hertshoornbladsla genoemd.

71831  Cocarde
Prachtige lang ingesneden groene bladeren met een roodbruin randje. Erg smakelijk en 
groeikrachtig. Vroeg en schiet niet snel door.

Veldsla
Typisch gewas voor de late herfst en winter. Plantjes kunnen veel vorst verdragen, en stellen 
weinig eisen aan de grond. Zaaitijd: augustus/september (volle grond) oktober (onder glas) 
Plantafstand: op rijen met een afstand van minimaal 10 cm.
71870  Grote Noordhollandse 

Snelgroeiend en productief type met nogal lange bladeren. (grofzadig)
71880  Vit

Echt professioneel ras met donker en kort blad.

Mengsels
Mesclun zijn oorspronkelijk mengsels van verschillende jong geoogste slasoorten met diverse 
andijvie-achtigen. Het woord mesclun komt van het Provençaalse mescal, dat mengsel 
betekent. De verschillende kleuren en smaken maken mesclun een aantrekkelijke mix en de 
variatiemogelijkheden zijn oneindig.
71825  Aziatische mesclun

Een heerlijk mengsel van jong te oogsten Aziatische bladgewassen: paksoi, raapsteel, 
mizuna, bladmosterd purple frills en golden frills.
Deze mesclun is vrij pittig van smaak. Oogstbaar 3-4 weken na zaaien.

71827  Puur Sla mesclun
Een kleurig slamengsel bestaande uit de slasoorten: red salad bowl, Suzan, wonder der 
vierjaargetijden en little leprechaun.
Heeft een zachte smaak en wordt daarom ook wel babyleaf genoemd. Oogstbaar 3 – 4 
weken na zaaien.

Snijbiet (biologisch)

Gemakkelijk te telen bladgroente op alle grondsoorten. Dit gewas kan meerdere malen gesne-
den worden, tot ver in de herfst. Zaaitijd: vanaf begin april tot half juni. Plantafstand: op rijen met 
een afstand van 30 cm.
71885  Bright Lights

Zeer kleurrijke stelen (rood, paars, oranje, geel en wit) Bladeren zijn grotendeels groen. 
Behouden ook na het roerbakken hun kleur.

71900  Donkergroene Gladde Witribbige 3
Forse plant met brede witte bladstelen en groen blad. Vooral geschikt voor stoven en 
roerbakken.

71890  Groene Gewone
Veel groen blad en dunne bladstelen. Voor alle doeleinden te gebruiken.

71910  Rhubard Chard
Rode snijbiet met lange bladstelen en iets gekroesd blad.

Spinazie (biologisch)

Voor vroeg gebruik is scherpzaad aan te bevelen, rondzaad voor zomerzaai. Zaaitijd: vanaf 
februari gedurende de gehele zomer.
71920  Vroeg Reuzenblad

Scherpzadig, een snelle groeier, speciaal geschikt voor vroege teelt. 
71935  Winterreuzen

Geeft een vrij groot, donkergroen blad. Bij een zaai in de late zomer en herfst kan de 
spinazie overwinteren. 

Nieuw-Zeelandse Spinazie
Sterkgroeiende planten. Groeikracht met name in de breedte. De blaadjes en stengeltoppen 
kunnen regelmatig worden geplukt. De bereidingswijze is gelijk als bij spinazie. De kieming is 
traag (ca. 3 weken) Zaaitijd: vanaf april (onder glas) vanaf mei (volle grond).
71610  Nieuw-Zeelandse

Suikermaïs (biologisch)

Zware bemesting resulteert in minder zoete kolven. Zaaitijd: april tot half mei (onder glas) vanaf 
half mei (volle grond) Plantafstand: 25 x 75 cm.
71940  Golden Bantam

71500  Superschmelz
Deze koolrabi moet wat ruimer geplant worden. De knollen kan men laten groeien tot 
wel 2 kg. of meer.

(water)Meloen (biologisch)

Kan het best vlakvelds in een kas of platte bak geteeld worden. Maak de grond niet te nat. 
Zaailingen vanaf half mei tot half juni uitplanten. Zorg voor voldoende ruimte. De vruchten kun-
nen na 35 dagen al rijp zijn. Een ingedroogd steeltje is een teken van rijpheid.
72027  Sugar Baby

Geeft mooie kleine watermeloen van ongeveer 1½ - 2 kg. 

Tuintip: Tracht zoveel als mogelijk organische mest te gebruiken voor een gezond 
bodemleven.

Paksoi / Tatsoi / Amsoi (biologisch)

Snelgroeiend bladgewas uit Oost-Azië met grijsgroene bladeren. Vanwege snel doorschieten 
is het niet verstandig om Taisai zeer vroeg in het voorjaar te zaaien. Dit gewas niet telen als u 
problemen hebt met knolvoet in de bodem. Zaaitijd:begin mei tot eind augustus. Plantafstand: 
30 x 25 cm.
71570  Taisai

Brede witte bladstelen en witte bladnerven. 
71572  Asian Sla Tatsoi

Tatsoi is een variant op de Paksoi. De donkere, ronde, dikke blaadjes zijn knapperig, 
lekker en gezond. Rauw of als spinazie te bereiden. Kiemt en groeit vlot.

71575  Asian Sla Red Giant
Als Amsoi bekend vanuit de Javaanse of Surinaamse keuken. Losse krop met mooi 
rood-groen pittig, iets geribbeld, rond blad. Ook bekend als mosterdsla.

Paprika (biologisch)

Bij voorkeur telen onder glas of onder verhoogd plat glas .De kieming duurt vrij lang. De oogst 
is in september en oktober. Zaaitijd: maart (in bakje bij minimaal 20°C) overplanten eind april – 
begin mei. Plantafstand: 50 x 50 cm.
71620  Jubilandska

Zoet, niet scherp. Langwerpige vruchten, eerst groen, bij rijping overgaand in rood.
71622 Elsa F1

Sterk ras met gele vruchten met zoete smaak.
71623 Lilo F1

Geeft prachtige donker paarse vruchten die donkerrood afrijpen. Vruchten hebben een 
zeer frisse smaak.

71624 Arwen (snackpaprika)
De vruchten zijn 7-8 cm lang en wegen 30-40 gram. De vruchten zijn zeer geschikt om 
rauw te eten.

71627 Xaro (puntpaprika)
Een heerlijke zoete puntpaprika.

Pastinaak (biologisch)

De knollen lijken op peen, maar hebben een witte kleur. Gemakkelijk te telen, vraagt weinig 
bemesting en kan vrij veel vorst verdragen. Zaaitijd: half maart – half mei.  
Plantafstand: rijafstand circa 35 cm. uitdunnen op circa 10 cm.
71630 Tender and True

Peper (biologisch)

Bij voorkeur telen onder glas of onder verhoogd plat glas. De kieming duurt vrij lang.  
De oogst is in september en oktober. Zaaitijd: maart (in bakje bij minimaal 20°C)  
overplanten eind april – begin mei. Plantafstand: 50 x 50 cm.
71640  Westlandse Lange Rode

Vrij kleine vruchten, scherp van smaak. Langwerpig, puntig van vorm, eerst groen,  
bij rijping overgaand in rood. Geschikt om te drogen. 

Peterselie (biologisch)

Vroeg in het voorjaar zaaien op lichtbeschaduwde plaats. Voldoende vochtig houden. Ontkiemt 
zeer langzaam.
73210  Wortelpeterselie

Behalve het gladde, donkergroene blad kan ook de verdikte wortel worden gebruikt. 
Rijafstand: 30 cm en in de rij uitdunnen op 15 cm.

Tuintip: Geef vooral op tijd water tijdens een droge periode, maar geen grote 
hoeveelheden in een keer, want dan loopt u de kans dat u uw bodemleven benadeelt en 
voedingsstoffen uitspoelen.

Pompoenen (biologisch)

Oppassen voor muizen, want die zijn dol op pompoenzaden. Pompoenen kunnen vanaf half 
september geoogst worden. Alleen voldoende rijpe vruchten oogsten. Droog bewaren bij niet te 
lage temperatuur. Zaaitijd: eind april - begin mei (onder glas) na circa 3 weken uitplanten. eind 
mei (volle grond) zaden 3 à 4 cm diep. Plantafstand: 1 plant per 1,5 à 2 m². 
71675  Muscat de Provence

Geeft middelgrote platte vlakronde vruchten met diepe ribben. Te gebruiken in soepen 
en pasteien. Droog bewaren bij 10-15°C.

71685  Butternut

Traditioneel, rankend ras. Crème kleurige vruchten. Kleine zaadholte, zachte smaak en 
matig houdbaar.

71670  Gele Centenaar
De vruchten worden zeer groot en gewichten van 15 à 30 kg. zijn vrij normaal.  
De smaak in enigszins flauw. 

71665  Solor
Een rankende oranje pompoen met een gemiddeld vruchtgewicht van circa 1,1 kg. 
Uitstekende bewaarbaarheid.

71655  Fictor
Uiterlijk gelijkend op Solor. Pluspunten. Meer groeikracht, hogere opbrengst en een 
meer glanzend uiterlijk.

71660  Groene Hokkaido
Groene vruchten met geel-oranje vruchtvlees. 1- 1,5 kg. Smaak is minstens zo goed als 
oranje typen, relatief goed houdbaar.

71669 Uchiki Kuri  
Heerlijk vruchtvlees en rijk aan vitamines en mineralen.

71680  Zapallito
Niet rankende zomerpompoen. De groene vruchten moeten in een jong onrijp stadium 
geoogst en geconsumeerd worden.

Postelein (biologisch)

72030  Winterpostelein
Bladgroente voor gebruik als salade, in rauwkost of stamppot. Geen last van ziekten en 
plagen. Geen bemesting nodig. Bij open vorst is afdekken gewenst. Zaaien in augustus 
als de bodemtemperatuur niet te hoog is.

72040  Zomerpostelein
Zeer snelgroeiende zomergroente met een heldergroene bladkleur. Alleen zaaien bij 
voldoende warmte en zeker niet voor half mei. Ca. 3 weken na zaaien kan al geoogst 
worden.

Prei (biologisch)

Prei vraagt een voedzame en diep losgemaakte grond. Vanwege de trage beginontwikkeling is 
het verstandig om prei op een zaaibed te zaaien later uit te planten.  
Zaaitijd: maart – april.
uitplanten in juni – juli. Plantafstand: 15 x 40 cm.
71690  Blauwgroene Herfst

Dit type heeft minder last van slijtageverschijnselen in de late herfst en kan vrij veel 
vorst verdragen.

71695  Herfstreuzen 2
Een robuust ras met dikke schacht. Zeer productief.

Raapstelen (biologisch)

Verlangt voedzame, goed voorbewerkte grond. Een vroege, veelgevraagde voorjaarsgroente. 
Zaaitijd: februari/maart (onder glas) maart tot half april en augustus (volle grond) Plantafstand: 
op rijen met een afstand van 25 cm.
71720  Namenia

Smakelijk ras met malse bladeren, korte groeiduur en geschikt voor stamppot en 
salade. 

71725  Mizuna
Fijne Japanse bladkool, losse krop met honderden geveerde bladeren. Kan enkele 
graden vorst verdragen

Tuintip: Maak uw bodem met een woeltand los als u last heeft van een dichtgeslagen 
bodem.

Radijs (biologisch)

Dun zaaien. Door regelmatig te zaaien kan er continue geoogst worden. Aantasting door de 
larven van de koolvlieg is te voorkomen met insectengaas. De oogst is al na 4-6 weken. Zaaitijd: 
januari – half maart (onder glas) vanaf half maart tot half augustus (volle grond) Plantafstand: 
rijafstand circa 15 cm.
71730  Cherry Belle

Mooie ronde rode radijs, die niet snel voos wordt.
71740  French Breakfast 2

Mooie halflange radijs met roodwitte kleur.

Ramenas (biologisch)

Voor rauwkost in de herfst en winter. Voor de winter optrekken, loof afdraaien en in zand vorst-
vrij bewaren. Zaaitijd: half juni tot begin augustus. Plantafstand: rijafstand 40 cm op de rij 15 cm.
71750  Ronde Zwarte

Rapen (biologisch)

Snelgroeiend knolgewas. Bemesten is niet nodig. De oogst is in mei – juni. De knolletjes kan 
men eind oktober inkuilen en tot in de winter bewaren. Zaaitijd: maart – april.  
Plantafstand: rijafstand: 30 cm uitdunnen op circa 10 cm.
71710  Goldana type Ronde Gele

Ronde gele knol met geel vruchtvlees.
71700  Platte Witte Mei

Platronde knol met wit vruchtvlees.
71715 Milanese witte roodkop

Een oude groente met een prachtige tweekleurige knol, rauw erg lekker.
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Augurken

Half mei uitzaaien, 3 à 4 pitten bijeen met een tussenruimte van ± 50 cm. Bij goed ontwikkelde 
planten koppen wegknippen.
20800  Kleine scherpe groene

Kleine smakelijke vruchten. Rijkdragend en prima voor de inmaak.
20850  Hokus Δ •

Geeft mooie, gladde, hardvlezige vruchten, heerlijk van smaak.

Bieten of kroten

Zaaien, liefst in regels, vroege rassen omstreeks half april. Niet verplanten. Losse voedzame 
grond. Geen verse mest.
21000  Egyptische, platronde

Zeer vroeg, mooi van vorm, paarsrood, zacht en smakelijk.
21050  Kogel ronde • *

Kogelrond en donkerrood. Prima voor de weck. Oogst: juni-herfst.
21100  Loki

Verbeterde donkerrode zeer zachte kogelselectie voor zomer en herfst. 
20990  Cylindra

Halflange kwaliteitsbiet voor zomer- en herfstgebruik. Betere smaak en hogere 
opbrengst.

Tuintip: Droogbonen: Om uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen 
plaatst u de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.

Bonen / Peulvruchten

Capucijners
Zaaien en behandelen als doperwten.
34200  Blauwschokkers / Ezetha’s Krombek

Geven een overvloed van paarskleurige peulen. Zaden heerlijk van smaak. Goed voor 
windschermen. Hoogte: 160 - 180 cm

39290  Desiree *
Voor vers gebruik en om te drogen. Bijzonder goede kwaliteit. Hoogte: 110 - 130 cm

Doperwten
Zaaien: in de bak jan-febr. In de tuin van maart tot mei. Hoge rassen verlangen rijshout ter 
ondersteuning, rijafstand ± 90 cm. laag groeiende kunnen met ± 40 cm. volstaan.

Stam-doperwten (worden zonder rijshout geteeld)
33700  Eminent lage *

Krombekachtige, lange peulen, enorm vruchtbaar. Hoogte 60 cm.
33500  Wonder van Amerika

Prima erwten, veel gevraagd, fijne zoete smaak, vroeg ras. Hoogte: 50 - 60 cm.
33600  Kelvedon Wonder *

Geeft goed gevulde, donkergroene gebogen peulen. Middelvroeg. Hoogte 60 - 70 cm.

Rijs-doperwten (worden met rijshout geteeld)
39270  Eerste Vroege Mei / Meikoningin

Voor vroege pluk de meest aangewezen soort. Hoogte: 140 - 160 cm.
39280  Mechelse Krombek / Marktveroveraar *

Marktveroveraar. Fors groeiend en veel gevend. Kan nog laat gezaaid worden.  
Hoogte: 160 - 180 cm

33900  Polis / Cabree *
Kreukzadige overvloedserwt. Fijne erwt met heerlijke zoete smaak. Prima voor de 
diepvries. Hoogte: 60 - 70 cm

Peulen
Behandelen als doperwten. Plukken als de peulen nog jong en dun zijn.
34500  Stam de Grace, lage

Geeft zeer malse peulen, Kweken zonder rijshout. Hoogte: 70 - 80 cm
34530  Norli lage

Extra malse grote peultjes met zeer weinig vliesvorming. Is een vroeg ras,  
jong plukken. Hoogte: 60 - 70 cm

34600  Grijze Roodbloeiende *
Bloemen zacht violet. Draagt zeer rijk. Hoogte: 90 - 110 cm

34700  Heraut, verbeterde Record * 
Zeer gezochte, middelvroege variëteit. Geeft een overvloed van sappige peulen. 
Hoogte: 140 - 160 cm

35520  Sugar Bon / Jessy (Doperwt peul)
Deze dikwandige peul is geheel vliesloos en heeft een fijne zoete smaak door het hoge 
suikergehalte. Kan in later stadium ook als doperwt worden gebruikt. Hoogte: 80 - 100 cm

Pronkbonen
2 à 3 bonen per stok, rijen 120 cm. stokken 70 cm. pad. 50 cm.
39130  Mergoles (verbeterde Emergo-witbloeiend) *

Hoge opbrengst van lange iets ruwe bonen. Mits jong geplukt, zeer zacht en mals.
39140  Prijswinner / Streamline

Roodbloeiende lange boon, wordt spoedig hard.
30045 Boerentenen (grofzadig)

Zeer sterke boon, gebruik hem als windkering voor uw gewone snijbonen. 

Stamdroogbonen / Droogwinners 
39200  Noordhollandse Bruine Stam

Vroegrijpend en overvloedig dragend. Voedzame, bij het koken stukgaande boon, de 
beste voor de soep.

39210  Witte Krombek of Pijpesteel
Meest gevraagde soepboon, kookt gemakkelijk gaar.

39220  Stam-kievits
Bekende spikkelboon voor droog gebruik, bijzonder lekkere smaak.

Sojabonen 
Begin mei-juni binnen of in de kas bij 20˚C voorzaaien en buiten uitplanten zodra de zaailingen 
groot genoeg zijn. Of, vanaf half mei direct in de volle grond.
38705 Edamame Green Shell  

Green Shell is een productief en vroeg ras dat zeer geschikt is voor Edamane boontjes, 
een erg populaire Japanse snack.

Stamslabonen
Zaaien: gekleurde zaden bij gunstig weer tegen half april, witzadige rassen niet voor half mei, op 
± 40 cm, per pol 4 à 5 boontjes.
31800  Record, verbeterde dubbele witte *

Malse en zeer smakelijke, gezonde ouderwetse kwaliteitsboon. Groeit op alle gronden.
31720  Prelude, zonder draad *

De vroegste slaboon, dubbele type, ook voor glasteelt.
31410  Montano * •

Geeft een forse vlezige kaarsrechte boon van ± 13 cm. lengte, die vrij van de grond 
hangt! Is zeer productief en blijft lang vers. Aanbevelenswaardig.

39160  Saxa, zonder draad, verbeterde Wagenaars
Een zeer vroege rijkdragende boon van prima kwaliteit. Kan reeds vanaf half april 
gelegd worden.

39170  Major
Echte malse gele boterboon. Zaden zwart.

39190  Miracle / Safari, zgn. Chinees boontje
Sterk, zeer groeikrachtig, rechtopstaand gewas. Rechte, zeer fijne boon van 11 à 
12 cm. van extra goede kwaliteit die geconcentreerd hoog in het gewas hangt.

32300  Triomph de Farcy, Frans boontje
Het ras voor de fijne keuken. Beslist heel jong plukken geeft fijne zeer smakelijke 
boontjes.

32535 Kidney beans (droogbonen)
De rode, Mexicaanse bonen hebben een uitstekende smaak, worden niet melig en 
worden (afgekoeld) ook in salades gebruikt.

Stamsnijbonen
Zaaien in goede, warme grond, niet vroeger dan half mei op afstanden van ± 40 cm.  
4 à 5 bonen bijeen.
39150  Atlanta / Admires, zonder draad *

Lange rechte en platte kwaliteitsboon. Hangt vrij van de grond. Is zeer productief en 
geeft geen vliesvorming.

Stokslabonen zonder draad
Geselekteerde rassen. Zaaien en kweken als stoksnijbonen, alleen iets dichter ± 50 cm en 5 à 6 
boontjes bij elke stok.
31000  Rentegevers

Bonen lang en dun. Groeit vlug en geeft veel.
30900  Mechelse Tros, Fijne verbeterde *

Rijkdragende enkele trosprinses, prima voor de inmaak.
39120  Sultana / Isabel 

Verbeterde Westlandse dubbele. Zeer vroeg en rijkdragend, dikke en vlezige, lange 
malse boon. Ook voor de late teelt. Zaaitijd: mei-juni.

31200  Rakker, verbeterde dubbele *
Forse zeer vroege stokslaboon van hoge kwaliteit. Is gezond en zeer productief. 

30800  Neckarkoningin, zgn. spekboon *
Geeft vlezige slanke bonen van wel 25 cm. Weelderig groeiend en veel gevend. Wordt 
ook Duitse of Rijnse Prinses genoemd.

31220  Cobra *
Is een geheel nieuwe zwartzadige selectie van extra kwaliteit, kan wel tot 30 cm lang 
worden en is zeer mals.

Stoksnijbonen
Zaaien half mei tot half juni op een diepte van ± 3 cm cirkelvormig aan de binnenzijde van de 
stok; 4 à 5 bonen per stok.
39100  Limka, type Veense, zonder draad

Zeer rijkdragend. Mooi gevormde, forse, heerlijk smakende snijboon.
39110  Algarve, zonder draad *

Zeer vroeg, zeer productief. Sterk gezond ras met lange rechte peulen. Ook geschikt 
voor onder glas.

Tuinbonen
Zaaien in februari-maart op een diepte van ± 5 cm. Tussenruimte rijen circa een halve meter, 
onderlinge afstand in de rijen ± 20 cm.
39230  Witkiem allervroegste *

Voor vers gebruik en om te wekken. Veel gevraagde, vroegrijpe, enorm dragende 
tuinboon. 

39240  Leidse hangers / Lange hangers
Bonen tot 25 cm. lang. Echte reuzentuinboon.

39250  Vectra / Driemaal wit *
Rijkdragend met fijne echte peulen in trossen, prima voor vers gebruik, voor de inmaak 
en de vriezer. Jong plukken. Witkokend.

39260  Listra origineel extra fijn
Hoge opbrengst van zeer fijne witkokende bonen, zeer goede smaak en geschikt voor 
de vriezer. 

Tuintip: Zorg dat u uw teeltplan op tijd hebt opgesteld en zorg voor voldoende 
teeltwisseling.

Tomaten (biologisch)

Tomaten vragen een warme, zonnige en beschutte standplaats. Zaaitijd: maart – half april 
(onder glas) begin mei uitplanten in de kas. Na 20 mei buiten uitplanten. 
71948  Bartelly F1

Professioneel ras, sterk vertakte trossen, hoge productie, licht ovale vruchten met zeer 
goede smaak.

71971  Cerise
Zeer attractieve tomaatjes van 50 à 60 gram. De vruchten hebben een donkerrode 
purper-glimmende kleur en een bijzonder zoete smaak.

71972  Clementine
Tomaat met zeer grote trossen van ronde gele vruchtjes.

71973  Mirabelle Blanche
Tomaat met trossen van 6-9 stuks. De kerstomaatjes hebben een gewicht van onge-
veer 10 gram en een diameter van 2,5 cm.

71974  Tigerella Bicolore
In het onrijpe stadium zijn de vruchten lichtgroen met donkergroene strepen. In het 
rijpe stadium kleuren ze naar rood.

71975  Green Zebra
Geeft zeer bijzondere vruchten. Rijp kleuren de vruchten geel met groene strepen.  
Het vruchtvlees blijft prachtig helder groen.

71950  Marmande
Vrij grote vleestomaat, iets geribd.

71960  Matina
Ronde, smakelijke tomaat. Vormt een open gewas. Rijpt zeer vroeg.

71970  Zuckertraube
Zeer groeikrachtig. Produceert grote trossen van smaakvolle, zoete tomaten. De vruch-
ten zijn net iets grover dan cherrytomaten. 

71943 Bolstar Sensatica
Pruimtomaat met een uitzonderlijk goede smaak. Vruchten zijn niet gevoelig voor 
barsten.

Tuinkers (biologisch)

Dicht zaaien en reeds oogsten als de blaadjes 4 à 5 cm. groot zijn. Tuinkers kiemt en groeit 
snel, dus met regelmatige tussenpozen zaaien. Zaaitijd: gehele jaar (binnenshuis) vanaf begin 
maart (volle grond)
71980  Cressida

Smakelijk ras en zeer gezond

Tuintip: Voert het lof van aardappelen en tomaten af om aantasting van Phytophthora 
(aardappelziekte) zoveel mogelijk te voorkomen.

Tuinmelde (biologisch)

Bladgroente die gegeten wordt als spinazie. Groeit op elke grond en vraagt niet veel bemesting. 
Om steeds jong blad te kunnen oogsten moet vaker achtereen worden gezaaid. Zaaitijd: vanaf 
maart. Plantafstand: rijafstand 30 cm.
71990  Lichtgroene
72000  Rode variëteit

Uien (biologisch)

Uien hebben een lange groeiperiode. Op tijd zaaien is dan ook belangrijk. Zodra in september 
het loof gaat strijken, moeten de uien gerooid worden. De bollen goed laten drogen is belangrijk 
voor de bewaring. De uien zijn tot in het voorjaar goed te bewaren. Wel koel en droog opslaan. 
Zaaitijd: maart tot half april. Plantafstand: rijafstand circa 25 cm uitdunnen op 5 à 10 cm in de rij.
72010  Rijnburger 4

Geeft mooie ronde strogele uien, die uitstekend zijn te bewaren.
72015  Stuttgarter

Ook wel Stuttgarter Reisen genoemd. Een goed bewaarbare, gele platronde ui. Ook 
prima geschikt voor bosuitjes.

72021 Red Baron  
Iets afgeplatte rode ui met een pittige smaak, relatief hoge opbrengst en goede 
bewaarbaarheid.

72025  Red long of Florence 
Flesvormige ui met een mooie rode kleur. De smaak is mild en zoet. Geschikt om als 
sla-uitje te gebruiken.

72005  Ishikura (stengelui)
Geeft een 2 à 3 cm. dikke witte op prei gelijkende schacht, die tot 40 cm. lang kan 
worden. Een zeer goed smakende stoofgroente.

72007  White Lisbon (bosui)
Ontwikkeld een lange witte dikke schacht en vormt geen bol. Het loof is frisgroen en 
staat mooi rechtop.

Venkel (biologisch)

Plagen of ziekten spelen bij de teelt van knolvenkel geen rol. Een goede vochtvoorziening is 
belangrijk. In de herfst kan het gewas lang op het veld staan. Zaaitijd: april (onder glas) mei – 
half juli (volle grond) Plantafstand: 40 x 20 cm.
71420  Knolvenkel Fino

Witlof (biologisch)

De teelt van witlof moet plaatsvinden op onbemeste grond, de groei mag namelijk niet te snel 
verlopen. Zaaitijd: mei. Plantafstand:rijafstand circa 35 cm in de rij uitdunnen op circa 12 cm.
72050  Hollandse Middelvroeg

Wortelen (biologisch)

Mest verpest de smaak van wortels, dus niet bemesten. Problemen met de wortelvlieg zijn het 
best oplosbaar met insectengaas. Zaaitijd: februari (onder glas) oogst in juni. begin maart tot juli 
(volle grond) winterwortelen voor bewaring zaaien in mei.  
Plantafstand: rijafstand circa 25 cm uitdunnen in de rij op een paar cm.
72060  Nantes 2 (zomerwortel)

Mooie cilindrische wortel met stompe punt. Zoet van smaak.
72070  Flakkeese 2 (winterwortel)

Eind september, begin oktober de wortels rooien en loof afdraaien. De wortels koel 
bewaren, zand voorkomt uitdrogen.

GROENTEZADEN (NIET BIOLOGISCH)
* = Geschikt voor diepvries
Δ = Uitzaaien onder glas
• = Speciale selectie

Aardbei

Zaaien vanaf het vroege voorjaar onder glas of in kweekbak tot midden-zomer op zaaibed. Een 
of tweemaal verspenen verdient aanbeveling. Uitplanten op 50 x 40 cm.
20000  Baron von Solemacher

Kleinvruchtige rankloze bosaardbei. Doordragend en lekker zoet.
20040  Grandian F1 hybride

Een smakelijke doordragende aardbei met grote vruchten.

Ananaskers

Ook wel goudbes genoemd. Geeft een oranje bes. De smaak is aromatisch en zoet tot zoet-
zuur.
20090  Ananaskers

Tuintip: Zorg dat uw bodem voldoende organische stof bevat, dit zorgt voor een 
goede structuur en uw bodem kan beter vocht vasthouden, ook is de grond veel 
beter bewerkbaar.

Andijvie

Smakelijke gezonde bladgroente, te splitsen in vroege en late andijvie. Zaaien: vroege rassen 
tegen mei, late om de langste dag; dit voorkomt doorschieten. Uitplanten in voedzame, goed 
doorwerkte grond op ± 30 cm.
20120  Nummer vijf, zomer *

Zeer malse, lichte geelgroen gekleurde goedgevulde bolvormige krop met kort buiten-
blad. Uitstekend geschikt voor zomer- en herfstteelt.

20130  Nuance *
Een echte tuinderselectie voor zomer en herfst geeft zware kroppen en is zeer traag 
doorschietend.

20150  Breedblad Volhart, winter *
Prima voor herfst- en wintergebruik. Ontwikkeld zich tot zware, bossige kroppen, met 
geel en mals hart. De beste smaak voor de inmaak.

20200  De Meaux, krulandijvie
Sappig en mals; prima voor rauwkost. Tijdig opbinden verdient aanbeveling, de krulan-
dijvie wordt dan zo geel als boter.

Artisjok

In maart-april warm voorzaaien en uitplanten op 1 meter afstand. Bloeit juli-augustus.
20500  Violette Δ

Vanaf medio april onder glas zaaien, eind mei buiten. Plantafstand 100 x 100 cm.

Asperges

Telen op zanderige grond in april. Planten 160 x 40 cm. Het daarop volgende jaar 25 cm diep.
20600  Argenteuil *

Een heerlijke groente

Aubergine

Zaaien onder glas februari-april, verspenen in potjes. Plantafstand 50 x 75 cm.
20690 Mini-aubergine Ophelia F1

Januari in een zaaibakje bij 20˚C (binnenshuis of later onder glas). Na het verspenen 
binnen uitplanten in potten. Aubergine kan ook buiten worden uitgeplant; voorwaarde 
is een beschutte en zonnige plaats.

20700  Lange Violette Δ
Eierplant of Aubergine wordt 50-70 cm. hoog. Teelt als paprika, dus onder glas.

22074 White Eggs  
Maart-april in een zaaibakje bij 20°C of later buiten onder glas. Na het verspenen 
binnen uitplanten in potten. Aubergine kan ook gewoon buiten worden uitgeplant; 
voorwaarde is een beschutte en zonnige plaats.
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24020  Superschmelz zgn. reuzenkoolrabi
Deze lang mals blijvende koolrabi kan wel tot 1 kg. zwaar worden.

Koolrapen
Zaaien van april tot juni. Later uitplanten, afstand ± 40 cm. Voor het volledig uitgroeien oogsten.
24100  Engelse gele roodkop

Goedsmakende gladschillige knol.

Maïs

Zaaien april-mei, uitplanten 75 x 25 cm. 
29340  Tasty Sweet F1

Zaaitijd april, oogsttijd oktober. Door het hoge suikergehalte de beste maïs voor  
menselijke consumptie, als gepofte maïs een bijzondere lekkernij.

24140 Minimais Minipop F1
24240 Pofmais Plomyk (popcorn) 

Medio mei in de volle grond op zaaibed en na 5/6 weken op de bestemde plaats uit-
planten. Bodem temperatuur moet min. 15/16˚C zijn. Op tijd oogsten; de kolven mogen 
nog niet geel zien.

Meloenen

Teelt alleen in bak of kas. Plantjes opkweken in maart-april voor zonnig raam. Mei-juni in bak 
uitplanten. Onder elk raam een plant.
24300  Oranje Ananas

Fijn smakend meloentje, zeer aanbevolen.
24340  Watermeloen Sugar Baby

Een van de meest geteelde rassen. Alleen voor buitenteelt op beschutte zonnige 
plaats. Opkweek als bij meloenen.

24320  Charentais
Kleine kwaliteitsmeloen met oranjegeel vruchtvlees

24210  Ogen
Kleine kwaliteitsmeloen. 

823319 Muismeloen Cucamelon 
Deze makkelijke klimplanten. produceren een overvloed aan opvallende kleine vruch-
ten en zijn geschikt voor zowel de kas- als buitenteelt.

Tuintip: Zorg dat de zuurgraad (pH-waarde) van uw grond correct is (pH-waarde 6-6,5).

Okra

Een groente met pittige smaak. Wordt vooral gebruikt in combinatie met andere groenten. 
Geschikt om te koken, stoven, roerbakken en rauw.
24440  Clemson Spineless 

Paksoi (Chinese bladkool)

Warm voorzaaien half april tot eind augustus. Na 3 weken uitplanten 35 x 25 cm.
22670  Taisai

Bladkool, ongeveer op dezelfde wijze telen als snijbiet.

Paprika

Voor glasteelt februari-juni zaaien, buitenteelt april warm voorzaaien.  
Uitplanten 50 x 75 cm.
24350  Yolo Wonder Δ *

Zoete niet scherpe zachtvlezige peper. Kunnen zowel groen als rood gegeten worden. 
Alleen onder glas telen of binnenshuis.

24590  Lirica F1 geel (v/h Pasodoble)
Vroeg tuindersras met zeer grote vruchten, kleurt van groen naar felgeel.

24355  5 kleuren mengsel
Voor diversiteit en vrolijkheid.

24750 Atris F1 (Rode Koehoorn)
Sterk groeiend ras. De vruchten zijn mild van smaak en worden ca. 20 cm lang. Vruch-
ten kleuren snel rood.

24485 Palladio F1 (Gele Koehoorn)
Vanaf half maart in een zaaibakje bij 20°C of later buiten onder glas. Na verspenen in 
potten, in een kas of op de vensterbank zetten. Sterk groeiend vroeg ras met vruchten, 
die snel geel kleuren, mild van smaak zijn en ca. 20 cm lang worden.

Pastinaak

Zaaien mei-juni en uitdunnen op 15 cm. Oogstbaar vanaf oktober tot juni het volgende jaar. 
Vorstbestendig.
24450  Guernsey/Halflange

Mooie gladde wortels met uitstekende smaak.

Peper

Zaaien onder glas en na half mei uitplanten, het liefst onder glas. Anders op een beschutte 
plaats. Verlangt vruchtbare bodem.
24500  Spaanse Peper Cayenna

De bekende scherpe, rode peper.
24510  Mexicaanse Peper Jalapeño

Een peper met karakter.
24560 Biquinho (zoete peper) 

Geliefd om zijn  zoetheid. Het voegt de zoete smaak toe aan elk gerecht dat je ermee 
kookt.

24519 Habanero 
Bijzonder sierlijke hete pepers, die door hun speciale aroma in allerlei gerechten. 
passen.

Tuintip: Zaai niet te diep, als vuistregel geldt: zandgrond 2-3 keer zo diep als het zaad 
groot is, kleigrond zaaidiepte gelijk aan de grootte van de zaden.

Peterselie

Vroeg in het voorjaar zaaien op lichtbeschaduwde plaats. Voldoende vochtig houden. Ontkiemt 
zeer langzaam.
29210  Amsterdamse snij * (platte peterselie)

Sterk aromatisch
29220  Gekrulde donkergroene

Een gekrulde vorm van de vorige
29230  Thujade, donkergroen F1

Zeer uniforme extra fijngekrulde donkergroene selektie
24740  Wortelpeterselie Halflange

De wortel heeft een heerlijk zacht peterselie-aroma.

Pompoen

Maart-april warm voorzaaien, in mei buiten 1 plant per m²
24800  Jaune de Paris (v/h Geelvlezige Centenaars) Δ

Kunnen in warme zomers zeer groot worden.
24830  Rode van Etampes

Mooi oranje-rode kleur, kan tot 10 kg. zwaar worden.
24880  Uchiki Kuri (v/h Oranje Zon)

Smaakt zoet en kan wel tot 4 maanden bij 10 - 12°C worden bewaard.
24881  Jack O’lantern

Een rankende, halfhoge, ronde pompoen met lichtoranje vleeskleur. Het gewicht is 
circa 3 - 5 kilo. Een ideale Halloween pompoen om uit te hollen en enge gezichten in te 
snijden. Kan dienst doen als een lantaarn, door er een kaars of lamp in te doen.

24882  Atlantic Giant
Een sterk rankend gewas, die 4 vruchten per plant produceert. Deze reuzenpompoe-
nen kunnen een gewicht van meer dan 100kg bereiken. Het vruchtvlees is gestoofd 
erg lekker.

24883  Nutty Delica F1 hybride
De pompoen met een groene schil en donkergeel vlees. Een hybride met een vleugje 
hazelnootsmaak. Elke plant produceert 3 tot 6 vruchten van circa 1,2kg.

24884  Vegetable Spaghetti
Dit pompoenachtig gewas is 4-5 maanden houdbaar. Na 20-30 minuten koken is het 
vruchtvlees gaar en kan het worden gegeten als spaghetti. Zeer voedzaam maar 
calorie arm!

24885  Sweet Dumpling
Een goed houdbare pompoenachtige. Zowel eetbaar als zeer geschikt voor de sier. De 
kleine vruchten wegen ca. 200g.

Postelein

Zaaibed bedekken met vochtige matten of zakken bespoedigt het kiemen.
29240  Groene Gewone Δ *

Veel gevraagde, smakelijke soort. Prima voor de weck.
24930  Winterpostelein

Bladgroente voor gebruik als salade, in rauwkost of stamppot. Geen last van ziekten en 
plagen. Geen bemesting nodig. Bij open vorst is afdekken gewenst. Zaaien in augustus 
als de bodemtemperatuur niet te hoog is.

Prei

Maart-april zaaien en later verplaatsen in voren van ± 15 cm. diep, voren aanaarden. Voedzame, 
vochthoudende grond.
24940  Zwitserse Reuzen

Zomerprei
29250  Herfstreuzen *

Dikke en zware najaarsprei.
29260  Winterreuzen *

Goed winterhard. Vormt zijn zware schachten na de winter. Oogstbaar vanaf januari.
25150  Blauwgroene Winter Hiverbleu F1 *

Vorstbestendig. Speciaal geschikt voor de late winterteelt. Vormt sterke vrij dikke 
schachten.

Raapstelen

Ook kelen of steelmoes genoemd. Zaaien in maart, iets vroeger in de kas. Verlangt voedzame, 
goed bewerkte grond. Een vroege, veelgevraagde voorjaarsgroente.
29300  Gewone Groene Δ

Snelgroeiende soort, heerlijk van smaak.
25320  Malse gele
25350  Bladmoes Namenia

Vervanger van groene raapstelen, is beter van smaak. Voor zowel rauw als gestoofd te 
gebruiken.

Tuintip: Maak gebruik van een vals zaaibed. Dit houdt in enige tijd voor het zaaien het 
zaaibed reeds klaar te maken en te laten rusten, de onkruidzaden zullen nu kiemen en 
deze kunt u dan juist voor het zaaien van uw groenten verwijderen.

Courgette

Warm voorzaaien maart-april, buiten mei, na 3 weken uitplanten 90 x 90 cm.
29620  Diamant F1 Δ *

Zaaien vanaf half april t/m mei. Plantafstand: 150 x 40 cm. Wordt ook wel Zucchetti of 
Zuchini genoemd. Komkommerachtige vrucht.

29630  Gold Rush F1
29720  Pattison: Summer Satellite F1
29610 Ronde de Nice

Ronde, middelkleine courgette met een diameter van 15-20 cm. Deze heerlijke vrucht 
is bijzonder lekker en o.a. zeer populair in Zuid Afrika. De vrucht kan in zijn geheel 
worden gekookt. 

29627 Black Forest F1 (klimcourgette)
Donkergroen, sterk en productief ras dat je kunt laten klimmen om ruimte te besparen 
in uw tuin.

22970 Ronde F1 soorten, gemengde kleuren   
Half april onder glas zaaien, verspenen en half mei buiten uitplanten. Of half mei direct 
in de vollegrond zaaien en in juni uitplanten. Het mengsel bestaat uit de One Ball F1, 
Eight Ball F1 en Géode F1. De vruchten in een jong stadium (< Ø 15 cm) oogsten. De 
plant produceert doorlopend nieuwe courgettes.

Groenlof

Voorzaaien april-juni, buiten juni-juli. Plantafstand 30 x 35 cm.
21450  Vroege zelfsluitende *

Deze groente verdient wegens zijn zeer goede smaak en gemakkelijke teelt beslist 
meer aandacht. Ze vormt een goed gesloten krop van 30 à 40 cm. De van buiten 
groene en van binnen lichtgele krop wordt fijngesneden en rauw als witlof of sla en 
gekookt als andijvie gegeten. De smaak is niet bitter. Teeltwijze is gelijk aan andijvie.

IJskruid

Een eenjarige plant met dikke, vlezige bladeren bedekt met heldere kristalvormige druppels. De 
smaak is heerlijk verfrissend met een licht zure en licht zoute bijsmaak. Ook heel lekker indien 
gekookt als spinazie.
29650  Ficoïde glaciale 

Kardonzen

Oude, meerjarige groente, waarvan de gebleekte bladribben gekookt worden gegeten. Ook 
wordt deze groente geteeld vanwege zijn fraaie bloemen. Het gewas kan vrij veel vorst verdra-
gen. Zaaitijd: april (onder glas) eind mei (volle grond) Plantafstand: 80 x 60 cm.
22168  Groene kardoen

Komkommers

Zaaien op beschutte plaatsen, in voedzame grond. Onder glas half april, in de tuin niet voor 
midden mei.

Vollegrondsoorten
29100  Hoffmanns Johanna

Zeer aan te bevelen voor de volle grond.
21875  Snackkomkommer Iznik F1

Smaakvolle komkommer met een zeer hoge opbrengst. Ideaal als gezond tussendoortje.

Broeisoorten
22000  Euphoria F1 / Tonka hybride (kas) •

Mooie donkergroene, lange komkommer, gezond bittervrij ras en resistent tegen blad- 
en vruchtvuur.

Tuintip: Gebruik uw tuinafval voor het maken van compost.

Koolgewassen

Bloemkool
Verlangt een voedzame goed bewerkte en vochthoudende grond. Zaaien in maart-april, uitplan-
ten op ± 50 cm.
22120  Alpha selectie Record *

Zeer aan te bevelen zware, hagelwitte kool voor glas en volle grond.
22200  Herfstreuzen, verbeterde

Goed voor de late herfstteelt. Zware kolen en een uitstekende kwaliteit.
22250  Walcheren Winter *

Middelvroege selectie, zaaien eind juni, planten half augustus, oogst april. Verdraagt 
10°C vorst. 

22290  White Gold F1 (v/h Minaret F1)
Decoratieve geelgroene bloemkool. Opvallend lekkere smaak. Houdt van warm weer 
en voldoende water.

Boerenkool 
Zaaien half mei, later op afstanden van ± 50 cm. uitplanten. Stelt weinig eisen aan de grond, 
groeit snel.
29110  Westlandse Winter *

De echte winterboerenkool. Zacht gekroesde bladeren.
22440  Winterbor F1 * (v/h Reflex F1)

Mooie uniforme en zeer productieve donkergroene hybride met fijne zachte smaak. 
Zeer fijn gekroesd.

22530 Scarlet Prachtige 
Paarse boerenkool die steeds intensiever van kleur wordt als de buitentemperatuur 
daalt. Geschikt voor de herfst- en winterteelt.

29120  Middelhoge fijn gekrulde
Hoog productieve fijn gekroesde hybride. De meest vorstbestendige boerenkool, die 
het langst goed blijft op het land.

Broccoli
Een bloemkoolachtig gewas, afkomstig uit Engeland. Bloemspruiten worden geconsumeerd. 
Broccoli is rijk aan vitamine C.
22350  Calabria Natalino (v/h groene Calabria) Δ *
22370  Summer Purple

Paarskleurige broccoli
22390  Marathon F1

Een zeer uniforme en smakelijke soort.

Chinese kool
Zaaien van juni tot half augustus voorkomt doorschieten. Uitdunnen op ± 30 cm.
22600  Granaat, zelfsluitende Δ

Groeit in gesloten, malse kroppen. Smaakt heerlijk.

Mergkool
Groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten. Zaaien april-juli, uitplanten op  
60 x 60 cm.
24250  Prover

Groeit snel en de planten zijn winterhard. Het blad of de jonge scheuten worden 
geplukt.

Rode Kool
Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ± 60 cm. Verlangt goede grond.
22750  Roodkop

Donkerrode vroege herfstkool. Geeft kleine kolen van prima kwaliteit.
22700  Langedijker vroege, origineel

Geschikt voor vroege oogst.
22850  Langedijker winter (bewaar) *

Kolen vast en zwaar. Voor laat gebruik. Goed houdbaar.

Savooiekool
Zaaien in maart-april. Uitplanten op afstanden van ± 60 cm. Voor vroege oogst in  
januari-februari onder glas zaaien.
22950  Grote late groene (Vertus) 

Heerlijk smakend, donkergroen kooltje.
29170  Wirosa F1 hybride

Een productief herfstgroene hybride met frisgroene kleur. Een pracht kool voor vers 
gebruik.

29180  Donkergroene putjes *
Mooi gevormde, vaste kool. Zacht gekroesd. In de kop een kuiltje of holte, het z.g. 
putje. Verdraagt enige vorst.

23070  Winterkoning origineel *
Vaste kool met weinig buitenblad. Een mooie winterkool voor directe consumptie 
vanaf het veld.

Spitskool
Zaaien en behandelen als de andere koolrassen.
23750  Express *

Spits, vrij groot en vast. Vroeg. Ook uitstekend voor weeuwenteelt. Kan zwaar worden. 
Mals en smakelijk.

23700  Caraflex F1 hybride
Tuinderselectie, zeer goede spitskool, oogstbaar over zeer lange periode. Ook geschikt 
voor teelt onder glas.

22740 Kalibos  
Een prachtige en zeer speciale rode spitskool met een milde smaak. Geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijzondere koolsalade.

Spruitkool
Zaaien in april-mei, later uitplanten op afstanden van ± 60 cm. Groeit ook op minder goede 
gronden.
29130  Groninger

Vroeg, Rijkdragend, spruiten vrij hard. Middelhoog. Het ras met de hoogste opbrengst.
29140  Roodnerf *

Prima halfhoge selectie. Mooie ronde spruiten en goed gesloten. Productief ras en 
geschikt voor diepvries.

29150  Igor F1 (v/h Topline F1) *
Middelgrote zeer vaste spruiten. Goed vorstbestendig.

Witte Kool
Zaaien en behandelen als de andere koolrassen.
23770  Roem van Enkhuizen

Vaste, iets geribde, grote kool, met bijna geen buitenbladeren. Prima zuurkool
23850  Langedijker winter (bewaar)

Zeer late ronde kool, uitstekend geschikt voor bewaring.

Koolrabi
Half april zaaien in rijen, afstand 25 à 30 cm. groeit geheel boven de grond.
29190  Lanro, wit Δ

Witvlezige malse knollen voor vroege teelt.
29200  Blaro, blauw *

Voor vroege zomer- en herfstteelt in de volle grond.
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Snijmoes

23250  Blauwe Groninger
Mits jong gesneden is dit een heerlijke groente. Bladeren zijn blauw-groen. 

Spinazie

Kan van februari af de gehele zomer gezaaid worden. Voor vroeg gebruik is scherpzaad aan te 
bevelen, rondzaad voor zomerzaai. Voor bakcultuur zaaien in december-januari.
35540  Breedblad scherpzaad zomer Δ

Veel gevraagd ras, groeit snel. Goede soort voor onder glas, kan al vroeg in het voorjaar 
geoogst worden. 

35560  Amsterdams reuzenblad *
Zeer snel groeiend soort met grote, malse bladen.

39500  Rendo / Campania F1 *
Zeer betrouwbaar snelgroeiend en traagschietend ras.

35620  Nores (type Viking) *
Voor zomer- en herfstgebruik een van de meest gevraagde rassen.

35640  Winterreuzen
Tweede helft augustus zaaien voor herfstgebruik en vervolgens tot half september 
voor voorjaarsgebruik.

28355  Aardbeispinazie
Zaaien vanaf begin maart tot juni. De bladeren smaken naar hazelnoot. Na ± 3 maan-
den komen de eetbare, op aardbeien lijkende bloemen op het gewas. De bloemen 
hebben weinig smaak, maar zijn wel zeer decoratief.

28350  Nieuw Zeelandse Plukspinazie
Is een eigensoortige sterk vertakkende plant, die daarom ruimte moet hebben (60 x 
80 cm). Geeft dikke ruitvormige bladeren, die als spinazie bereid worden.

Tomaten

In het voorjaar zaaien onder glas, later op een beschutte plaats uitplanten op ± 50 cm, liefst in 
de volle zon. Opbinden aan stokken. Zijscheuten met overtollige bloemtrossen wegknijpen.

28280 Cherry mixture 
(4 variëteiten, apart verpakt: Kerstomaten Sweetie rood - Cereza amarilla geel - Botton-
doro oranje - Black Cherry zwart). 

28450  Moneymaker Δ *
Sterke groeier met ronde, regelmatig kleurende vruchten. Middelmatig vroeg.

28500  Marmande vleestomaat Δ
Prima buitentomaat, is heerlijk van smaak. Kan ook in bakken/potten geteeld worden.

28440  Luxor / Celebration F1 hybride
Reuzentomaat. Productief ras, dat resistent is tegen de meest voorkomende ziekten.

28540  Kerstomaat Tiny Tim
Geeft leuke kersvormige tomaatjes. Zeer geschikt voor het garneren van schotels e.d. 
Dit tomatenras leent zich ook heel goed voor de teelt binnenshuis in potten. 

28340  Kerstomaat Super Sweet 100 F1
Cocktail type met zeer veel rode, zoete vruchtjes.

28270  Serrat F1 hybride (voorheen Philippos)
Grote, ziekteresistente vruchten. Een aanwinst voor de liefhebbers.

28300  Yellow Pearshaped
Peervormige gele tomaat. Zeer geschikt voor het ganeren van schotels e.d.

28310  Balkontomaat Maja origineel F1
Maja is een echt balkontomatenras omdat de tomatenplanten slechts 45 cm hoog 
worden. Ideaal voor in de patio en op het balkon. De Maja balkontomaat geeft zoete 
tomaten met een doorsnede van circa 5cm.

28460 Liguria (zoete tomaat) 
Deze vleestomaat is heerlijk zoet van smaak, produceert weinig zaden en heeft een 
opvallend roze kleur vruchtvlees.

28480 Brutus (reuzentomaat)  
Super grote vleestomaat, verbaast iedereen met tomaten van een kilo en een diameter 
van 20 cm!
28280 Cherry mixture (4 variëteiten, apart verpakt: Kerstomaten Sweetie rood - Cereza 
amarilla geel - Bottondoro oranje - Black Cherry zwart).

28315 Roma tomaat 
Heeft stevig vruchtvlees, zeer geschikt voor in salades.

Tuintip: Zorg voor nest- en nestelgelegenheid in de buurt van uw tuin zodat 
insecteneters (zangvogels, egels, etc.) u kunnen helpen met het onderdrukken van plagen.

Tuinkers

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de plantjes 4 à 5 cm groot zijn. Groeit ook gemakkelijk 
op natte wollen lappen, neergelegd op elk licht plekje in de huiskamer. Tuinkers wordt als radijs 
op de boterham gebruikt. Zeer vitaminerijk.
28700  Gewone groene
28720  Groot- of breedbladige
28740  Overblijvende, de Jardin

Knoflook, Sjalotten en Uien

Knoflook

Telen als sjalotten op vrij droge grond. Afstand 30 x 20 cm. Planten februari-april of  
oktober-november.
29410  Franse

Zeer bekend uienachtig gewas, waar steeds meer vraag naar komt. Zeer sterk aroma-
tisch gewas. Afstand 30 x 20 cm.

Sjalotten
Uitplanten in maart-april. De smaak van de sjalot is scherper, vooral fijner en aromatischer dan 
van uien. Jonge exemplaren zijn in verse toestand gezocht voor het kruiden van sla.
29390  Golden Gourmet

Zeer duurzaam en vast. Een beslist fijn smakende sjalot.
29400  Red Sun

Heerlijke sjalot met een licht rode kleur.

Zaaisjalotten
Begin maart tot eind april in de volle grond in regels. Na ca. 6 weken iets uitdunnen. De geoog-
ste sjalotten zijn 30/45 mm in diameter en goed bewaarbaar. De oogst is 1/3 weken  later dan 
van plantsjalotten, maar vroeger dan die van uien.
28780 Bonilla F1 (v/h Creation F1)

Bosuien
28850  White Lisbon

Uiensoort die zeer dik op regels wordt uitgezaaid. Geen bol, men gebruikt de schacht. 
Fijn gesneden worden ze gebruikt in salades e.d. Oogsten vanaf half juni.

Inmaakuien
28800  Barletta

Dicht zaaien. Uitjes gelijken op zilverwitte bolletjes. Vroeg oogstbaar, prima om in te 
leggen.

Plantuien
In het voorjaar ter plaatse uitgeplant op rijen. Afstand rijen ± 25 cm. Onderling in de rij ± 10 cm. 
In de zomer oogstbaar. Grote prima uien, tot in de winter bewaarbaar. Droog oogsten en droog 
bewaren.
29360  Stuttgarter Gele

Midden zomer al mooie grote platronde uien.
29370  Sturon

Een hoogronde plantui. Goed bewaarbaar door lager vochtgehalte.
29380  Noordhollandse Rode

Geeft een dieprode ui met pittige smaak. Niet voor april planten i.v.m. doorschieten.

Stengeluien
Half april zaaien op zaaibed en eind mei buiten uitplanten op afstand van 10 cm, of direct op 
regels zaaien en uitdunnen.
28830  Ishikura

Geeft een 2 à 3 cm dikke witte op prei gelijkende schacht, die tot 40 cm lang kan 
worden. Een zeer goed smakende stoofgroente.

Zaaiuien
Zaaien in het voorjaar, in maart-april, later uitdunnen op ± 10 cm. Verlangen een voedzame 
goedbewerkte tuingrond. Uien moeten volkomen droog geoogst worden.
28900  Noordhollandse bloedrode

Uien zijn bruinachtig, bolrond en keihard.
29000  Rijnsburger gele bolronde 

Uien bruinachtig bolrond en keihard.
28950  Noordhollandse strogele

Zeer duurzame, mooi gevormde ui. Zacht en smakelijk. De Beste ui voor hutspot en 
hachee.

29350  Hyskin F1 hybride
Een platronde gele ui met een zeer hoog drogestofgehalte. Mede door de zeer goede 
huidvastheid een topras voor de langdurige bewaring.

29105  Ailsa Craig, gele reuzen-ui
Gele zaaiui die kan uitgroeien tot een gigantische omvang. Kan uitgroeien tot ruim 
zeven kilo. Matig lang bewaarbaar.

Venkel

De knol wordt als groente gegeten. De smaak lijkt op anijs.
29510 Knolvenkel Zefa Fino

Witlof

Zaaien in regels, van half mei tot in juni. Uitdunnen onderling en in de rij op ± 25 cm. Wortels in 
de herfst opkuilen en flink afdekken met aarde.
21200  Mechelse Middelvroeg

Zeer mooie korte en zware kroppen. Oogstbaar ongeveer februari. Heerlijk voor rauw 
gebruik.

29420  Hollandse Middelvroeg selectie Edellof
Geeft dikke en vastgesloten kroppen. Uiterlijk oktober inkuilen.

21360  Zoom F1 hybride
Een vroege witlofhybride voor de teelt met en zonder dekgrond. Zeer gewaardeerd 
tuinderras met mooie krop.

Rabarber

Meerjarig gewas dat veel bemesting verlangt.
25450  Victoria, roodstelige

Radijs

Voor bakcultuur zaaien in januari-februari, in de volle grond van maart tot juli. Met tussenpozen 
van b.v. 14 dagen zaaien geeft regelmatig verse radijsjes. Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig 
voor verse mest.
29270  Saxa, type Ronde Rode

Vroegste helderrode radijs met goede smaak. Geschikt voor onder glas en in de  
volle grond.

25560  Cherry Belle
Prima voor volle grond cultuur. 

29280  Gaudry / Ronde rode Witpunt
Zeer gezocht, goed groeiend. Prima voor volle grond cultuur.

29290  Bel Image F1
Tamelijk vroege donkerrode selectie met een zeer goede resistentie tegen voosheid. 
Een van de beste vollegronds radijs.

25600  Ronde soorten gemengd
Een mengsel van bovengenoemde soorten.

25650  IJskegel, lange witte
Lange, witte radijs. Heerlijk knapperige, pittige radijs

25670 French Breakfast 3  
Vanaf half maart tot begin augustus direct ter plaatse in de vollegrond in regels; iets 
uitdunnen. Voor een goed biologisch evenwicht verdient het aanbeveling om naast 
radijs worteltjes en/of sla te zaaien.

Ramenas

Zaaien: voor zomergebruik april-mei, voor winterconsumptie juni-juli.  
Later uitdunnen op 20 cm.
25800  Ronde zwarte, winter

Veel gevraagde soort, groot van stuk, pittig van smaak.
25730  April Cross F1 hybride

Halflange witte; kan het gehele jaar worden geteeld. Is zeer smakelijk en kan lang 
worden bewaard.

Rapen

Meirapen zaaien in april, herfstrapen in augustus. Later uitdunnen op ± 15 cm.  
Niet verplanten.
25900  Platte Witte Mei

Vroeg rijpe, malse soort, witvlezig, lekker zomerknolletje. Let wel, geen koolraap.
25950  Goldana, ronde gele, verbeterde Goudbal

Goedsmakende geelvlezige soort.

Tuintip: Zorg dat knaagdieren geen kans krijgen uw gewas aan te tasten.

Roodlof

Zaaien vanaf half juni voor goede kropvorming.
21630  Rossa di Chioggia

Ronde, donkerrode tamelijk losse kropjes.

Rucola

Italiaanse rauwkostsalade. 
25995  Selvatica, wilde Rucola

Jong plukken als het blad ± 8 cm hoog is. Lekker pittig groen blad.

Schorseneren

In maart-april zaaien in prima tuingrond, liefst op rijen met een tussenruimte van ± 20 cm. later 
onderling uitdunnen op ± 10 cm.
27000  Duplex / Eenjarige nietschiters *

Witvlezige, gladde, diepzwarte, dikke wortels. Geeft in diep losgemaakte grond een 
goed beschot.

Selderie

Zaaien maart-april. Zaaibed vochtig en beschaduwd houden door afdekken met natte zak of 
mat. Zaad ontkiemd zeer traag. Onder glas vroeger zaaien.
29330  Pascal, groene volpijp  / Amsterdamse fijne snij *

Groeit bossig. Blaadjes donkergroen. Stelen en blaadjes zeer aromatisch.
27100  Goudgele Zelfblekende *

Heerlijk in salades, als tussendoortje, in sauzen of gekookt. Ook lekker in  
maaltijdsoepen.

27200  Knolselderie, Dolvi, verb. Prager Reuzen *
Zware, gladde knol, kort loof. Een keer verplanten doet de knol groter worden.  
Smakelijke, veel gevraagde soort.

Tuintip: Pak een slakken probleem zo snel mogelijk en zo grondig mogelijk aan.

Sla – soorten

Bindsla
Zaaien half april-juni, afstand 25 x 30 cm.
26000  Blanke zelfsluitende

Speciale stoofsla. Zaaien april-juni, oogsten juni-september.
26050  Romeinse mini sla, Little Gem

Kropsla
Zaaien januari in de bak. In de koude grond van maart tot augustus. Kropsla is een  
gezonde, vitaminerijke bladgroente, die het hele jaar door smaakt.
26100  Meikoningin Δ

De kropsla voor glas- en vroege vollegrond teelt. Niet geschikt voor zomerteelt.  
26250  Zwart Duits

Goede, gevraagde soort, vaste krop.
26150  Hilde, verbeterde Attractie

Traag doorschietende zomersla. Vaste groene krop.
26160  Milan F1

Heerlijke malse en zeer smakelijke kropsla.
26420  Appia •

Extra grote blonde malse krop. Een echte tuinderselectie en zeer traag doorschietend.
26300  Wonder van vier jaargetijden

Meer speciaal voor zware gronden. Mooie krop, groot en blank.
26450  IJsbergsla Great Lakes

Smakelijke gezonde groente met forse vaste krop. Ook andijvie-sla genoemd.  
Voor rauw gebruik en als stoofsla.

Krulsla
Zaaien van maart tot half augustus
26690  Lollo Rossa

Sterk gekroesd, roodbruine sla met fijn ingesneden blad.
26680  Lollo Bionda

Sterk gekroesd, groene sla met fijn ingesneden blad.

Molsla
Molsla wordt gezaaid in het voorjaar, waarna de bladeren in oktober worden afgesneden. Tij-
dens en na de winter groeien gebleekte bladeren op de wortels die als groente gegeten worden.
26700  Molsla, breedbladig

Pluksla
Zaaien op rijen met een tussenruimte van ± 20 cm, van maart tot juni. Buitenste blaadjes pluk-
ken bevordert de doorgroei.
26750  Amerikaanse roodrand

Goed van smaak en zeer zacht en mals, blaadjes iets rood getint.
26780  Australische gele

Maakt veel sappig en mals blad. Flink doorgroeiend ras.
26800  Rode Eikenbladsla

Een zachte roodbladige slasoort met aparte smaak, decoratief, dus zeer geschikt voor 
salades.

Salanova sla
Salanova is een nieuwe groep van verse, eenvoudig klaar te maken slarassen: 1x snijden.....
klaar!
26540 Vicinity (groene) 

Februari-maart op zaaibed onder glas, of vanaf half maart tot augustus in regels. 
26570 Vidotex (rode) 

Februari-maart op zaaibed onder glas, of vanaf half maart tot augustus in regels.

Snijsla
Zeer dicht zaaien, in de bak van januari af, in maart in de volle grond. Geeft al vroeg een zachte 
smakelijke sla.
26850  Witte Dunsel Δ

Snelgroeiende, vlug te oogsten soort.

Veldsla
Het grote zaad zaaien in augustus of later. Kan in de winter buiten blijven, groeit nog door bij 
matige vorst. Bevriest zelden.
26900  Grote Noordhollandse Δ

Zeer aan te bevelen, snel groeiende soort met forse dikke sappige blaadjes. Bevriest 
zelden.

Mengsel
26540 Salademengsel 

Maart-augustus dun zaaien op regels in de volle grond. Regelmatig water geven. De 
mesclun bestaat uit zachte en malse snij- en pluksla in verschillende kleuren. Deze 
snelgroeiende rassen zijn ideaal om jong te plukken.

Snijbiet (warmoes)

Een op elke grond snel groeiend gewas, dat in april wordt gezaaid op rijen ± 30 cm uit elkaar.
Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden..
27500  Gewone Groene

Blad donkergroen met dunne nerven.
27600  Lucullus, goudgele *

Blad smakelijk en mals, groengeel en iets gekroesd.
27650  Bright Lights

Een speciale snijbiet met decoratief gekleurd blad van geel tot dieprood, mooi in 
salades.
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12400  Waterkers
De knappend, frisse, ronde blaadjes hebben een prettig pittige smaak en worden rauw 
gegeten. Telen onder vochtige omstandigheden is noodzakelijk. 

12450  Wijnruit
Blauwgroen bewaasde blaadjes met eigenaardig doordringende reuk die honden 
afstoot. Soepen en sauzen kunnen er mee gekruid worden. 

12500  Zuring
Breedblad. Lichtgroene bladeren, een smakelijke groente, gemakkelijk te kweken.

Groenbemesters / Bloemenmengsels

Het telen van groenbemesters heeft een aantal voordelen. Het organisch stofgehalte van 
de grond wordt positief beïnvloed, het verbeterd de structuur van de grond, het voorkomt 
uitspoeling van voedingsstoffen en voorkomt ongewenste onkruidgroei. Daarnaast wordt het 
bodemleven geactiveerd en/of in stand gehouden. Groenbemesters worden veelal niet geoogst 
maar licht ondergewerkt in de bouwvoor.
83200  Bladkool

Heeft sterke wortelontwikkeling en geeft veel organische stof. Het gewas is weinig 
vorstgevoelig. Door de sterke wortelontwikkeling heeft dit gewas een positieve invloed 
zowel op de structuur van de grond als op het bodemleven.

83400  Bladrammenas
Lokgewas voor aaltjes. Werkt structuurverbeterend en geeft een vlotte grondbedek-
king. Bladrammenas is sterk vorstgevoelig, dus weinig opslag.

83900  Engels raaigras
Heeft een sterke wortelontwikkeling. Het gewas heeft daarom een sterk positief effect 
op zowel de structuur als op het bodemleven.

83500  Facelia
Geeft veel organische stof. Facelia is mits op tijd gezaaid een uitstekende bijenplant.  
Is een makkelijke kiemer en geeft een snelle grondbedekking. Sterk vorstgevoelig.

83300  Gele mosterd
Het gewas groeit snel en heeft een vlotte grondbedekking. Kan tot ver in september 
gezaaid worden. Gele mosterd is sterk vorstgevoelig waardoor er weinig kans op 
opslag bestaat.

83140  Italiaans raaigras
Heeft een sterke wortelontwikkeling. Het gewas heeft daarom een sterk positief effect 
op zowel de structuur als op het bodemleven.

83100  Lupine
Stikstofbindend vermogen, structuurverbeterend, is sterk vorstgevoelig. Het gewas 
stelt weinig eisen aan de grond, maar voldoende vocht is noodzakelijk voor een goede 
kieming. De zaaitijd is van begin juli tot half augustus. 

83130  Luzerne
Heeft stikstofbindend vermogen en geeft een diep en krachtig wortelsysteem waar-
door de structuur van de bodem gunstig wordt beïnvloed. Wel veel kans op opslag het 
volgende jaar.

83120  Rode klaver
Heeft sterk stikstofbindend vermogen en geeft organische stof. 

83800  Stoppelknollen
Geeft organische stof en behoudt de structuur. Weinig kans op opslag.

83110  Tagetes
Is een lokgewas voor het wortellesie-aaltje.

83600  Wikke
Geeft organische stof en heeft stikstofbindend vermogen.

83700  Witte klaver
Klaver is een vlinderbloemigen en heeft dus stikstofbindend vermogen, is weinig vorst-
gevoelig maar geeft een trage gewasontwikkeling.

83850 Bijenmengsel
Mengsel bestaande uit specifieke drachtplanten voor bijen.

83860 Wildbloemenmengsel
Rijk bloemenmengsel voor bevordering van de biodiversiteit.

83870 Vlindermengsel
Mengsel bestaande uit specifieke drachtplanten voor vlinders.

83880 Zonnebloem (Gigantheus)
De grote zonnebloem die bij een ieder bekend is.

BLOEMZADEN

Eénjarige soorten

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
40000 Acroclineum Zomerstrobloem  gemengd 50
40050 Adonis Kooltje vuur  bloedrood 40
40090 Agastache Dropplant  blauw 60
40100 Ageratum Leverbalsem  blauw 25
40230 Althaea Stokroos  gemengd 80
40233 Althaea Stokroos Majarette Champagne wit 80
40250 Alyssum Rotsschild Sneeuwkleed wit 10
40270 Alyssum Rotsschild Rosie O’Day roze-rood 10
40290 Alyssum Rotsschild Royal Carpet purper 10
40350 Amaranthus Kattestaart  rood 100
40370 Anagallis   gemengd 20
40400 Antirrhinum Leeuwenbekje Maximum gemengd 80
40440 Antirrhinum Leeuwenbekje Nanum gemengd 50
40460 Antirrhinum Leeuwenbekje Nanum mix gemengd 60
40520 Antirrhinum Leeuwenbekje Tom Thumb gemengd 20
40600 Arctotis Scapiger  gemengd 30
40650 Begonia Semperflorens  gemengd 30
40690 Begonia Rode komeet F1  scharlakenrood 15

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
40710 Begonia Witte komeet F1  wit 15
40730 Begonia Roze komeet  roze 15
40745 Bidens Humilis  Golden Eye  30
40750 Brassica Sierkool vele soorten gemengd 30
40790 Calendula Goudsbloem Arvensis  30
40800 Calendula Goudsbloem Ball’s dubbelbl. oranje 60
40820 Calendula Goudsbloem Radio cactusbl. oranje 60
40850 Calendula Goudsbloem Pacific Beauty gemengd 60
40860 Calendula Goudsbloem Golden Emperor geel 50
40880 Calendula Goudsbloem Oranjekoning donker hard 40
40900 Calendula Goudsbloem Fiësta Gitana gemengd 30
41000 Callistephus Aster Colour Carpet gemengd 25
41030 Callistephus Aster Dwerg Chrysant gemengd 35
41050 Callistephus Aster Waldersee gemengd 35
41070 Callistephus Aster Pioenbl. Reuzen gemengd 80
41100 Callistephus Aster enkelbloemig gemengd 70
41150 Callistephus Aster Pompon gemengd 50
41200 Callistephus  Aster Koningin der Hallen gemengd 60
41220  Callistephus Aster Unicum (straalaster) gemengd 60
41250 Callistephus Aster Struisveder gemengd 55
41320 Callistephus Aster Boeket Powderpuffs gemengd 70
41380  Callistephus Aster Princesse gemengd 55
41550 Celosia Hanekam  gemengd 25
41570 Celosia Pluimhanekam Thompsoni gemengd 70
41590 Cephalophora  Pineapples  45
41650 Centaurea Korenbloem dubbelbloemig gemengd 90
41670 Centaurea Korenbloem Blue Ball blauw 90
41750 Centaurea Korenbloem Polka Dot gemengd 40
41700 Centaurea Keizerskorenbloem Imperalis gemengd 75
41780 Cerinthe Wasbloem Major pride of Gibraltar  60
41800 Cheiranthus Strandviolier  gemengd 60
41850 Chrysanthemum Chrysant Carinatum gemengd 60
41870 Chrysanthemum Chrysant Coronarium gemengd 90
41920 Chrysanthemum Chrysant Segetum Eldorado  60
42000 Cineraria Askruid Diamant zilvergrijs 45
42050 Clarkia Amandelroosje Dubbelbloemig gemengd 60
42100 Cleome Kattensnor Rose Queen roze 100
42150 Cobaea Klokwinde  violetblauw 300
42200 Convolvulus Dagschone  gemengd 40
42240 Cosmea  Sonate gemengd 50
42250 Cosmea  Sensatio gemengd 100
42260 Cosmea Zeester Sea Stars gemengd 80
42270 Cosmea  Sunset  rood 60
42300 Cucurbita Sierkalebas Kleinvruchtig gemengd 300
42320 Cucurbita Sierkalebas Klein- en grootvruchtig gemengd 300
42330 Cucurbita Sierkalebas Turkse Muts
42400 Dahlia  Unwin’s half-dubbel gemengd 60
42500 Delphinium Ridderspoor Hyacintbloemig gemengd 45
42520 Delphinium Ridderspoor Imperial mix gemengd 90
42595 Delphinium Ridderspoor Summer Blues gemengd 35
42640 Delphinium Ridderspoor Fox gemengd 30
42600 Dianthus Duizendschoon Wee Willie gemengd 20
42650 Dianthus Duizendschoon Chinese anjer gemengd 35
42750 Dianthus Duizendschoon Bloemmisterij anjer gemengd 60
42820 Dimorphoteca Satijnbloem Apollo gemengd 30
42850 Echium Slangekruid Blue Bedder diepblauw 40
42900 Eschscholtzia Slaapmutsje Enkelbloemig gemengd 35
42920 Eschscholtzia Slaapmutsje Dubbelbloemig gemengd 35
43100 Gazania Middaggoud  gemengd 30
43150 Godetia Zomerazalea Enkelbloemig gemengd 40
43180 Godetia Zomerazalea Dubbelbloemig gemengd 40
43250 Gomphrena Kogelamaranth  gemengd 30
43300 Gypsophila Gipskruid Covent Garden wit 50
43320 Gypsophila Gipskruid  diep roze 50
43400 Helianthus Zonnebloem Avondzon bruin-rood 200
43420 Helianthus Zonnebloem Giganteus geel 250
43450 Helianthus Zonnebloem Sungold dubbelbl. geel 180
43480 Helianthus Zonnebloem Sungold dubbelbl. geel 60
43490 Helianthus Zonnebloem Pacino potzonnebloem geel 40
43500 Helianthus Miniatuurzonnebl. Stella geel 140
43520 Helianthus Miniatuurzonnebl.  gemengd 140
43550 Helichrysum Strobloem Tom Thumb gemengd 40
43600 Helichrysum Strobloem langstelig gemengd 90
43630 Heliotropium  Zonnewende  blauw 40
43635 Hibiscus  Trionum  70
43670 Iberis Scheefbloem Umbellata gemengd 25
43750 Impatiens Balsamien dubbel gemengd 50
43800 Impatiens Vlijtig Liesje Nana Baby gemengd 30
43820 Impatiens Vlijtig Liesje Safari F2 gemengd 25
43890 Ipomoea Klimmende Winde Cardinal Climber   rood   200 
43900 Ipomoea Klimmende Winde Purpurea gemengd 300
43920 Ipomoea Klimmende Winde Rubro Coerulea blauw 300
43925 Ipomoea Klimmende Winde Tricolor  300
44100 Lathyrus Reuk- of siererwt Bijou gemengd 50
44180 Lathyrus Reuk- of siererwt Colorama gemengd 180
44190 Lathyrus Reuk- of siererwt Royal Family gemengd 180
44200 Lathyrus Reuk- of siererwt Royal Family rood 180

Wortelen

Wij onderscheiden hier twee groepen: zomerwortelen en winterwortelen. Zaaien op rijen doet 
de bedden beter en vlugger schoonhouden. Afstand rijen ± 20 cm, onderlinge afstand ± 10 cm. 
Zomerwortelen zaaien vanaf maart tot juli, winterwortelen half april of iets later. Geen verse 
mest.

Zomerwortelen
29430  Amsterdamse bak *

Voor bak- en volle grond. Overbekende lange vroege wortel met mooie kleur en fijne 
pit.

29440  Adam •
Verbeterde Amsterdamse bak. Stevige gladde lange wortel met uitstekende in- en 
uitwendige kleur. Geschikt voor vroege zomer- en herfstteelt.

29450  Nantes, verb. Stomppuntige
De zomerwortel bij uitnemendheid. Lof een weinig langer, de peen mooier en forser 
dan bij de Amsterdamse. Groeit flink en geeft veel.

29320  Parijse Markt *
Een ronde wortel ter grootte van een flinke radijs. Prima voor de fijne keuken en zeer 
geschikt voor de weck en de diepvries.

29490  Chantenay
Mooi van kleur en smakelijk. Door zijn grootte ook zeer geschikt als voederwortel.

22924 Vitamine wortel 54 F1  
Vanaf half maart tot begin juli in de vollegrond op regels; eventueel iets uitdunnen. 
Vroege zomerwortel met een zeer hoog caroteengehalte. Heerlijk zoet van smaak en 
ideaal als gezonde snack voor kinderen.

Winterwortelen
29460  Berlikumer, winter

Goed smakende, veel gevraagde stomppuntige soort. Lang houdbaar, een echte win-
terpeen. Prima voor hutspot.

29550 Lobbericher gele
Ouderwetse gele winterpeen, zachtzoete smaak met heel hoge opbrengst. Uitstekend 
te bewaren.

29470  Flakkese Stomppuntige
Lange, dikke oranjerode winterwortel, sappig en duurzaam.

Pillenzaad

Pillenzaad zorgt voor precisie. U zaait uw gewas direct op de juiste afstand zodat uitdunnen of 
verspenen niet meer nodig is. Hierdoor kan uw gewas, zonder stagnatie, doorgroeien voor een 
optimaal resultaat.
89175  Andijvie nummer vijf 2 Grobo
89178  Kropsla Milan
89185  Wortelen Nantes
89186  Wortelen Flakkese
89193  Peterselie donkergroene gekrulde
89194  Prei Farinto
89198  Radijs Saxa

Zaadlinten

De zaadbanden hebben een lengte van 7,5 meter. U kunt deze banden uitrollen waarbij de 
zaadhoeveelheid en zaaiafstand netjes en juist zijn gedoceerd. De linten kunt u op de gewenste 
lengte inkorten.
80870  Gemengde sla 
80871  Lente uitjes
80873  Peterselie Bravour
80875  Radijsjes helderrood
80876  Zomerwortel Nantes

Spruitgroenten

Van spruitgroente worden de jonge kiemplantjes gegeten. U kunt ze kweken op een vochtige 
ondergrond, bv. watten of een dikke laag keukenpapier.
84040 Alfalfa
84048 Broccolikers
84058 Rucolakers
84060 Tauge
84062 Tuinkers

Kruiden

Kruiden dienen niet te diep te worden gezaaid aangezien het bijna allemaal lichtkiemers zijn. 
Zorgt er wel voor dat uitdroging wordt voorkomen. Diverse kruiden kunnen worden gedroogd. 
Zorg voor een droge, donkere en goed geventileerde ruimte. 
10000  Absint-alsem

Plantenaftreksel helpt tegen bladluis, aardvlo, slakken en ook tegen vlooien bij huis-
dieren.

10050  Anijs
De zaden worden gebruikt voor het kruiden van gebak en koekjes en de bereiding van 
likeuren en essences.

10100  Basilicum fijne
10150  Basilicum grove
10115  Basilicum pot Bascuro

In soepen en sauzen en bij het inleggen van augurken. Gedroogd in pasteien,  
leverworst e.d. Gebruik basilicum vooral bij gebakken vis. Zeer geurig.

10250  Bieslook fijne
10300  Bieslook grove
10280  Bieslook-knoflook

Veel gebruikt toekruid bij sla, soepen, sauzen en peulvruchten. Zachte uiensmaak.
10350  Bonenkruid éénjarig
10400  Bonenkruid overblijvende

Een geurig toekruid bij de bereiding van tuinbonen. Kan ook worden gedroogd.
10450  Bijvoet

Bitter kruid voor in de keuken, de wortel wordt als geneeskrachtig beschouwd. 
10500  Citroenmelisse

Toekruid bij vleesschotels en salades. Ook gebruikt in de geneeskunde en bij bereiding 
van likeuren en essences. Frisse citroengeur.

10550  Dille
De onrijpe zaadhoofdjes worden gebruikt bij het inleggen van augurken, komkommers 
en zuurkool.

10600  Dragon
Zeer veel gebruikt bij het inleggen van augurken en kruidenazijn. Verder bij  
tomatengerechten en soepen.

10650  Duizendblad
Heeft een ontstekingsremmend en bloedstelpend effect.

10700  Engelwortel
Zaaien in nazomer, overblijvende plant. Bladeren fijn snijden voor mild aroma aan 
sauzen en soepen.

10800  Gentiaan
Aangewend als maagversterkend en galafdrijvend middel gebruikt. Bovendien is het 
immuunversterkend, waardoor het afweersysteem wordt verbeterd. 

10900  Hysop
Voor het kruiden van salades, soepen, vlees- en ei gerechten gebruikt men kleine 
hoeveelheden van de jonge plantedelen. Kunnen zowel vers als gedroogd worden 
geconsumeerd.

10950  Kaasjeskruid
Plant waarvan de vrucht op een Gouds kaasje lijkt. Tweejarig kruid, geschikt voor 
bijenweide. Zaaien april-mei

11000  Kamille
Voor dampbaden tegen neusverkoudheid. Ook aardige sierplant voor rotstuinen.

11050  Kervel, gewone
Voor de bereiding van soepen (kervelsoep) en bij salades. Geneeskrachtig.

11100  Komkommerkruid, Bernagie
Heeft een komkommerachtige smaak. Wordt daarom gebruikt in salades. De bloemen 
dienen voor versiering van salades en spijzen. Honingrijk 

11150  Komijn
Het zaad wordt gebruikt bij de bereiding van de komijnekaas en sommige  
worstsoorten.

11200  Koriander
De rijpe zaden gebruikt men voor gebak, koolsoorten, bietjes, soepen en bij de inmaak.

11250  Kruizemunt
De gedroogde bladeren worden gebruikt bij vleesspijzen, sauzen en kruidenazijn.

11300  Lavas (maggi kruid)
Voor het kruiden van soepen, sauzen en vleesgerechten. Sterk aromatisch.

11350  Lavendel
Voor de rotstuin. Voor de bloei afgesneden en gedroogd behoudt het zijn geur. Antimot.

11400  Lievevrouwebedstro
Aromarijk, prachtig witbloeiend tuinkruid voor vruchtendranken en rauwkost.

11450  Majoraan
Wordt gebruikt in soepen en bij koolsoorten, gevogelte, goulash en salades.

11550  Marjolein, Oregano
Voor soepen, peulvruchten, sauzen, aardappelgerechten, tomaten, salades. Kan 
worden meegekookt.

11165  Mosterd gele 
Vers Mosterd-kruid heeft een pittige mosterdachtige smaak en komt tot haar recht in 
salades, op vleesgerechten en kaas, maar ook in aardappelgerechten zoals puree.

11700  Pepermunt
Wordt gebruikt in de boerenkruidsoep. Pepermuntthee en als toekruid bij kool en 
vleesspijzen.

11800  Pimpernel
Jonge frisse blaadjes gebruiken voor het kruiden van soepen, met maggikruid en  
peterselie; bij gekookte vis en vlees; in zure sauzen en kruidenazijn.

11850  Rozemarijn
Heerlijk bij vlees en in sauzen. Regelmatig knippen houdt de plant compact.

11900  Salie
Bij vlees- en visgerechten en voor de bereiding van medicinale saliemelk.  
Blaadjes geschikt voor sla en soep.

12000  St. Janskruid 
Is pijnstillend, zenuwstillend en werkzaam tegen depressies.

12185  Stevia Suikerplantje 
Ook wel honingplantje genoemd heeft mierzoete bladeren. De bladeren kunt u na de 
oogst direct gebruiken of eventueel drogen.

12250  Tijm
In peulvruchten en bij vlees- en visgerechten. De thee uit de bladeren getrokken is een 
middel tegen hoesten. Zeer aromatisch.

12300  Valeriaan
Wortels zijn geneeskrachtig. Ook wel kattenkruid genoemd.

12350  Venkel
Blaadjes worden meegekookt in lichte sauzen voor vlees-, vis- en eiergerechten. Verse 
blaadjes bij peulvruchten en salades gebruiken; de gedroogde vruchtschermen en 
zaden voor het kruiden van gebak. De venkelknol wordt dikwijls als groente gegeten. 
Smaak lijkt op anijs.
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53050 Cerastium Hoornbloem  wit 25
53100 Chrysanthemum Margriet Silver Princess wit 40
53150 Chrysanthemum Margriet May Queen wit 75
53250 Delphinium Ridderspoor Giant pacific gemengd 150
53320 Dianthus Grasanjer dubbel- en halfdubbel  40
53350 Dianthus Steenanjer Briljant Karmijnroze 25
53430 Echinacea Zonnehoed  rood 100
53440   Echinacea   Zonnehoed  Paradiso   gemengd  80
53450 Echinops Kogeldistel  blauw 100
53550 Gaillardia Kokardebloem  geel en rood 75
53630 Gypsophila Bruidssluier Snow Flake wit 80
53650 Gypsophila Bruidssluier enkelbloemig wit 90 
53680 Gypsophila Gipskruid  roze 15
53750 Helianthemum Zonneroosje  gemengd 25
53850 Hesperis Damastbloem  violet 100
53955 Knautia  Red Knight  90
54000 Lathyrus Reuk- of siererwt  gemengd 180
54050 Leontopodium Edelweiss  grijs wit 30
54100 Liatris  Spicata purperroze 70
54150 Linum Vlas  blauw 70
54200 Lupinus  Russell’s hybride gemengd 90
54220 Lupinus  Minarette gemengd 50
54250 Lychnis Brandende liefde  rood 90
54300 Nepeta Kattenkruid  blauw 30
54320   Papaver   Klaproos             gemengd   90
54350 Physalis Lampionplant Franchetti gig. oranje 80
54500 Pulsatilla Wildemanskruid Vulgaris violet-blauw 30
54530 Pyrethrum Persische Margriet Robinson’s Giants gemengd 75
54580 Saponaria Zeepkruid Ocymoides roze 25
54720 Sedum Muurpeper groenblijvend geel 10
54780 Thymus Veldtijm Serpyllum purperrood 10
54820 Veronica Ereprijs Spicata blauw 60
54850 Viola Maarts Viooltje  paars 20
54900 Speciaal mengsel Rotstuinen  gemengd 10-30

Kamer- en potplanten

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
55100 Cactusmengsel All round mengsel
55300 Coleus Regenboogmengsel   30
55500 Mimosa Kruidje-roer-me-niet   40
55550 Passiflora Passiebloem Coerulea  350
55800 Thunbergia Suzanne-met-de-mooie-ogen  50-250
55810 Thunbergia Suzanne-met-de-mooie-ogen African Sunset gemengd 50-250

VOORJAARSBLOEMBOLLEN
Dahlia’s

Decoratieve Dahlia
60100 Arabian Night (zwartrood)
60110 Garden Wonder (rood)
60120 Creme de Cassis (pioenpurper)
60130 Glory of Heemstede (geel)
60140 Glorie van Noordwijk (oranje)
60150 Mistery Day (violet met wit)
60160 Duet (rood met wit)
60170 Rosella (rose)
60180 White Onesta (wit)
(hoogte: 70 - 140 cm)

Cactus Dahlia
60200 Kennemerland (geel)
60210 Ludwig Helfert (oranje)
60220 My Love (wit)
60230 Purple Gem (purper)
60240 Friquolet (rood met wit)
60250 Preference (zalmrose)
60260 Vuurvogel (geel met rood)
60270 Wittemans Best (rood)
(hoogte: 50 - 80 cm)
Pompon Dahlia
60300 Natal (zwartrood)
60310 Little Wlliam (rood met wit)
60320 Souvenir d’Ete (oranje)
60330 Nescio (felrood)
60340 Golden Septer (geel)
60350 Petra’s Wedding (wit)
60360 Genova (witroze)
60370 Stolze von Berlin (donkerroze)
(hoogte: 70 - 100 cm)

Gladiolen

60900 Oscar (rood)
60910 Platini (geel)
60920 Nori (blauw)
60930 Supreme (rose)

60940 Peter Pears (zalm)
60950 Purple Flora (purper)
60960 White Prosperty (wit)
60970 Gemengd
(hoogte: 80 - 130 cm)

Naast ons vaste assortiment, dat in de catalogus is vermeld, voeren wij ook 
een gelegenheidsassortiment welke u kunt vinden in onze winkel of op onze 
website. 

Meststoffen / grondverbeteraars / grondbedekkers

Aanplantgrond
Deze grond is ontwikkeld voor de aanplant van nieuwe tuinplanten en bomen. Het kan 
ook worden toegepast bij het verplanten van bestaande beplanting. Naast een biologische 
basisbemesting en kalk bevat het RhizoPlus.  RhizoPlus is een mengsels van mycorrhiza 
en andere rhizosphere bacteriën en schimmels. Door de toevoeging van RhizoPlus zal de 
opname van voedsel en water sneller en makkelijker op gang komen. Bovendien bevordert 
RhizoPlus het natuurlijk evenwicht. Niet geschikt voor zuurminnende planten zoals Rhodo-
dendron, Azalea, Heide, Magnolia en andere zuurminnende planten.

Potgrond 
Geschikt voor al uw potplanten, zowel binnen als buiten. Deze grond is zeer geschikt voor een 
snelle doorworteling van jonge stekken. 
Verpakkingen: 20 ltr. / 40 ltr. / 70 ltr.

Potgrond speciaal
Potgrond speciaal is niet alleen samengesteld uit de beste veensoorten, maar bevat bovendien 
EasyCoat waardoor de eerste 6 maanden niet hoeft te worden bijgemest.

Kwekerspotgrond
Kwekerspotgrond Excellent is speciaal samengesteld uit de beste en meest hoogwaardige 
grondstoffen. Deze samenstelling zorgt voor een luchtige structuur waardoor de wortels van 
de plant zich optimaal kunnen ontwikkelen. De toevoeging van klei zorgt ervoor dat water en 
voedingsstoffen beter worden vastgehouden en daardoor langer beschikbaar zijn voor de plant. 
Lavameel zorgt o.a. voor verharding van het blad waardoor de plant een betere weerstand 
tegen ziekten krijgt. Kwekerspotgrond is hét mengsel voor al uw binnen en buitenplanten. Als 
bemesting is gekozen voor een organische mest en volstaat voor ca. 3 maanden.

Zaai- en stekgrond
Deze grond is zoals de naam reeds aangeeft uitermate geschikt om in te zaaien en te stekken. 
In deze grond voelt uw zaad en/of stek zich thuis en zal zich snel ontwikkelen. Doordat het 
een vrij schrale grond is zullen de jonge worteltjes niet verbranden en snel op zoek gaan naar 
voldoende voeding. Dit zorgt voor een goede wortelontwikkeling. Verpakking: 40 ltr.

Tuinaarde
Deze grond is een universele grond. Zeer geschikt voor het ophogen van borders en als aanvul-
ling voor te laag gelegen plaatsen. Daarnaast is deze grond geschikt om goed gewortelde jonge 
plantjes in uit te planten. Verpakking: 40 ltr.

Turfstrooisel
Een product waarmee u in het najaar uw vorstgevoelige planten kunt afdekken. Wanneer u zure 
grond nodig heeft voor zuurminnende planten (bv Rhododendron) kunt u dit product tevens 
toepassen in het plantgat. Let wel dat bij veelvuldig gebruik uw grond verzuurt. Hiervoor dient u 
in het voorjaar een corrigerende kalkbemesting toe te passen. Verpakking: 30 ltr. / 150 ltr.

Culterra (10+4+6)
Een langzaam werkende meststof van organische oorsprong. Deze meststof kunt u zowel in uw 
sier- als groentetuin alsmede op uw gazon toepassen. Deze meststof komt geleidelijk vrij en tast 
het bodemleven niet aan. Wanneer u 2 x per jaar een basisbemesting toepast is uw gewas het 
gehele jaar zeker van voldoende voeding. De dosering is circa 1 kg / 10 m² Verpakking: 5 kg / 
10 kg / 25 kg.

Gedroogde koemest
Dit is een puur natuur product met een minimaal percentage organische stof van 40%. Het 
percentage van de totaal aanwezige voedingstoffen kan variëren Verpakking: 25 ltr.

Bloedmeel (13% N)
Een organische meststof met stikstof als voedingselement. Stikstof zorgt voor snelle groei en 
een donkere bladstand. Dosering: 50 gram/m². Verpakking: 1,6 kg.

Beendermeel (5% N + 16% P)
Een organische meststof voor aanvulling van de fosfaat behoefte van uw gewas. Fosfaat is o.a. 
een belangrijke voedingsstof voor de wortelvorming. Dosering: 50 – 75 gram/m². Verpakking: 
1,6 kg. 

Vinassekali (2% N + 30% K)
Een organische meststof welke hoofdzakelijk bestaat uit kali. Kali is een voedingselement dat 
met name door bol- en knolgewassen wordt gevraagd. Dosering: 50 gram/m².  
Verpakking: 800 gram.

Compost
Dit is een zeer belangrijk product om uw grond op termijn gezond te houden. Zowel het vocht-
vasthoudend vermogen als de structuur van uw grond wordt in belangrijke mate verbeterd of in 
stand gehouden. Daarnaast is een voldoende hoog organisch stofgehalte uiterst belangrijk voor 
uw bodemleven. Verpakking: 40 ltr.

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
44210 Lathyrus Reuk- of siererwt Royal Family roze 180
44220 Lathyrus Reuk- of siererwt Royal Family wit 180
44250 Lathyrus Reuk- of siererwt Royal Family blauw 180
44300  Lavatera Bekermalva  roze-rood 120
44310 Lavatera Bekermalva Mont Blanc wit 70
44400 Linaria Vlasleeuwebek Fairy bouquet gemengd 30
44450 Linum Vlas grootbloemig rood 40 
44500 lobelia Parelsnoer  gemengd 15
44520 lobelia Crystal Palace  violetblauw 15
44550 lobelia  Kaiser Wilhelm gentiaanblauw 15
44600 lobelia  Saphir blauw met wit 20
44700 Lupinus  Nanus pixie Delight gemengd 40
44720 Lupinus Hartwegii  gemengd 80
44750 Malope Trechtermalva Grootbloemig gemengd 90
44850 Matthiola Zomerviolier dubbelbloemig gemengd 35
44890 Matthiola Avondviolier Pink roze 35
44900 Mesembryanthemum  IJs- of Middagbloem  gemengd 15
44950 Mimulus Maskerbloem Queen’s Prize gemengd 35
44970 Mina Spaanse vlag sterke klimmer  300 
45000 Mirabilis  kleurenmengsel gemengd 60
45050 Moluccella Klokken van Ierland  groen 75
45100 Nemesia  Carnival gemengd 35
45200 Nemophila   hemelsblauw 20
45290 Nicotiana Siertabak Sylvestris wit 150
45300 Nicotiana Siertabak Alata Tinkerbell gemengd 45
45321 Nierembergia Hippomanica White Robe  15
45350 Nigella Juffertje in’t groen Persian Jewels gemengd 45
45380 Nigella Juffertje in’t groen Miss Jekyll blauw 45
45450 Papaver Tulppapaver Glaucum rood met vlek 50
45480 Papaver Klaproos Rhoeas gemengd 70
45500 Papaver Slaapbol Somniferum gemengd 90
45550 Pelargonium Geranium` Magic Beauty gemengd 35
45560 Pelargonium Geranium Mustang kersrood 35
45580 Pelargonium Geranium Sprinter oranje-rood 35
45600 Pelargonium  Geranium  Cherie zalm-roze 35
45620 Pelargonium Geranium Apollo wit 35
45630 Pelargonium Geranium Bright Eyes  35
45700 Petunia   gemengd 45
45720 Petunia Raadsheer  blauw-violet 45
45750 Petunia Hemelroosje  helder roze 45
45780 Petunia Sneewbal  zuiver wit 45
46300 Petunia   gemengd 45
46350 Petunia Cascade hangpetunia gemengd 35
46400 Phlox Vlambloem Beauty gemengd 20
46450 Phlox Vlambloem Cuspidata gemengd 35
46520 Portulaca  dubbelbloemig gemengd 15
46700 Ricinus Wonderboom  gemengd 250
46730 Rudbeckia Zonnehoed Prairie Sun gemengd 80
46750 Rudbeckia Zonnehoed Gloriosa gemengd 80
46850 Salvia  Faranacea gemengd 60
46860 Salvia Salvia   Purple   purper   25
46870 Salvia  Victoria donkerblauw 45
46900 Salvia  St. Jansvuur scharlakenrood 25
47050 Scabiosa Duifkruid  gemengd 90
47055 Scabiosa   Duifkruid                donkerrood   90
47100 Schizanthus Armelui’s Orchidee Angel Wings gemengd 40
47140 Solanum Pumpkin on a stick  100
47250 Statice Lamsoor Pacific gemengd 80
47350 Tagetes Afrikaan Yellow Supreme  75
47380 Tagetes Afrikaan Hawaii oranje 75
47420 Tagetes Afrikaan Sunset Giants gemengd 75
47500 Tagetes Afrikaan Maximix grootbl. gemengd 25
47520 Tagetes Afrikaan Golden Age goud-oranje 25
47550 Tagetes Afrikaan Mr. Moonlight geel 25
47700 Tagetes Afrikaan Petite  oranje 20
47720 Tagetes Afrikaan Harmony oranje-bruin 20
47750 Tagetes Afrikaan Petite yellow geel 20
47780 Tagetes Afrikaan Bolero rood-geel 30
47800 Tagetes Afrikaan Carmen roestbruin 30
47820 Tagetes Afrikaan Tangerine diep oranje 30
47850 Tagetes Afrikaan Bonita dubbel gemengd 30
47900 Tagetes Afrikaan Granada goudgeel 30
47950 Tagetes Afrikaan klein bloemig oranje-geel 35
48000 Tropaeolum O. Indische kers enkelbloemig gemengd 300
48050 Tropaeolum O. Indische kers Glorious Gleam gemengd 125
48080 Tropaeolum O. Indische kers Scarlet Gleam gemengd 125
48100 Tropaeolum O. Indische kers Tom Thumb gemengd 30
48150 Tropaeolum O. Indische kers Empress of India rood 30
48155 Tropaeolum O. Indische kers Black Velvet gemengd 30
48200 Tropaeolum O. Indische kers Jewell dubbelbl. gemengd 30
48222  Tropaeolum   O. indische kers   Milkmaid   wit  150
48250 Tropaeolum Kanariekers  geel 200
48315 Venidium   wit 60
48350 Verbena IJzerhard Ideal Florist gemengd 40
48380 Verbena IJzerhard Compacta gemengd 25

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
48450  Viscaria   Viscaria   Patio Mixture   gemengd   25
48500 Xeranthemum Papierbloem  gemengd 60
48550 Zea Siermaïs  Multicolour 150
48570   Zinnia   Zinnia   Royal Purple   paars   75
48600 Zinnia  Dahliabloemig gemengd 90
48650 Zinnia  Californische Reuzen gemengd 90
48670 Zinnia  Chrysantbloemig gemengd 90
48680 Zinnia  Lilliput dubbelbl. gemengd 60
48690  Zinnia  Peppermint Stick gemengd 60
48700 Zinnia  Persian Carpet gemengd 40
48750 Zinnia  Thumbelina gemengd 20

Mengsels

Art. nr  Nederlandse naam Ras Kleur 
48780  Zomerbloemen  gemengd
48800  Snijbloemen   gemengd
48850  Japans Bloemengazon  gemengd
48860    Eetbare bloemen               gemengd   30 - 120
48900  Klimplanten   gemengd
48920  Zomerbloemen  oranje tinten
48930  Zomerbloemen  roze-rood
48940  Zomerbloemen  witte tinten
48950  Rotstuinen  éénjarige soorten gemengd
48960  Zomerbloemen  blauwe tinten
49000  Siergrassen  vele soorten
49038  Akkerflora   gemengd
49050  Droogboeketten  gemengd
49070  Veldbloemenmengsel  gemengd
49080  Vlinderbloemenmengsel  gemengd
49100  Wildbloemen (5 gram)  gemengd
49127    Bijenmengsel               gemengd   30 - 50
49150  Wildbloemen (10 gram)  gemengd

Tweejarige soorten

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
50000 Athaea Stokroos Chater’s gemengd 180
50100 Bellis Madeliefje Monstrosa gemengd 20
50250 Bellis Madeliefje Pomponette gemengd 15
50350 Campanula Mariëtte-klokje enkelbloemig zachte tinten 60
50380 Campanula Kop-en-schotel  gemengd 60
50500 Cheiranthus Steenraket Fair Lady gemengd 50
50550 Cheiranthus Steenraket Tom Thumb gemengd 25
50650 Dianthus Duizendschoon enkelbloemig gemengd 50 
50720 Dianthus Duizendschoon dubbelbloemig gemengd 50
50750 Dianthus Duizendschoon Nanus compactus gemengd 25
50800 Dianthus Tuinanjer Grenadin gemengd 60
50900 Digitalis Vingerhoedskruid Gloxinia-bloemig gemengd 140
50950 Dipsacus Weverkaarde  lila 150
51000 Lunaria Judaspanning  violet 90
51100 Myosotis Vergeet-me-niet vroegbloeiend blauw 40
51150 Myosotis Vergeet-me-niet Blue Ball indigo blauw 20 
51180 Myosotis Vergeet-me-niet Victoria roze 25
51300 Papaver IJslandse papaver Excelsior pastel tinten 50
51350 Viola Viooltje Trimardeau gemengd 25
51400 Viola Viooltje Hollandse reuzen gemengd 25
51450 Viola Viooltje Aalsmeerse reuzen gemengd 25
51600 Viola Viooltje Zwitserse reuzen gemengd 25
51620 Viola Viooltje Alpenmeer donkerblauw 25
51650 Viola Viooltje Avondrood mahonierood 25
51700 Viola Viooltje Berna violetblauw 25
51720 Viola Viooltje Celestial hemelsblauw 25
51750 Viola Viooltje Coronation Gold goudgeel 25
51780 Viola Viooltje Mont Blanc ivoorwit 25
51800 Viola Viooltje Oranjezon oranje 25
51820 Viola Viooltje Red Wing rood-goudgeel 25
51850 Viola Viooltje Rheingold oudgeel met vlek 25
51880 Viola Viooltje Silverbride wit-purper 25
51950 Viola Hoornviooltje Bambini gemengd 20
51980 Viola Hoornviooltje Johny Jump gemengd 20

Meerjarige soorten

Art. nr Soortnaam Nederlandse naam Ras Kleur Hoogte
52500 Achillea Geel Duizendblad Cloth of Gold  90
52520 Aconitum Monnikskap  donkerblauw 120
52600 Alyssum Rotsschildzaad Compactum goudgeel 30
52700 Aquilegia Akelei Mrs. Scott Elliott gemengd 90
52750 Arabis Sneeuwbal Snowball wit 20
52800 Armeria Engels gras  roze 20
52850 Aster   lichtblauw 30
52900 Aubrietia  Whitewell paarsviolet 15
52920 Aubrietia   gemengd 15
52950 Campanula Karpatenklokje Carpatia blauw 35
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VEEL VOORKOMENDE ZIEKTEN IN DE  
GROENTETEELT
Knolvoet
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en kan in de grond jarenlang (10 
tot 15 jaren) in rusttoestand overleven. Een directe bestrijding van de schimmel is niet 
mogelijk. Knolvoet is een echte bodem gebonden ziekte, die alleen verspreid kan wor-
den via grond (ook potgrond) en aangetaste planten. Hygiëne is dus uiterst belangrijk. 
Herkenning: aangetaste planten blijven achter in groei en gaan op zonnige dagen slap 
hangen.

Aardappelziekte (Phytophthora)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en komt voor op zowel aardappel 
als tomaat. Zowel de knollen als de stengel en het blad kunnen worden aangetast. 
Vooral natte perioden bevorderen deze ziekte. Naast een chemische bestrijding kunt 
u kiezen voor rassen met een verhoogde resistentie tegen deze ziekten. Herkenning: 
bladeren verkleuren, verwelken en verschrompelen, aangetaste vruchten verkleuren en 
verschrompelen.

Buxusmot
De buxusrups kun je het hele jaar aantreffen in je struik. De buxus heeft een groot 
herstelvermogen, maar als een struik jaar na jaar wordt aangevreten, is hij hier natuurlijk 
niet tegen opgewassen. Het is aan te raden een aantal keer per jaar je struik(en) 
grondig te controleren. Met name in de maanden april, mei, juli, augustus, september 
en oktober. De rups loopt verschillende levenscycli door: Eind mei-juni: de jonge rupsen 
veranderen in motten Augustus: de rupsen (die voortkomen uit de motten van mei-juni) 
zijn in augustus volgroeid September: de rupsen veranderen in motten Oktober: de 
rupsen (die voortkomen uit de motten van september) eten van de buxus tot oktober 
en gaan daarna in winterslaap De rups verandert in iedere fase van kleur. In het begin is 
de rups geel, later wordt hij groener met zwarte/bruine strepen en stippen. Spinsels op 
de bladeren van de buxus zijn ook een teken dat de rups actief is in je struik. 

Meeldauw
Schimmelziekte voorkomend op diverse gewassen. De ziekte treedt vooral op onder 
droge omstandigheden. Meestal valt de schade mee. Naast chemische bestrijding is 
er geen bestrijding mogelijk. Herkenning: grauw-witte waas over bladeren, stengels en 
vruchten.

Koolvlieg
Lijkt op de huisvlieg maar is veel kleiner. Overwinterd als pop in de grond. Legt haar 
eitjes dicht bij de plantvoet van koolachtige planten. De larven tasten de wortels aan. 
Naast chemische bestrijding kunt u gebruik maken van koolkragen of insectengaas. 
Herkenning: jonge plantjes gaan slap hangen en sterven uiteindelijk af, oudere planten 
overleven meestal maar krijgen wel een groeiachterstand.

Uienvlieg
De uienvlieg is 7-8 mm lang en lichtgrijs van kleur. De vlieg overwinterd als pop in de 
grond. De uitgekomen vlieg legt in het voorjaar haar eitjes af op de grens van lucht en 
grond. De witgele maden boren zich vervolgens in de plant en kunnen deze volledig ten 
gronde richten. Naast chemische bestrijding kunt u gebruik maken van insectengaas. 
Herkenning: Soms massaal uitvallen van jonge planten. 

Preimot
De preimot is een typische nachtvlinder. Overdag houdt hij zich schuil. De schade van 
de preimot vindt meestal plaats in de midden- en nazomer. Het blad van de preiplant 
kan zwaar worden aangetast wat een duidelijke groeiachterstand geeft. Naast che-
mische bestrijding kunt u gebruik maken van insectengaas. Herkenning: Geknakt en 
zwaar gemineerd blad.

Wortelvlieg
De wortelvlieg is een van de belangrijkste plagen in de Nederlandse wortelteelt. Ze 
kunnen ook schade aanrichten in knolselderij, snijselderij en peterselie. De vlieg legt 
haar langwerpige eitjes in of op de grond rondom de voet van de plant. De uitgeko-
men made vreet vervolgens de plant aan en kan meerdere planten aantasten. Naast 
chemische bestrijding kunt u gebruik maken van insectengaas. Herkenning: Zwaar 
misvormde wortels en wegvallende planten.

Zwarte bonenluis
Volwassen bonenluizen zijn matzwart van kleur en kunnen in enorme kolonies voorko-
men. Ze zuigen een aanzienlijk gedeelte van het plantensap op en scheiden dit weer 
gedeeltelijk uit als honingdauw waarop zich een zwarte schimmel kan ontwikkelen, te 
weten roetdauw. Zwarte bonenluis kan tevens virussen overbrengen. Naast chemische 
bestrijding bestaat de beste aanpak uit het sparen van natuurlijke vijanden zoals, sluip-
wespen, zweefvliegen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes. Bij gebruik van chemische 
middelen worden deze natuurlijke vijanden ook bestreden. Herkenning: Grote zwarte 
kolonies verspreid over de plant maar vooral in de groeipunten alsmede aanwezigheid 
van honingdauw en roetdauw.

Schadelijke bodeminsecten
 • Aardrupsen, larven van nachtuiltjes
 • Emelten, larven van de langpootmug
 • Engerlingen, larven van de meikever, junikever en rozenkever
 • Ritnaalden, larven van de kniptor
Bestrijding van boven genoemde bodeminsecten is chemisch niet mogelijk.
Natuurlijke vijanden van deze insecten zijn o.a. vogels, egels, muizen, mollen, en ver-
schillende kevers. In de praktijk hebben deze weinig betekenis wat betreft bestrijding.

EIGEN GROENTETEELT

De groenten die geteeld worden op de gangbare wijze, zoals bij de tuinbouwbedrijven, 
zijn met name gericht op een hoge productie en een fraai uiterlijk. De teelt dient zo 
efficiënt mogelijk te geschieden waarbij het voorkomen van ziekten en plagen veelal 
op chemische wijze worden gewaarborgd. Voor een snelle groei worden de nodige 
meststoffen ingezet, zowel via de bodem als via bladbemesting.
Hierdoor worden er producten geteeld die voldoen aan de smaakverwachtingen van de 
consument maar dit gaat veelal ten koste van de voedingswaarde en bewaarbaarheid.

In de biologische teelt gaat men van een geheel ander principe uit. Hierin staat de gezond-
heid van het product en voedingswaarde centraal. Veel mensen denken dat het bij biologi-
sche groenten gaat om datgene dat er niet opzit (b.v. bestrijdingsmiddelen) wat de meeste 
mensen niet weten is dat het bij biologische groente  juist gaat om wat er wel in zit. 

Wat bedoelen we hiermee ?
De teelt van gezonde groenten begint bij een gezonde bodem. Een gezonde bodem 
zit vol met bodemleven. Dit varieert van bacteriën, schimmels, actinomyceten, aaltjes, 
springstaarten, potwormen, regenwormen, etc.…. tot en met mollen. Al dit leven zorgt 
voor een goede structuur van de grond en  tevens dat de juiste (voedings)stoffen aan 
de plant worden aangeboden. Hieronder vallen zelfs antibioticumstoffen. Daarnaast 
worden de groenten de tijd gegund om te groeien op een natuurlijke wijze hetgeen 
de smaak en structuur ten goede komt. Wat uiteindelijk resulteert in een gezond en 
smakelijk product met een betere structuur en een betere bewaarbaarheid.

Dus bij biologisch geteelde groenten is het niet alleen belangrijk dat er geen chemische 
stoffen opzitten, maar wat veel belangrijker is, dat er de juiste voedingsstoffen inzitten 
die u nodig heeft, gecombineerd met aanvullende stoffen voor een gezond lichaam, 
want u kan net zoveel groenten eten als u wilt maar als er niet de juiste voedingsstoffen 
in zitten heeft het weinig zin.

Hoe kunnen we dit bereiken ?
Allereerst dienen we de grond met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Het duurt 
veelal heel wat jaren voordat de grond volledig is verstoord, tracht dit ten koste van 
alles te voorkomen, want bedenk wel, dat als de grond eenmaal zijn vruchtbaarheid en 
bodemleven heeft verloren dit soms wel tientallen jaren kan duren voordat deze schade 
is hersteld. 

Ook een goede doorlatendheid is van essentieel belang, zowel voor uw groenten 
als voor het aanwezige bodemleven. De juiste samenstelling van de grond dient er 
als volgt uit te zien: 50% vaste stof, 25% water, 25% lucht. Zorg dat dichtgeslagen 
grondlagen worden opengebroken door middel van een woeltand.  Het bodemleven 
bevind zich voor het merendeel in de bovenste tien tot twintig centimeter van uw 
grond. Hier bevind zich voldoende zuurstof om dit leven te laten gedijen. Dit bete-
kent evenwel dat u zo min mogelijk deze laag moet verstoren en vooral boven moet 
houden.  Spitten is dus alleen noodzakelijk als uw bovengrond  hard en verslempt 
is. In ieder ander geval verdient het rul maken met een cultivator de voorkeur. 
Bemesting kan het beste worden uitgevoerd met organische meststoffen. Dit kan 
variëren van natuurlijke stalmest tot gemakkelijk te hanteren organische mestkor-
rels. In deze meststoffen zitten alle benodigde stoffen voor zowel uw bodemleven 
als  voor uw groenten. Veel mensen denken dat een plant is opgebouwd uit 
Stikstof, Fosfaat en Kalium, maar een plant is opgebouwd uit veel meer stoffen. 
Wat dacht u van Magnesium, Mangaan, Koper, IJzer, Zink, Molybdeen, Silicium, 
etc., etc.…….! Al deze sporenelementen vinden we terug in organische meststof-
fen. Kustmeststoffen bevatten daarentegen alleen datgene wat vermeldt wordt, 
dus veelal alleen de hoofdelementen, Stikstof, Fosfaat en Kalium , met daarnaast 
vulstoffen, e.d. die eerder schade aanrichten aan uw bodemleven dan dat ze een 
positieve bijdrage leveren.

Wat eveneens belangrijk is voor een gezonde groei is de zuurgraad van de grond. Deze 
dient ongeveer pH-waarde 6 – 6,5 te zijn.  Wanneer de grond te zuur is wordt het voor 
de wortels moeilijk om bepaalde voedingsstoffen op te nemen. U kunt dit herstellen 
door te bekalken. Wanneer uw grond te basisch is (het tegenovergestelde van te zuur) 
dan kunt u weinig doen, maar wanneer u uw grond op een gewone wijze bewerkt zult u 
dit verschijnsel zelden of nooit tegenkomen. 

Hoe zorgt u ervoor dat uw bodemleven het hele jaar optimaal blijft 
en uw voedingsstoffen niet uitspoelen ?

Wat heel belangrijk is voor de grond is dat deze continu wordt bebouwd. Tracht er 
voor te zorgen dat er altijd een gewas op staat. Dit zorgt voor een goede structuur en 
stimulering van het bodemleven. Want vergeet niet dat het bodemleven niet alleen zorgt 
dat de plant de juiste stoffen kan opnemen, het bodemleven krijgt ook voedingsstoffen 
van de plant terug voor dat belangrijke werk. U kunt dan denken aan b.v. suikers. Het is 
een samenwerking van bodemleven en plant. 
Wanneer u dus geen groenten teelt, zorgt dan dat er een groenbemester wordt geteeld. 
Hier hebt u de keuze uit diverse gewassen afhankelijk van de tijd van het jaar. Tevens 
kunt u dit gewas na afloop veelal door de grond heen werken waarbij u uw humusge-
halte (organisch stofgehalte) op peil houdt.

Ook gewasrotatie is zeer belangrijk. Niet al het bodemleven is goed wat er in de grond 
aanwezig is. Er kunnen ook parasieten (met name aaltjes) en ziekmakende schimmels 
in voorkomen die bepaalde gewassen aantasten of erger nog, vernietigen. Door tijdig 
van gewas te veranderen voorkomt u uitbreiding van deze parasieten.

Kortom groenten telen is niet alleen maar zaad in de grond stoppen en wachten tot u 
kunt oogsten. Vooral wanneer u jaar op jaar van dezelfde grond gebruik maakt zult u 
moeten weten waar u mee bezig bent om een gezonde bodem te behouden en tot een 
optimaal resultaat te komen.

Cocopeat
Een 100% product van cocosvezel. Dit product heeft de eigenschap dat het met name in staat 
is water op te slaan. Het is praktisch pH-neutraal (pH: 6,2 – 6,8) Daarnaast bevorderd het de 
structuur van de grond. Verpakking: 40 ltr.

Basaltmeel / Lavameel
Basaltmeel verbetert op natuurlijke wijze de structuur van kleigrond. Basaltmeel verbreekt het 
onderling samenklonteren van de kleideeltjes. Hierdoor ontstaat er een betere structuur en een 
betere verhouding tussen lucht en water. De kleigrond zal minder snel dichtslaan en gemakkelij-
ker te bewerken zijn. Basaltmeel kan het gehele jaar in elke tuin op kleigrond worden toegepast. 
Dosering: 1 kg / 10 m². Verpakking: 10 kg. / 20 kg.

Bentoniet
Bentoniet is een zuiver natuurproduct dat de structuur van zandgrond verbetert. Zandgrond kan 
slecht water vasthouden en de structuur is zeer los. Bentoniet verbetert de onderlinge samen-
hang van de zandkorrels. Hierdoor ontstaat er een betere structuur en een betere verhouding 
tussen lucht en water. De zandgrond zal minder snel uitdrogen Bentoniet kan het gehele jaar in 
elke tuin op zandgrond worden toegepast.  
Dosering: 1 kg / 10 m². Verpakking: 2 kg / 10 kg / 20 kg.

Terra Fertiel (bodemactivator)
Dit product is de basis voor de ontwikkeling van een rijke en gezonde bodem. Een prachtige 
tuin begint met een gezonde bodem. Terra Fertiel brengt nieuw leven in de bodem. Deze 
unieke bodemactivator is rijk aan nuttige bodembacteriën en -schimmels, gisten en zeewier. 
De speciale bestanddelen zorgen ervoor dat de bacteriën en schimmels zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Een gezond bodemleven stimuleert de ontwikkeling van haarwortels van de plant 
en zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen.  
Terra Fertiel kan het gehele jaar op iedere grondsoort en in elke tuin worden gebruikt.  
Dosering: 1 kg / 10 m². Verpakking: 2 kg / 10 kg / 20 kg.

Korrelkalk
Dit product zorgt ervoor dat uw grond niet verzuurt. Wanneer de pH-waarde te laag (grond te 
zuur) wordt zult u moeten bekalken om dit effect weer op te heffen. Korrelkalk wordt bij voor-
keur in het late najaar of vroege voorjaar gestrooid. De dosering is afhankelijk van de zuurgraad 
van uw grond. Als uitgangspunt kunt u een jaarlijkse onderhoudsgift hanteren van 1 kg / 10 m². 
Verpakking: 5 kg / 10 kg / 25 kg.

Wanneer welke grond?
Zaaien      ➞  Zaai- en stekgrond
Stekken   ➞  Zaai- en stekgrond
Uitplanten/verspenen ➞  Aanplantgrond/Bemeste tuinaarde/Potgrond
Verplanten  ➞  Aanplantgrond/Bemeste tuinaarde/Potgrond
Oppotten  ➞  Aanplantgrond/Potgrond
Ophogen van tuin ➞  Bemeste tuinaarde

Mocht u specifieke vragen hebben over uw grond stel deze gerust aan één van onze mede-
werkers. Wij zijn ervoor om u met een deskundig advies terzijde te staan.

Tuingereedschap

Spade, riek, bats, schoffel, hak, bijl, snoeischaar, snoeizaag, schrepel, bezem, voegenkrabber, 
spats, spork, spark, sleg, landhak, pikhouweel, hark, etc, etc…
Voor al uw tuingereedschap kunt u bij ons terecht. Veel producten kunnen wij voor u op maat 
maken. Dit betekent bv. dat u zelf de lengte van de steel kunt bepalen. Ook kunnen wij uw 
gereedschap bij breuk weer van een nieuwe steel voorzien. Daarnaast hebben wij nog diverse 
oude gereedschappen nieuw leverbaar, zoals baggerbeugel, sloothaak, zeis, etc. Schroom 
niet te vragen wat de mogelijkheden zijn, wij staan u graag te woord en proberen met u mee 
te denken om tot de juiste oplossing te komen. De keus is aan u, wordt het professioneel 
gereedschap of gebruikt u het gereedschap uitsluitend hobbymatig? Wij proberen u te helpen 
met het maken van de juiste keuze en zijn pas tevreden als ook U dat bent. Wanneer u een stuk 
gereedschap met een gebroken steel zelf wilt herstellen, neem dan zowel de oude gebroken 
steel als het stuk gereedschap mee. Alleen dan weet u zeker dat u de juiste steel aanschaft. 
Voor maatwerk is veelal een bezoek aan onze winkel noodzakelijk. 

Tuinmaterialen

Vele materialen en handigheidjes voor in de tuin kunt u vinden in onze winkel. Ook is dit te 
vinden in onze webshop. Dit varieert van bindmaterialen tot thermometer, van zaaihulp tot 
pootstok en van gieter tot bloempot. Daarnaast hebben wij gaas, tuinnet, kassenfolie, wind-
breekgaas en noppenfolie ruimschoots op voorraad. En Let op! U kunt dit gewoon vanaf de rol 
kopen. 

Watertechniek

Waterpompen
Vele soorten pompen op voorraad, zowel in uitvoering als in capaciteit. Zowel elektrisch als met 
benzine- of dieselmotor. Ook verschillende soorten dompelpompen hebben wij voorradig.

Beregeningsslangen
Wij hebben vele maten kwalitatief hoogwaardige waterslangen in vele lengten op voorraad.

Watersproeiers
Van goedkoop tot de duurdere watersproeier hebben wij in ons assortiment. 

Toebehoren
Koppelingen, terugslagkleppen, aanzuigkorven, aanzuigslangen, verdeelstukken, statieven, 
slangklemmen, etc, etc…. Kortom, u kunt bij ons een complete regeninstallatie voor uw tuin 
samenstellen. En ook hier geldt uiteraard dat wij met u meedenken. Als u de afmetingen van 
uw tuin en uw wensen aan ons kenbaar maakt, zorgen wij voor een stuk maatwerk. Wij maken 
deze installatie, mits op voorraad en als de drukte het toelaat, voor u klaar terwijl u wacht.  
Lukt dit niet dan overleggen wij met u, hoe snel wij kunnen leveren. 

Tuinmachines

Maaimachines
Zowel handmaaiers als elektrische kantentrimmers hebben wij op voorraad. Wij hebben maaiers 
voor een minigazon tot een reuzengazon. Ook voor onderhoud en reparatie kunt u bij ons 
terecht.

Heggenscharen
Ook hiervoor geldt dat we deze op voorraad hebben, zowel handheggenscharen als elekrische 
heggenscharen. 

Bladblazers
Ook voor elektrische bladblazers kunt u bij ons terecht.

Hogedrukreinigers
Compacte en handzame machines met capaciteiten voor de hobbyist, en zware reinigers voor 
professioneel gebruik.

Kleding / schoeisel

Overall
De aloude overall is nog altijd een kledingstuk dat gewaardeerd wordt. Voor al uw karweitjes 
waarbij uw gewone kleding niet vies mag worden is de overall een uitkomst. U dient zich te 
realiseren dat de overall meestal over de gewone kleding wordt gedragen zodat u bij de aan-
schaf hierbij rekening dient te houden met de maatvoering. De overall is er in vele uitvoeringen / 
kleuren / stoffen.

Amerikaanse overall
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de gewone overall, alleen de Amerikaanse overall, ook wel 
tuinbroek genoemd, heeft galgen in plaats van mouwen. Ook hiervoor geldt, leverbaar in diverse 
uitvoeringen / kleuren / stoffen.

Werkbroek
Dit product spreekt voor zich. Sterke broeken met keuze uit vele uitvoeringen / kleuren / stoffen 
/ etc.

Regenpak
Diverse kleuren / uitvoeringen / kwaliteiten.

Klompen
De houten klomp hebben wij zowel in populier als wilg. Daarnaast is de klomp zowel onbeschil-
derd als beschilderd te verkrijgen in diverse designs.

Strövel (zweedse klomp) 
Deze klomp heeft een leren bovenkant en is leverbaar in diverse uitvoeringen en kleuren. Ook 
verkrijgbaar met stalen neus.

Laarzen
Wij hebben een breed scala aan laarzen, in iedere prijsklasse. Ook veiligheidslaarzen voorzien 
van stalen neus en stalen zool hebben wij ruimschoots op voorraad. Daarnaast hebben wij 
ook diverse design laarzen. Deze laarzen zijn meestal uitgevoerd in leder. Tevens laarzen voor 
extreme koude tot - 40°C op voorraad, alsmede lieslaarzen en waadpakken.

Werkschoenen
Voor diegene voor wie klompen of laarzen geen optie zijn hebben wij ook een assortiment 
werkschoenen, zowel in lage als in hoge uitvoeringen. Deze schoenen vallen allemaal onder de 
norm veiligheidsschoen. Dit wil zeggen dat deze zijn voorzien van zowel een stalen neus als van 
een stalen zool. 



Bladrammenas 9 sterk lang 39 10-eind aug. 200 gram Lokgewas voor aaltjes / structuurverbeterend

Facelia 9 sterk middelmatig 45 maart - 125 gram veel organische stof / kiemt vrij gemakkelijk /  

     half aug.  paarse bloemen / uitstekende bijenplant / 

       gewas is slap 

Gele Mosterd 9 sterk lang 39 april - 200 gram Structuurverbeterend / organische stof / 

     begin sept.  waardplant voor bietencysteaaltje / 

       snelle grondbedekking / weinig kans op opslag

Engels Raaigras 9 redelijk middelmatig 45 april-juni 2.000 gram Goede wortelontwikkeling / organische stof

Italiaans Raaigras 9 redelijk middelmatig 45 april-juni 2.000 gram Goede wortelontwikkeling / organische stof

Lupinen  7 sterk vrij kort 31 juli-15 aug. 1.600 gram Structuurverbeterend /organische stof

Luzerne  8 weinig lang 35 maart-aug. 300 gram Stikstofbindendvermogen / 

       diep en krachtig wortelsysteem / 

       vooral geteeld voor veevoer / veel kans op opslag

Witte Klaver  6 weinig Vrij kort 33 maart-april 80 gram Stikstofbindendvermogen / 

       trage beginontwikkeling / zaaien onder dekvrucht

Rode Klaver  7 matig middelmatig 43 maart-april 200 gram Stikstofbindendvermogen / organische stof

Tagetes 8 sterk kort 20 maart-mei 50 gram Lokgewas voor aaltjes 

Winterrogge 6 weinig kort 16 sept-okt 1.500 gram Structuurverbeterend / organische stof /  

       laat zaaibaar

Wikke  7 sterk Vrij kort 30 juli-10 aug. 1.000 gram Stikstofbindendvermogen

Stoppelknollen 7 matig middelmatig 40 augustus 50 gram organische stof / weinig kans op opslag

Bladkool 8 weinig middelmatig 45 sept-okt 100 gram goede wortelontwikkeling / organische stof / 

       structuurverbeterend

• Vlinderbloemigen (zijn stikstofbinders) wortels van de plant werken samen met bacteriën die stikstof binden. Klaver/Lupine/Wikke/Luzerne.   

• Kruisbloemigen zijn minder geschikt i.v.m. schimmelziekte Plasmidiophora brassicae (knolvoet). Bladrammenas/Stoppelknol/Gele mosterd.   

• Rogge is minder geschikt voor kleigronden als groenbemester.       

• Wikke is ongunstig bij erwtenteelt i.v.m. erwtencysteaaltje en bladrandkever.       

• Tagetes (afrikaantje) bestrijdend effect op wortellesie-aaltje maar sterk vermeerderend effect op Trichodorus-aaltje.      

• Trichodorus-aaltje kan sterke oogstreductie geven bij wortel, aardappel, ui en schorseneer, tevens bevordering van virusoverdracht.    

• Bijenplanten: Wikke, Tagetes, Facelia, Lupinen.       

       

Waarom groenbemesters ?       

1. Houdt voedingsstoffen vast 5. Stikstofbinding   

2. Stimulering / behoud bodemleven 6. Ziektebeheersing (aaltjes)   

3. Voorkomt structuurbederf 7. voorkomt verslemping (dichtslaan van de grond)   

4. Onderdrukt onkruiden 8. Behoud organisch stofgehalte   
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Aardappel as a a a a a a a a a a a a a a

Aardbei a as a a a a a a a a a a

Andijvie a a as a a s as s a a n a as a

Augurk as a a as a s a as a a a a s a

Kroten/rode biet as a a a as a a a a s a a a a a a a a

Bloemkool a as as a as os as a as

Boerenkool a as as a as os as a as

Bonen s s a a as as s a s a o a as a s a

Erwten a a as as a as as as a a as a a a a

Knolselderie a a s as as as as s a a a as

Koolraap a as as a as os as a as

Mais a a

Prei a a s a s

Radijs s s os a os os a

Schorseneer a a a a as a a a

Sla a a as a a s as a as n a as a

Sluitkool a as as a as os as a as

Spinazie a a a a a as a a a

Spruitkool a as as a as os as a as

Tuinbonen a a s a as as a a as a a

Ui, sjalot a a a a a a av a s a a a a as a

Witlof an as s a n n sn asn sn n on an asn n n n sn a as an

Wortel as a a a a a a a a a a a a a a a a a a as

a aaltjes

s schimmelziekten

v vreterij

n nadelige stikstof-nawerking

o ongunstig voor teeltopvolging in hetzelfde jaar

geen probleem a mogelijke problemen a grote kans op problemen

Vruchtwisseling-schema



Groente zaden/gram gram/10 m² zaaidiepte planten/10 m² grondsoort bemesting kali opbrengst/10 m²
Aardbei (plant) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 45 alle veel geen 22 - 30 kg
Aardbei  2000 0,1 0,2 - 0,5 cm 45 alle veel geen 22 - 30 kg
Aardbeispinazie 4900 0,2 0,5 - 1 cm 150 alle matig geen
Ananaskers 1250 0,1 0,2 - 0,5 cm 7 - 8 alle matig geen
Andijvie 600 0,4 0,5 - 1 cm 82 alle veel geen 40 - 60 kg
Artisjok 20 1 1,5 cm 12 alle veel geen 40 - 50 st
Asperge 60 2 1 - 2 cm 16 alle matig matig 3,5 - 5 kg
Aubergine 300 0,2 0,5 cm 25 alle veel geen 20 - 50 kg
Augurk 40 1 - 1,5 1 - 2 cm 15 - 25 alle veel geen 15 - 150 kg
Bindsla 1000 0,5 0,1 - 0,5 cm 110 alle veel geen 80 - 90 st
Bladmoes 600 15 - 35 0,5 - 1 cm veel alle weinig/geen geen 20 - 40 kg
Bleekselderie 2500 0,2 0 - 0,2 cm 110 alle veel geen 15 - 30 kg
Bloemkool 300 0,2 - 0,3 0,5 - 1,5 cm 20 - 25 alle zeer veel geen 15 - 20 kg
Boerenkool 300 0,5 0,5 - 1,5 cm 30 - 40 alle zeer veel geen 20 - 30 kg
Bosui 250 10 0,5 cm 800 lichte grond weinig/geen matig/veel
Broccoli 250 0,5 0,5 - 1,5 cm 50 alle zeer veel geen 10 - 14 kg
Capucijners 3 - 4 100 - 200 2 - 5 cm 220 alle weinig/geen matig/geen 12 - 15 kg
Chinese kool 300 0,5 - 1 0,5 - 1,5 cm 70 - 80 alle zeer veel geen 30 - 40 kg
Courgette 4 - 25 4 1,5 - 3 cm 10 alle veel geen 40 - 60 kg
Doperwten 3 - 5 100 - 200 2 - 5 cm 450 - 750 alle weinig/geen matig/geen 6 - 10 kg
Droogbonen 0,5 - 1 60 - 90 2 - 5 cm 200 - 300 alle weinig/geen matig/geen 2,5 - 3 kg
Eikenbladsla 1000 0,5 0,1 - 0,5 cm 130 - 160 alle veel geen 80 - 90 st
Groenlof 600 1,5 0,5 - 1 cm 110 alle weinig/geen geen 40 - 50 kg
Hertshoornweegbree 3000 1 0,1 - 0,2 cm 150 lichte grond weinig/geen geen
IJsbergsla 1000 0,2 0,1 - 0,5 cm 70 - 80 alle veel geen 55 - 65 st
IJskruid 5000 0,01 0,1 - 0,5 cm 17 alle veel geen 10 - 20 kg
Inmaakui 250 40 4 - 5 cm 4000 lichte grond weinig/geen matig/veel 25 - 30 kg
Kardoen 25 1 4 - 5 cm 10 alle veel geen 15 - 25 kg
Knoflook n.v.t. 2000 net onder 220 lichte grond weinig/geen matig/veel 15 - 20 kg
Knolselderie 2500 0,1 0 - 0,2 cm 50 alle veel geen 50 st
Knolvenkel 270 2,5 - 3 1,5 - 2 cm 110 lichte grond matig matig/veel 20 - 35 kg
Komkommer 40 1 - 2,5 1 cm 10 - 20 alle veel geen 150 - 200 st
Koolraap 350 0,5 - 1 0,5 - 1,5 cm 50 alle veel geen 50 - 60 kg
Koolrabi 300 1 - 1,5 0,5 - 1,5 cm 80 - 100 alle veel geen 20 - 30 kg
Kropsla 1000 0,4 0,1 - 0,5 cm 130 - 160 alle veel geen 90 - 120 st
Kroten / rode biet 50 - 100 12 - 18 1 - 2 cm 300 - 350 lichte grond weinig/geen matig/veel 30 - 40 kg
Krulsla 1000 0,2 0,1 - 0,5 cm 130 - 160 alle veel geen 90 - 100 st
Meloen 25 - 40 0,5 1 cm 12 alle veel geen 50 - 60 st
Mergkool 300 0,5 0,5 - 1,5 cm 30 - 40 alle zeer veel geen 20 - 30 kg
Molsla 2500 2 0,1 - 0,5 cm 220 alle veel geen 15 - 25 kg
N-Z. spinazie 15 2 - 4 1,5 - 2 cm 16 alle veel geen 15 - 25 kg
Okra 15 1 1,5 - 2 cm 7 - 8 alle normaal matig/geen
Paksoi 500 1 0,5 - 1,5 cm 130 alle zeer veel geen 60 - 70 kg
Palmkool 300 0,6 0,5 - 1,5 cm 30 - 40 alle zeer veel geen 20 - 30 kg
Paprika 140 0,5 - 1 0,5 cm 25 - 50 alle veel geen 20 - 80 kg
Pastinaak 240 4 - 5 1 - 2 cm 190 lichte grond weinig/geen matig/veel 30 - 40 kg
Peper 150 0,5 - 1 1 - 2 cm 25 - 30 alle matig/veel geen
Peterselie 500 10 - 15 0,5 - 1 cm 500 alle veel geen 20 - 60 kg
Peulen 3 - 6 100 - 200 2 - 5 cm 450 - 750 alle weinig/geen matig/veel 4 - 7 kg
Plantui n.v.t. 1500 2 - 3 cm 400 lichte grond weinig/geen matig/veel 35 - 50 kg
Pluksla 1000 0,3 0,1 - 0,5 cm 110 alle veel geen 20 kg
Pompoen 3 - 15 5 1,5 - 3 cm 5 alle veel geen 30 - 80 kg
Postelein 2000 2 0 cm veel alle veel geen 25 - 50 kg
Prei 300 1,5 - 3 0,5 - 1 cm 150 - 400 alle zeer veel veel 20 - 60 kg
Pronkbonen 0,5 - 1 60 - 90 2 - 5 cm 35 - 50 alle weinig/geen matig/geen 25 - 30 kg
Raap 500 1,5 0,5 - 1,5 cm 400 alle zeer veel geen 20 - 40 kg
Raapstelen 500 20 - 40 0,5 - 1 cm 5000 - 10.000 alle weinig/geen geen 20 - 40 kg
Rabarber 60 10 5 cm 10 alle veel geen 50 - 60 kg
Radijs (halflange 120 40 1 - 2 cm 3500 alle weinig/geen geen 50 - 100 kg
Radijs (ronde) 120 40 0,25 - 0,5 cm 3500 alle weinig/geen geen 50 - 100 kg
Ramenas 125 10 1 - 2 cm 220 - 270 alle matig geen 20 - 25 kg
Rode kool 300 0,4 0,5 - 1,5 cm 25 - 40 alle zeer veel geen 35 - 60 kg
Roodlof 550 1,5 1 cm 110 alle veel geen 10 - 15 kg
Rucola 600 1 0,2 - 0,5 cm veel alle matig matig
Savooiekool 300 0,4 0,5 - 1,5 cm 25 - 40 alle zeer veel geen 25 - 40 kg
Schorseneer 70 10 - 12 1 - 2 cm 400 lichte grond weinig/geen matig/veel 20 kg
Selderie 2500 1 0 - 0,2 cm 265 alle veel geen
Sjalot n.v.t. 4000 halsdiep 220 - 330 lichte grond weinig/geen matig/veel 20 - 30 kg
Snijbiet / Warmoes 70 - 100 40 1 - 2 cm 1650 alle veel geen 40 - 50 kg
Snijmoes 300 25 - 45 0,5 - 1 cm veel alle weinig/geen geen
Snijsla 1000 0,2 0,1 - 0,5 cm veel alle veel geen 12 - 20 kg
Spinazie 50 - 100 50 - 150 1 - 2 cm 750 - 2000 alle veel geen 15 - 30 kg
Spitskool 250 0,6 0,5 - 1,5 cm 60 alle zeer veel geen 30 kg
Spruitkool 300 0,3 0,5 - 1,5 cm 25 - 30 alle zeer veel geen 10 - 20 kg
Stambonen 2 - 9 100 - 200 2 - 5 cm 175 - 250 alle weinig/geen matig/geen 12 - 18 kg
Stamsnijbonen 2 - 9 100 - 200 2 - 5 cm 175 - 250 alle weinig/geen matig/geen 14 - 18 kg
Stengelui 250 7 0,5 - 1 cm 350 lichte grond weinig/geen matig/veel 10 - 20 kg
Stokbonen 2 - 9 60 - 90 2 - 5 cm 90 - 110 alle weinig/geen matig/geen 16 - 20 kg
Stoksnijbonen 2 - 9 60 - 90 2 - 5 cm 70 - 90 alle weinig/geen matig/geen 18 - 22 kg
Suikermais 5 40 3 - 6 cm 65 - 70 alle veel geen 15 - 20 kg
Tomaat 400 - 1000 0,2 0,5 cm 25 - 30 alle veel geen 40 - 100 kg
Tuinbonen 0,5 - 1 60 - 90 2 - 5 cm alle weinig/geen matig/geen
Tuinkers 400 70 - 100 0,5 - 1 cm veel alle veel geen
Tuinkers (overbl.) 800 60 - 90 0,5 - 1 cm veel alle veel geen
Tuinmelde 10 - 20 1 - 2 cm 2500 alle veel geen 15 - 20 kg
Veldsla 300 - 1200 10 - 15 1 - 2 cm 1750 alle weinig/geen geen 10 - 20 kg
winterpostelein 2000 0,2 0 - 0,2 cm veel alle veel geen 20 - 60 kg
Witlof (Brussels lof) 600 1,5 - 2,5 1 - 2 cm 275 lichte grond weinig/geen matig/veel 25 kg
Witte kool 250 0,3 0,5 - 1,5 cm 25 - 30 alle zeer veel geen 60 - 70 kg
Wortel (winter) 800 - 1300 5 - 15 0,5 - 1 cm 550 lichte grond weinig/geen matig/veel 50 - 80 kg
Wortel (zomer) 800 - 1300 5 - 15 0,5 - 1 cm 1250 lichte grond weinig/geen matig/veel 40 - 80 kg
Wortelpeterselie 500 10 0,5 - 1 cm 400 lichte grond weinig/geen matig/veel 25 - 30 kg
Zaaiui 250 10 0,5 - 1 cm 400 lichte grond weinig/geen matig/veel 35 - 40 kg

De soms grote opbrengstverschillen per product ontstaan veelal door kwaliteit van de grond en de wijze van 
telen. Er kunnen  grote verschillen ontstaan tussen teelt in de volle grond en teelt onder glas of in een 
verwarmde kas. Ook het klimaat heeft grote invloed op het uiteindelijke resultaat.

Te veel bemesting geeft meestal mooiere, maar minder smakelijk en korter houdbare groenten.
Daarnaast zijn deze groenten over het algemeen meer vatbaar voor ziekten en vraat.

Uitsluitend de op onze bestellijst vermelde rassen zijn leverbaar!

Schilkeur : G = Geel ,  R = Rood       
Kooktype : 2 = zeer vaste, niet kruimige aardappel, fijne structuur, geschikt voor frituren
  4 = minder vaste, iets kruimige aardappel, geschikt voor bakken en frituren
  6 = vrij losse, kruimige aardappel, ook iets kruimig in de kook
  8 = zeer kruimige, vaak losse aardappel, kruimig in de kook en vaak afkokend
Knolvorm : R = Rond,     RO = RondOvaal,     O = Ovaal,     LO = LangOvaal,     L = Lang
Vlakheid v.d. schil : Hoe hoger het cijfer hoe vlakker de schil       
Phytophtora : Hoe hoger het cijfer, hoe beter bestand tegen Phytophtora aantasting
Bewaarbaarheid : 1 = t/m de herfst, 2 = t/m de winter, 3 = goede bewaaraardappel

Bovengenoemde raseigenschappen zijn richtlijnen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Plantafstanden

Rij-afstand: 50 - 75 cm.  O.a. afhankelijk van de afmeting van uw perceel.
Afstand in de rij: 25 - 40 cm.  Deze afstand is mede afhankelijk van de grootte van de pootaardappel.

De benodigde hoeveelheid pootaardappelen bedraagt circa 40 à 50 stuks per 10 m²

 Vroeg        

 Twinner G 2 - 4 O 8 8 9 ja 2 - 3

 Frieslander G 2 - 4 LO 9 5 8 ja 1 - 2

 Anaïs G 3 - 5 O 8 6 9 ja 1

 Biogold (bio) G 3 - 4 RO 8 8 9 nee 1 - 2

 Eersteling G 2 - 4 LO 9 2 3 nee 1

 Doré G 4 - 6 RO 8 3 7 nee 1

 Gloria G 3 - 5 LO 7 3 7 ja 1

 Triplo G 3 - 5 O 8 6 8 ja 1

 Tiamo R 3 - 4 O 8 7 8 ja 1

 Koopmans blauwe R 3 - 5 RO 6 5 5 ja 1 - 2

 Middelvroeg        

 Agria G 2 - 4 LO 8 4 6 ja 1 - 2

 Lekkerlander G 4 - 6 R  8 4 8 nee 1 - 2

 Monte Carlo R 3 - 5 O 7 6 7 ja 1 - 2 - 3

 Ottena G 3 - 5 LO 7 6 7 nee 1 - 2 - 3

 Parel G 5 - 7 RO 6 4 9 nee 1 - 2

 Eigenheimer G 5 - 7 O 6 4 3 nee 1 - 2

 Meerlander G 4 - 6 RO 7 6 8 nee 1 - 2

 Santé G 4 - 6 O 6 5 8 ja 1 - 2

 Alouette (bio) R 3 - 5 O 8 6 9 ja 2 - 3

 Laat        

 Exquisa G 3 - 4 LO 7 6 7 ja 1 - 2 - 3

 Nicola G 2 - 3 O 8 4 7 nee 1 - 2 - 3

 Bildtstar R 3 - 5 R 8 4 3 ja 1 - 2 - 3

 Surprise G 4 - 6 RO 7 7 8 nee 1 - 2 - 3

        

        

 Ras Schilkleur Kooktype Knolvorm Vlakheid  Phytophtora  aardappel- Bewaar-

     v.d. schil  loof  knol moeheid baarheid 

         resistent

Informatie raseigenschappen pootaardappelen

22 23



  J F M A M J J A S O N D

 Aardbeien          

 Ananaskers     
 Andijvie    
 Artisjokken    
 Asperge           

 Aubergine    
 Augurken         
 Bieten / Kroten        
 Courgette             

 Groenlof          
 IJskruid       

 Komkommers         
 Koolrabi   
 Koolraap        
 Meloenen        

 Okra     
 Paksoi                     

 Paprika       

 Pastinaak        
 Peper       

 Peterselie       

 Pompoen        
 Postelein        
 Prei      

 Raapstelen   

 Rabarber        

 Radijs   

 Ramenas              

 Rapen       
 Roodlof              

 Rucola       

 Schorseneren    

 Knolselderie       

 Bleekselderie        

 Snijselderie        
 Snijbiet        

 Snijmoes           
 Spinazie         

  J F M A M J J A S O N D

 Suikermaïs          

 Tomaten        

 Tuinkers       

 Uien (herfst)      

 Uien (zomer)             

 Venkel             

 Witlof         

 Wortelen   

 Koolgewassen 

 Bloemkool          

 Boerenkool         

 Broccoli       

 Chinese kool           

 Mergkool         

 Palmkool     

 Rode kool           
 Savooiekool            

 Spitskool            

 Spruitkool       

 Witte kool            

 Peulvruchten 

 Capucijners          

 Doperwten        

 Peulen        

 Pronkbonen          

 Stambonen         

 Stokbonen          

 Tuinbonen        

 Sla-soorten 

 Bindsla           

 Kropsla     

 Krulsla    

 Molsla        

 Pluksla         

 Snijsla    

 Veldsla            

 Onder glas 

 Volle grond 

ZAAI-SCHEMA

Achterweg 57
4124 AE  Hagestein
tel.: 0347 35 12 55
info@chrdeleeuw.nl  
www.chrdeleeuw.nl
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