
Calluna vulgaris (zomerbloeiers) 

 

 
 

 Calluna vulgaris (wilde)  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Allegro’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg. ‘Annemarie’  
 
kleur bloem: roos/rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Boskoop’  
 
kleur bloem: mauve 
kleur loof: geel 
bloeitijd: juli - september 

       

  Cal. vulg.’County Wicklow’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Cuprea’  
 
kleur bloem: lilla 
kleur loof: geel 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg. ‘Darkness’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Gold Haze’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: geel 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg. ‘Carmen’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg.’Elsie Purnell’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg. ‘Hammondii’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg.’Kinglochruel’ 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg. ‘Long White’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Marleen’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: sept.- december 

       

  Calluna vulg. ‘Marlies’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: sept.- december 

   Calluna vulg.‘Peter Sparkes’  
 
kleur bloem: licht roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       



  Calluna vulg. ‘Red Favorit’  
 
kleur bloem: donker roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg. ‘Red Star’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg.’Silver Knight’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: grijs 
bloeitijd: juli - september 

   Calluna vulg.’Spring Cream’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: licht groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Calluna vulg.‘Spring Torch’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

    

 

 

Daboecia (zomerbloeiers) 

 

 
 

 Daboecia c. ‘Angelina’ 
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Daboecia c. ‘Vanessa’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Daboecia c.’Albertha White 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

   Daboecia c. ‘Rosella’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

       

  Daboecia c.’Vanessa’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juli - september 

    

 

 

Erica cinerea (zomerbloeiers) 

 

 
 

 Erica cin.’Alba Minor’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juni - september 

   Erica cin.’C.D.Eason’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juni - september 

       



  Erica cin.’Katinka’  
 
kleur bloem: donker paars 
kleur loof: donker groen 
bloeitijd: juni - september 

   Erica cin.’Cevennes’  
 
kleur bloem: paars 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juni - september 

       

  Erica cin.’Rosita’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juni - september 

   Erica cin. ‘Tobi’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: juni - september 

       

  Erica tetralix ‘Alba’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: grijs 
bloeitijd: juli - oktober 

   E. tetralix‘Con Underwood’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: grijs/groen 
bloeitijd: juli - oktober 

 

 

Erica carnea (winterbloeiers) 

 

 
 

 Erica carn.’December Red’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

   Erica carn.’Isabell’ 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

       

  Erica carn.‘Myretoun Ruby’  
 
kleur bloem: wijnrood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

   Erica carn.’Rosalie’ 
 
kleur bloem: helder roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

       

  E. c.’Springwhood White’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

   Erica carn. ‘Winterfreude’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: groen 
bloeitijd: januari - maart 

       

  Erica carn.’Wintersonne’  
 
kleur bloem: rood 
kleur loof: brons groen 
bloeitijd: januari - maart 

    

 

 

 

 



Erica darleyensis (winterbloeiers) 

 

 
 

 Erica darl.’Darley Dale’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: dec.- april 

   Erica darl.’Eva Gold’  
 
kleur bloem: roos/rood 
kleur loof: geel 
bloeitijd: dec.- april 

       

 
 

 Erica darl.’Flanders Fields’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: bontbladig 
bloeitijd: dec.- april 

   Erica darl.’Furzey’  
 
kleur bloem: donker paars 
kleur loof: donker groen 
bloeitijd: dec.- april 

       

 
 

 Erica darl.’Ghost Hills’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
bloeitijd: dec.- april 

   Erica darl.’J.W.Porter’  
 
kleur bloem: mauve 
kleur loof: donker groen 
bloeitijd: dec.- april 

       

 
 

 Erica darl.’Kramers Rote’  
 
kleur bloem: wijnrood 
kleur loof: donker groen 
bloeitijd: dec.- april 

   Erica darl. ‘Mary Helen’  
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: geel 
bloeitijd: dec.- april 

       

 
 

 Erica darl. ‘Silberschmelze’  
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
bloeitijd: dec.- april 

   Erica darl.’White Perfection’  
 
kleur bloem: helder wit 
kleur loof: hel groen 
bloeitijd: dec.- april 

 

 

 


