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Maxburgdreef 21, 2990 Wuustwezel 

Aanbod heide en wisteria voor (web-)verkoop en thuislevering. 

 

Levering: Levering mogelijk binnen de leveringszone voor 5,- € ( = zone 

afgebakend door A12, E313 en E34). Levering buiten deze zone is te 

bespreken. 

 Bestellingen kunnen ook steeds worden opgehaald. Wij zorgen er dan 

voor dat deze op een afgesproken tijdstip voor u klaarstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen:  Via mail: Henk.Jan.Heideboer@skynet.be 

Vermeld hierin of u de planten zelf komt afhalen dan wel deze wil laten 

leveren (vermeld in dat geval ook uw adres).  

we bezorgen je zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail.  

Telefonisch: +32 476 90 86 77 

 

Assortiment: Afbeeldingen en de bijhorende prijzen van de verschillende soorten 

vindt u terug onder ‘catalogus’ hieronder. 

- Heide: vanaf pagina 2. 

- Wisteria: vanaf pagina 6. 
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Catalogus 

 

 

 

 

Calluna vulgaris (zomerheide) 

Prijs: potmaat ø 10,5 cm = 1,50 €/st. → vanaf 8 stuks = 1,25 €/st. (= 8 st. voor 10,00 €) 

 potmaat ø 13,0 cm = 2,20 €/st. → vanaf 5 stuks = 2,00 €/st. (= 5 st. voor 10,00 €) 

 

 
 

 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 
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  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) 

Prijs: potmaat ø 10,5 cm = 1,50 €/st. → vanaf 8 stuks = 1,25 €/st. (= 8 st. voor 10,00 €) 

 potmaat ø 13,0 cm = 2,20 €/st. → vanaf 5 stuks = 2,00 €/st. (= 5 st. voor 10,00 €) 

 

 
 

 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 
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Erica cinerea (zomerbloeiers) 

Prijs: potmaat ø 10,5 cm = 1,50 €/st. → vanaf 8 stuks = 1,25 €/st. (= 8 st. voor 10,00 €) 

 potmaat ø 13,0 cm = 2,20 €/st. → vanaf 5 stuks = 2,00 €/st. (= 5 st. voor 10,00 €) 

 

 
 

 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) 

Prijs: potmaat ø 10,5 cm = 1,50 €/st. → vanaf 8 stuks = 1,25 €/st. (= 8 st. voor 10,00 €) 

 potmaat ø 13,0 cm = 2,20 €/st. → vanaf 5 stuks = 2,00 €/st. (= 5 st. voor 10,00 €) 

 

 
 

 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 
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  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) 

Prijs: potmaat ø 10,5 cm = 1,50 €/st. → vanaf 8 stuks = 1,25 €/st. (= 8 st. voor 10,00 €) 

 potmaat ø 13,0 cm = 2,20 €/st. → vanaf 5 stuks = 2,00 €/st. (= 5 st. voor 10,00 €) 

 

 
 

 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 
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a. a. b. b. 

Wisteria (blauwe regen) 

Prijs: a. potmaat ø 19,0 cm (= 3,0 l → 0,80 m hoogte plant) = 20,00 €/st  

 b. potmaat ø 24,0 cm (= 7,5 l → 2,00 m hoogte plant) = 40,00 €/st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Wisteria brachybotrys 
'Okayama' 
 
kleur bloem: blauw 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria brachybotrys 
'Shiro-kapitan' 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria brachybotrys 
'Showa-beni' 
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte bloem 
      bloemlengte 20/30 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria floribunda  
'Black Dragon' 
 
kleur bloem: blauw, dubbel 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      bloemkern donker dubbel 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria floribunda 
'Eranthema' 
 
kleur bloem: zacht lila 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      bloem driekleurig 
      bloemlengte 60 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
      in augustus 

   Wisteria floribunda 
'Hagonomo Nishiki' 
 
kleur bloem: lila, paarse 
kleur loof: bont bladig 
kenmerken: 
      minder bloem, twee kleurig 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 
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 Wisteria floribunda  
'Hime Fuji' 
 
kleur bloem: ? 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      vooral opvallend wegens 
dwerggroei, kleine blaadjes 

bloeitijd: ? 
    tot op heden hebben wij zelf             
    nog géén bloemen gezien 
 

   Wisteria floribunda 
'Honbeni' 
 
kleur bloem: roos 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      mooie roze bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria floribunda 
'Multijuga' 
 
kleur bloem: licht mauve 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      heel lange bloem 
      bloemlengte 50/100 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

   Wisteria sinensis  
'Alba' 
 
kleur bloem: wit 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      zuiver witte bloem 
      bloemlengte 50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria sinensis 
'Amethyst' 
 
kleur bloem: donker paars 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      korte volle bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
      in augustus 

   Wisteria sinensis  
'Profilic' 
 
kleur bloem: blauw paars 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      veel bloem 
      bloemlengte 40/50 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      goede tweede bloei 
       in augustus 

       

 
 

 Wisteria sinensis  
'Texas Purple' 
 
kleur bloem: zacht mauve 
kleur loof: groen 
kenmerken: 
      volle bloem 
      bloemlengte 40/60 cm 

bloeitijd: maart-mei 
      beperkte tweede bloei 
       in augustus 

    

       

 

 

 


