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DEELNEMERS/PARTICIPANTS 
(J – S, alleen/uniquement in juni/juin –sept.) 

 
ACQUA E GIARDINI  
Patrick Levens                   116 Kortrijksesteenweg, 9830 Sint Martens Latem 
FONTEINEN, STANDBEELDEN,TUINDECORATIE                  Tel 0479.06 99 07 
FONTAINES, STATUES, DECORATION DE JARDIN  patrick@acquaegiardini.be 
 www.acquaegiardini.be  
 
Van Agtmaal  (S)  
Cecile van Agtmaal                    De Anjer 5, 4631 AB Hoogerheide, Nederland   
REGIONALE WALNOOTOLIE UIT DE LAGE LANDEN           Tel.0031.640.06 75 10 
HUILE DE NOIX DES DIFFÉRENTES RÉGIONS EN FLANDRES ET LES PAYS BAS’ 
 info@van-agtmaal.com www.van-agtmaal.com  
Cecile van Agtmaal selecteert walnoten uit verschillende regio’s in België en Nederland, waardoor zij diverse 
smaken in walnootolie kan aanbieden. 
Dit keer biedt zij ook notenbomen aan van Kwekerij Westhof in Zeealand, een begrip als kwekerij van 
walnotenbomen, ook wel okkernoten genoemd. Een notenboom groeit snel en geeft niet alleen lekkere noten 
maar houdt ook insecten op een afstand. 
 
AIL, AIL, AIL, LA GOUSSE  
Claude Maïnella Au Village FR-82500 MAUBEC 
KNOFLOOKBOLLEN, UI, SJALOT  Tel. 0033.608 436 955 
BULBES D’ AIL, OGNION, ECHALOTE claude.mainella@gmail.com 

www.ail-lagousse.jimdo.com  
Uit eigen teelt op zijn eindeloze velden in Zuid Frankrijk brengt Claude Mainella knoflook in vele vormen en 
bijzondere uien. Ook ganzen en andere dieren voelen zich thuis bij hem, zodat hij in het najaar ook artisanale 
ganzelever kan aanbieden. 

 
De sa culture au Sud de la France où Claude Mainella dispose des champs sans fin, il propose de l’ail dans toutes 
ses variétés et des oignons spéciaux. 
Des oies et autres animaux se sentent également à l’aise avec lui, du fait il sait proposer du foie gras artisanal en 
septembre. 
 
AMARA FLOREA 
Peter Houben Kerkstraat 30 NL-6051 JH MAASBRACHT 
DELPHINIUM                                              Tel. +31.(0)475 468 147 
 amara.florea@xs4all.nl www.delphinium-planten.nl 
Riddersporen zijn al heel lang, waarschijnlijk al van af begin van onze tuincultuur omstreeks 16e eeuw, bewoners 
van onze tuin. Er zijn 4 landen op de wereld die zich intensief bezighouden met de kweek en veredeling van 
Delphinium, dit zijn: Engeland, Duitsland, Nederland en Nieuw-Zeeland. 
Reeds vele jaren is Amara Florea gespecialiseerd in riddersporen voor de tuin en ook in Delphiniums die geschikt 
zijn als snijbloem. Inmiddels bezitten zij één van de grootste collecties Delphinium van Europa! Meer dan 200 
soorten.  
Delphinium is geen gemakkelijke plant, maar ook niet heel moeilijk. Met de juiste verzorging kunt u jaren 
genieten van deze koningin onder de vasteplanten. Alle verzorgingstips vindt u op de website van Amara Florea. 
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ANNE’S MAND   
Kristel Stevens Kloosterstraat 40 BE-3300 TIENEN 
VLECHTWERK/VANNERIE Tel. 016.81 60 62 Fax 016.78 95 35 
 stevenskristel@hotmail.com  
Origineel frans mandenvlechtwerk gemaakt met wilgentenen. De authentieke modellen zijn van oorsprong 18e 
en 19e eeuws en worden hede ten dagen nog gemaakt als gebruiksmanden. Kristel Stevens, Françoise Dehalleux, 
Johanna Stuart en Bruno Vloeberghs zetten daarmee het werk van Anne Hermans in haar plaats en succesvol 
verder.  
In 2016 was de  tentoonstelling : ‘van plant tot mand, Salix (wilg) in alle stadia’ een groot succes. 

 
Vannerie française d’osier comprenant des modèles authentiques et utilitaires des 18e et 19e siècles. Kristel 
Stevens, Françoise Dehalleux, Johana Stuart en Bruno Vloeberghs continuent alors le travail de Anne Hermans à 
sa place avec un franc-succès. 
En 2016  l’exposition ‘de saules (Salix), tous les stades de la plante au panier’ fut un franc succes.  

 
APIFLORA 
Séverine d’Ans Rue de Wawehaye 13 BE-4500 SOLIERES 
DRACHTPLANTEN/PLANTES MELIFERES Tel. 0486.506 712  
 Apiflora.be@gmail.com  www.apiflora.be  
REGIONALE, INHEEMSE WILDE PLANTEN EN VERGETEN TUINPLANTEN/PLANTES SAUVAGES INDIGENES 
D’ORIGINE LOCALE ET PLANTES DE JARDIN OUBLIEES 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Knautia dipsacifolia  
 
ARDENNES-COTICULE 
Anne-Katrien Celis Hulststraat 6 BE-3600 GENK 
WETSTENEN / PIERRES À AIGUISER Tel. 0473.557 057 
 info@ardennes-coticule.com www.ardennes-coticule.com 
Na jarenlange loyale aanwezigheid in Hex zijn Tony en Jeanine Geldof nu met pensioen. In Anne-Katrien en 
Maurice Celis hebben zij betrouwbare opvolgers gevondenAlweer jaren bekende gezichten in Hex.  
Wetstenen zijn de enige ‘attributen’ om een mes of schaar weer echt mooi scherp te maken. 

 
Après des longues années de présence loyale à Hex,Tony et Jeanine Geldof de Sharptools ont pris leur retraite. 
En Anne-Katrien et Maurice Celis ils ont trouvé des successeurs compétents. Egalement depuis bien des années 
présents à Hex. 
Ce n’est qu’avec des pierres à aiguiser qu’on remet en bonne fonction les couteaux, cuillères, fourchettes, ....  

 
AROMATES 
Marie-Ange RENIER Rue des Meuniers 12 BE-4357 DONCEEL 
TUINKRUIDEN/FINES HERBES Tél 0495.22 62 92 
POMPOEN/POTIRON (S) aromates.renier@live.be 
Hier weet men echt alles over kruiden, hun gebruik en goede eigenschappen. Daarnaast ook kan men u 
uitgebreid verhalen over (historische) volksgebruiken en (bij)geloof. 
In het najaar brengen de Reniers ook een indrukwekkende collectie pompoen. 
 
ATELIER KNOEST  
Pieter Dewaele Weyerstraat 234 BE-3850 KOZEN 
 Tel 0498.433 085 
 info@atelier-knoest.be www.atelier-knoest.be  
RUSTIEKE MEUBELS VAN EIK EN WILGEN/MOBILIER RUSTIQUE EN CHÊNE ET OSIER?  WILGENSCHUTTINGEN, 
LEVEND VLECHTWERK/HAIES (VIVANTES) (D’OSIER) TRESSÉES 
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PETER BEALES ROSES (J)  
Ian & Tina Limmer London Road GB-ATTLEBOROUGH Norfolk NR17 1AY 
  Tel. +44.1953 45 47 07  Fax. +44.1953 45 68 45 
  info@peterbealesroses.com www.classicroses.co.uk 
The company was founded by Peter Beales (1936-2013) in Norfolk in 1968.  
Peter became enchanted with roses from the age of four, when his grandfather introduced him to ‘Maiden’s 
Blush’, a 15th century blush pink Alba rose with a sweet scent. Peter Beales Roses specialises in old roses – 
‘Classic Roses’ – and Peter’s collection has now grown to one of the largest commercial collections in the world. 
They export to over 26 countries world-wide. The company produces over 1100 varieties of roses, which include 
over 250 roses that are unique in the UK to Peter Beales Roses, of which some are very rare. It is a family run 
business and Peter was ably assisted by daughter the late Amanda Beales, one of the few women commercial 
rose breeders in the UK and son Richard Beales who was Production and Managing Director. 
After the death of both his parents and sister, Richard decided to retire from the company and concentrate on 
his passion, of landscaping. 
The management took a year to find out about the situation of the company and found a sound business.  
So we were very happy to welcome Peter Beales Roses again in Hex ! 

 
The nursery, which is open to visitors and for rose sales, produces 250,000 roses. A two and a half acre show 
garden at the nursery shows off the ever increasing collection of roses to visitors. The company produces an 
annual catalogue listing all 1100 varieties of roses; the catalogue costs £2.00 redeemable with first order. 

  
Plantmanager  
Ian Limmer has been with the Beales for more than 20 years, as his wife Tina. Now they replace, as far as 
possible, the knowledge of Peter in the company. 
He is now responsible for the displays of the Chelsea Flower Show and the company continued being rewarded 
with gold medals. 
They host the stand in Hex with their son Ben, when he is free from work, and will gladly answer all your rose quests.  

 
Peter Beales Roses is holder of the National Collection of Species Roses. 
This year they will bring roses with ‘Silver’ in the name and the Hex Rose Rosa ‘Kasteel Hex’ 
 
DE BETERE SCHORT 
Lucienne en Roland Mees Venlaan 28 BE-2820 BONHEIDEN 
SCHORTEN/TABLIERS Tel./Fax 015.65 07 36 
  debetereschort@icloud.com 
Een eigen ontwerp van Lucienne dat iedereen mooi past in ontelbare dessins en gemaakt inBelgië. 
 
DE BIEENKORF  
Marc & Stijn Missotten Bovelingenstraat 343 BE-3870 HEERS 
HONING SLINGEREN/RECOLTER LE MIEL/BIJENPRODUCTEN Tel. 0477-627 523 
  info@bieenkorf. www.bieenkorf.be  
Marc Missotten beheert de bijenkorven in Hex en weet u alles te vertellen over het leven en nut van de bijen. In 
juni wordt het legen van de raat getoond: het ‘slingeren van de honing’, vers in de pot. Vader en zoon zijn grote 
bijenliefhebbers en –kenners en begaan met het lot van bijen en het grote belang dat zij ook voor de mensheid 
hebben. 
Zij versterken het thema dat in Hex al jaren op de agenda staat en hun honing is ook nog erg lekker. 
 
DE BIERKREEK (J) Zevenhofstedenstraat 9 NL-4515 RK IJZENDIJKE 
Hans van Hage & Marianne Lundahl   Tel. +31.117 3017 40  Fax +31.117 30 60 30 
Eric de Miliano & Geertje van der Krogt info@bierkreek.nl www.bierkreek.nl 
ROZENADVIES PER M³ 
EN EEN SELECTIE UIT HUN BIJNA COMPLETE COLL PEMBERTONS EN DE BIOLOGISCHE PLANTSOEN-, PERK-EN 
POTROZEN, TUIN- EN KLIMROZEN/  
LES MEILLEURS SOLS VIVANTS (CONSEIL PAR M³) ET UNE SELECTION DE LEUR COLLECTION QUASI COMPLETE DES 
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ROSES DE PEMBERTON ET LES ROSES DE CULTURE BIOLOGIQUE POUR PARC, PARTERRES ET POTS, ROSES DE 
JARDINS ET DES GRIMPANTES  
CAMELLIA SINENSIS 
Rozenkwekerij de Bierkreek geeft advies over gebruik van rozen in combinatie met andere planten, die niet 
alleen een esthetische functie hebben, maar ook nuttig zijn bij het aantrekken van insecten en in 
bladluisbestrijding. Welke planten trekken bijvoorbeeld insecten aan, die bladluizen en spint opeten? Een 
gezonde tuin met sterke planten die zonder bestrijdingsmiddelen duurzaam is 
Zij kijken niet alleen naar de vierkante meter boven de grond, maar ook naar de bodem onder de plant: een 
kubieke meter advies. 
Ook het biologische aspect komt aan de orde en de relatie met andere organismen. De bodem, bodemleven 
Mycchoriza, bemesting, etc.: Bierkreek’s Beter Bodemleven.  
Theeplanten (Camellia sin.) voor ons klimaat zijn inmiddels ook een vaste waarde bij de Bierkreek. 
Dit jaar wordt speciaal aandacht gegeven (wandeling) aan nuttige instecten. Hans van Hage neemt u mee in de 
tuin langs sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, oorwurmen… en de solitaire bijen tussen de rozen op 
zijn stand.  

L’équipe du Bierkreek vous donne des conseils pour vos plantations de roses. Utilisation de roses en combinaison 
avec d'autres plantes, qui peuvent aussi attirer les insectes dans la lutte contre les pucerons. L'aspect biologique 
ainsi qu’esthétique est présenté ainsi que la relation avec d'autres organismes. Le sol, le sol Mycchoriza, la 
fertilisation, etc . : le meilleur sol vivant du Bierkreek.  

Les plantes à thés pour nos climats (Camellia sin.) sont devenues une valeur sûre au près du Bierkreek. 

En plus cette année on mettra l’accents sur les insectes utiles : les nettoyerus du jardin (orseraie et potager). 
Hans van Hage vous emmène dans le jardin à la découverte des guêpes parasites, des mouches à gaze, des 
coccinelle, des perce-oreilles… et es abeilles solitaires tellement importantes pour la nature parmi les roses sur 
son stand. 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Rosa ‘Espresso’ 
 
FOUNDATION WILLY BÖTTCHER  
Jean Marie & Annick Dheedene/ Dominik Böttcher             Reinstraat 7, 8470 Anzegem 
CLEMATIS  Tel. 0470.056.600 
  info@fdnbottcher.be www.fdnbottcher.be  
Kwekerij Böttcher is een familieonderneming die al meer dan 20 jaar bestaat met een groot assortiment aan 
clematis. Voorjaar 2013 gingen de wegen van broer en zus Böttcher uit elkaar, buurman Jean Marie Dheedene 
ging vader Willy en broer Dominik helpen en kreeg begin 2014 het aanbod om de zaak over te nemen. Jean 
Marie kreeg van vader de toestemming om diens naam verder te voeren in de commerciële naam ‘Foundation 
Willy Böttcher’. Na de aankoop werd de kwekerij technisch weer op punt gezet, een website aangemaakt, 
evenals het assortiment in élke clematisfamilie - zoals daar zijn Atragene, Armandii, Diversifolia, Flammula, 
Heracleifolia, Jackmanii, Montana, Patens, Tangutica, Texensis, Viorna, Vitalba en Viticella - weer 
uitgebreid. Daarbij kwamen de eerste jaren de tips en raadgevingen van vader Willy (die ons helaas heeft 
verlaten) en zoon Dominik goed van pas.  Na een aantal jaren hard werken floreert, what’s in a name, de zaak 
als weleer. Regelmatig komt er een plant of soort in de kijker : nu eens zijn het de geurende, dan de 
groenblijvende, daarna de moederplanten. De vraag van de klant is mede bepalend en het assortiment is 
dermate uitgebreid dat er altijd wel iets te verzinnen valt. Foundation Willy Böttcher is inmiddels op Hex een 
vaste waarde. 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Clematis ‘Amber’ (Atragene Group) 
 
CASSANO 
Bernard Anckaert Alfonslaan 26 BE-9500 OPHASSELT 
QUERCUS – FAGUS – PRUNUS  Tel. 0484.599 815 
 b.anckaert@telenet.be www.arbo-cassano.com  
 
CENTRE WALLON DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CRAW) GEMBLOUX (S) 
Marc Lateur                                       Rue de Liroux 4, 5030 Gembloux 
                                           Tél. 081.620 333 Fax 081.620 349 
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 www.cra.wallonie.be  
Collection, conservation, evaluation and valorisation of Belgian fruit tree Genetic 
Resources. The collection at Gembloux contains 1390 accessions of Malus domestica, 885 of Pyrus 
communis,330 of Prunus domestica, 60 of Prunus avium and 30 of Prunus persica. Most of them have been 
collected from old standard trees orchards and consist of landraces. The collection is submitted to a continuous 
field evaluation without any chemical treatment with the view to screening them for disease resistance and 
agronomic characters. Regional repository orchard networks is developed for 'in situ' or 'on farm' conservation. 
In 2017 the very intresting contribution  was on the ‘Renewal of cultivating fruit trees in espalier’ 
 
CHAMPCLARK 
W. Meijer Oudelaan 12, NL-9695 VP BELLINGWOLDE 
  Champclark.meijer@planet.nl 
  Tel. +31.597 645 611  
ANTIQUARISCHE EN ZELDZAME TUINBOEKEN/LIBRAIRIE DE LIVRES DE JARDIN  
ANCIENS ET RARES  
 
LES COGNETS  
Fabienne Smeyers  Rue Manypré 109 BE-1325 CORROY LE GRAND 
PLANTAARDIGE VERZORGINGSPRODUCTEN/ Tél. Fax 010.68 00 32 
PRODUITS DE SOIN NATURELS info@lescognets.be www.lescognets.be  
Les Cognets is ontstaan uit Nature et Crafts, dat verzorgingsproducten maakte van lavendel en andere essentiële 
oliën. Alles gebeurt in eigen beheer, van de kweekvelden in de Provence, het destillatieproces, tot het maken van 
de producten. Het bedrijf verloor in 2009 helaas haar oprichter en bezieler mevrouw Wanda Du Bois, maar haar 
levenswerk werd in haar lijn voortgezet door haar man en haar eigen medewerkers. Inmiddels is uit hen 
Fabienne Smeyers al lang weer de nieuwe eigenaar. 

 
Les Cognets, provenant de Nature et Craft, crée des produits de soin à la lavande et d’autres huiles essentielles. 
Tout est fait chez eux, de la culture en Provence, la distillation, jusqu’à la préparation des produits.  
 
Isabelle CORNETTE/LE JARDIN DES MERVEILLES 

  Bellevaux – Rue St Aubin 63 BE-4960 MALMEDY 
  Tel. 0474.527 085 
  Isabelle.cornette@lejardindesmerveilles.be www.lejardindesmerveilles.be www.ortis.com  

NIEUW IN HEX : MEDICINALE TUIN, ism de  Ortis laboratoria en Herba Sana 
NOUVEAU A HEX : JARDIN MEDICINAL, avec la collaboration des laboratoires Ortis et d’Herba Sana 
Isabelle Cornette is de schrijfster van het boek “Le Jardin des Merveilles” (Tuin der wonderen),  dat in juni in 
Hex wordt voorgesteld.  
Zij is de ontwerpster van de “jardin de la santé d’Herba Sana” en heeft in Hex een medicinale tuin aangelegd, die 
zij met u zal bezoeken (wandeling).  
Isabelle Cornette est l’auteur du livre “Le Jardin des Merveilles”, qu’elle présentera à Hex en juin. 
Elle a conçu Le Jardin de la santé d’Herba Sana et elle a créé un jardin médicinal à Hex, qu’elle vous fera visiter 
(promenade). 

 
CREA FLORA   
Tom Devriendt Weilgenstraat 21 BE-3700 TONGEREN 
 Tel. 0474.58 25 33 
 info@creaflora.be www.creaflora.be 
AGASTACHE, EUCALYPTUS, ECHINACEA, E.A. PRAIRIEPLANTEN/PLANTES DE PRAIRIS  
Wat in 2003 begon als hobby heeft Tom Devriendt ondertussen uitgebouwd tot een gezellige kwekerij in een 
mooi kader waar persoonlijk advies hoog in het vaandel staat. 
Hij specialiseert zich vooral in zomerbloeiers (met een uitgebreid aanbod Agastache, Echinacea, Penstemon en 
Sedum) en Eucalyptussen.  
Agastache, Echinacea (enkelbloemigen), Penstemon, Sedum; het zijn allemaal planten die druk bezocht worden 
door bijen en hommels. Echte drachtplanten. Deze planten verlangen een goed gedraineerde bodem, veel zon en 
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bloeien de hele zomer en soms ook nog tijdens de vroege herfst. Je hebt er dus lang plezier van. In Hex brengt 
Tom Devriendt met name : Agastache, Eucalyptus, Penstemon en Echinacea.  
Het assortiment op de kwekerij is uiteraard veel uitgebreider (o.a. ook Akeleien - Aquilegia -in de lente) en wordt 
ook druk bezocht door bijen en hommels. 
Een andere specialiteit van Tom zijn Eucalyptussen. Deze bomen uit het verre Australië zijn het geliefkoosde 
voedsel voor koala’s. Er worden meer dan 20 soorten aangeboden op de kwekerij. Verschillende daarvan kunnen 
vorst verdragen tot -15°C of kouder en zijn dus zeker het proberen waard voor een beschutte plek in de tuin. 
Andere kunnen als kuipplant worden gehouden (roze, rood en geel bloeiende). Ze houden van veel zon - minder 
van (noord)oostenwind in de winter, zijn bladhoudend en door hun elegante sierwaarde en geur geven ze een 
Zuiderse toets mee aan een tuin of terras. Na een aantal jaren kunnen Eucalyptussen gaan bloeien en bijen en 
hommels zijn verzot op de nectardragende bloemen. 
Als keuze van de kweker voorziet Tom deze keer een mooie collectie drachtplanten en planten met zilveren blad, 
inclusief Eucalyptus  
Comme choix du pépiniériste Tom prévoit une belle collection de plantes mellifères et des plantes à feuillage 
argenté, ci-inclus les Eucalypthus 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Agastache ‘Poquito Dark Bleu’ 
 
CRUYDT-HOECK  
Jasper Helmantel Abbendijk 6 NL-8422 DL NIJEBERKOOP 
WILDEPLANTENZADEN & BLOEMENWEIDE MENGSELS/  Tel. +31.516 44 11 44 
GRAINES DE PLANTES SAUVAGES & MÉLANGES POUR PRÉS FLEURIS 
 zaden@cruydthoeck.nl www.cruydthoeck.nl 
Cruydt-Hoeck is een bijzonder zadenbedrijf dat gespecialiseerd is in inheemse wildeplantenzaden en 
bloemenweidemengsels. Wilt u een bloemenwei aanleggen in uw tuin of in uw omgeving? Dan kunt u terecht bij 
Cruydt-Hoeck voor gericht advies en voor de benodigde zaden. Door het inzaaien met inheemse wilde planten is 
uw bloemenweide niet alleen een lust voor het oog, maar draagt het ook bij aan de biodiversiteit, aan de 
leefomstandigheden van vlinders, bijen en vogels. Naast inheemse zaden is er ook een sortiment botanische 
tuinzaden voor de avontuurlijke tuinier. Normaal alleen te bestellen via de website, maar speciaal voor u brengt 
Cruydt-Hoeck een selectie zaden mee naar Hex  
In 2016 nam de Cruydt-Hoeck de Wildeplantenkwekerij De Heliant over, die lang een vaste waarde was in het 
noorden van Nederland daardoor kunnen zij nu ook een schitterend collectie inheemse planten aanbieden.  
Zij ondersteunen het vaste thema ‘bijen’ in Hex van huis uit en met verve.Ook biodiversiteit is een vaste 
kernwaarde bij deze kwekerij. 
Interessante dracht -en waardplanten, die goede vlinder-, bijen- en hommeltrekkers enook nog leuke 
tuinplanten zijn, adviseren zij hieronder :/  
Cruydt-Hoeck est spécialisé en graines pour toutes genre du pré-fleuri à la lisière de la forêt. 
La biodiversité est leur premier souci et leur accent se porte toujours sur les thèmes à Hex, également les abeilles 
et insectes utiles : 
Jasper Helmantel et Jojanneke Bijkerk conseillent des plantes mellifères ci-dessous, qui attirent des papillons, des 
abeilles et des bourdons et qui sont en mêmes temps des jolies plantes de jardins : 
Betonie – Stachys officinalis – vlinders, bijen en hommels 
Grote Centaurie – Centaurea scabiosa 
Marjolein - Origanum vulgare  
Knopig Helmkruid - Scrophularia officinalis (beetje saaie tuinplant, maar altijd bedolven onder de bijen en 
hommels) 
Borstelkrans - Clinopodium vulgare (metselbijen, behangersbij) 
Wild Kattenkruid – Nepeta cataria (nachtvlinders) 
Gewone rolklaver – Lotus corniculatus  (o.a. Icarusblauwtje) 
Beemdkroon - Knautia arvensis (zeer goede insectenplant, altijd eronder bedolven, onder andere de Knautiabij) 
Vertakte leeuwentand – Leonthodon autumnalis  
Waardplanten (paar voorbeelden) 
Sommige insecten/bijen/hommels/vlinders zijn specialisten en hebben dus 1 of een paar specifieke planten 
nodig voor voedsel en voortplanting. Dit zijn de waardplanten voor deze soorten. Is geen van deze planten 
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aanwezig, dan kan het dier niet overleven. De algemenere vlinders zijn "generalisten" en kunnen overleven met 
een (veel) groter aantallen planten voor hun voedsel en voortplanting.  
Grasklokje – Campanula rothundifolia: Klokjesbij 
Spaanse ruiter – Cirsium dissecteum: Distelvlinder 
Wilde Judaspenning – Lunaria rediviva: Oranjetipje (vlinder) 
Struikhei – Calluna vulgaris: Boomblauwtje (vlinder) en gewone Heispanner (vlinder) 
Vijfdelig kaasjeskruid - Malva alcea: Distelvlinder 
Knopig Helmkruid - Scrophularia officinalis: Helmkruidvlinder 
Hopklaver – Medicago lupulina: Icarusblauwtje 
Grote rattenstaart - Lythrum salicaria: Boomblauwtje 
 
DECLINAISON DES SAVEURS (S) 
Brigitte Niederkorn Schlossweg 9 BE-4730 HAUSET 
ARTISANALE BEREIDINGEN VAN TOMATEN, VRUCHTEN, AZIJN EN DIVERSE  
GEAROMATISEERDE OLIE 
PRÉPARATIONS ARTISANALES DE TOMATES, FRUITS, Tel. 087.553 991 
VINAIGRES ET DES HUILES AROMATISEES bniederkorn@yahoo.fr  
Brigitte Niederkorn heeft sinds 1998 in Anjou gewoond en is sinds 2002 terug in België. Sinds begin jaren 2000 
biedt zij delicatessen aan die zij direct betrekt bij de producenten uit verschillende Franse regio’s en soms uit 
andere landen. Deze hebben elk hun specifieke kennis en verwerken hun eigen productie zonder kleurstoffen, 
conserveermiddelen etc. om zo een product aan te kunnen bieden van uitmuntende kwaliteit. Sommige daarvan 
worden zelfs afgenomen door sterrenchefs. Deze prachtige producten probeert zij te verspreiden en aan een 
groter publiek te leren kennen. Dankzij het feit dat zij nog vaak in Frankrijk is  heeft zij directe, regelmatige en 
persoonlijke contacten met elk van de producenten. 
Haar doel is voor alles de kennis en kunde van deze ambachtslieden te promoten en hun producten zo 
toegankelijk te maken voor velen en dat aan democratische prijzen. 
 
Ayant vécu à partir de 1998 en Anjou et réinstallée en Belgique en 2012, Brigitte Niederkorn propose depuis le 
début des années 2000 des produits de bouche (d’épicerie fine) venant directement de petits 
producteurs/transformateurs de diverses régions françaises et quelquefois des autres pays. Ils ont chacun un 
savoir-faire, transforment leur propre production sans colorant ni conservateur pour proposer des produits de 
grande qualité, présents pour certains chez de grand chefs étoilés. Ce sont ces produits que elle essaye de 
diffuser. Grâce à divers déplacements en France elle a des contacts directs, réguliers et personnels avec chacun 
de ces producteurs.  
Son objectif est avant tout de promouvoir le savoir-faire de ces artisans et de rendre leurs produits accessibles à 
des prix « équitables ». 
 
René DERKSEN JAPANSE ESDOORNS 
  Colmarstraat 22 NL-6515 BE NIJMEGEN 
ACER PALMATUM Tel +31.637 331 093  
  renederksen.planten@outlook.com 
Een kleine kwekerij, gespecialiseerd in Japanse esdoorn. Een passie, die is uitgegroeid tot een veelzijdig en 
prachtig assortiment van Acer palmatum, en nog enkele andere Acer variëteiten, in vele maten, voor elk wat 
wils. 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Acer palmatum ‘Trompenburg’Keuze kweker - le choix du 
pépiniériste Hex 09/2018 : Acer palmatum ‘Mystic Jewel’ 
 
PEP. DES DEUX CAPS  
Diane Nys & Dirk Scheys  4, RUE Jules Ferry FR-62720 RETY 
HOSTA, HEUCHER(ELL)A, TIARELLA, AGAPANTHUS Tel. +33.760 95 87 61 
 diane@deuxcaps.fr www.deuxcaps.fr 
Hostas & Zo was gespecialiseerd in … uiteraard Hosta’s, maar ook in Heuchera’s en soortgenoten. In 2001 namen 
Dirk en Diane Scheys de Hosta-collectie van Ignace van Doorslaer over en legden daarmee de basis voor hun 
kwekerij. Ondertussen voeren zij ongeveer 1400 Hosta’s in de collectie en 1000 in de cataloog. In Heuchera’s en 
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Tiarella’s zijn een honderdtal variëteiten beschikbaar. En inmiddels hebben zij ook eigen introducties. 
In 2011 verhuisde de familie naar Rety in Frankrijk en namen zij de collectie Agapanthus, ook van Ignace van 
Doorslaer, over. Zo gingen zij onder een nieuwe naam verder: Pépinière des Deux Caps. 
Bij Hosta’s denken wij natuurlijk aan planten uit het verre oosten. Vandaag is het echter zo dat de meeste 
variëteiten uit de U.S.A. geïmporteerd worden, maar alle wilde soorten, die de voorouders zijn van de moderne 
Hosta’s, komen uit het verre Oosten, met name Japan maar ook China en Korea. 
De eerste Hosta die Europa bereikte , rond 1785, was Hosta plantaginea uit China. Deze soort is in China en 
Japan al minstens 10 eeuwen een tuinplant, vooral geliefd voor zijn grote geurende bloemen. Alle geurende 
Hosta’s stammen af van Hosta plantaginea. 
Vanaf 1829 bracht Von Siebold veel Japanse Hosta’s naar Nederland en België en legde daarmee de basis voor 
het mooie assortiment dat Dirk en Diane u vandaag kunnen tonen. 
Eveneens uit het verre Oosten komt Tiarella polyphilla met name uit Oost-Azië. Cultivars als Tiarella ’Filigran’ en 
Tiarella ‘Moorgrun’ komen voort uit deze Tiarella soort. 
Pép. de Deux Caps biedt sinds enkele jaren ook planten aan uit hun nieuwe coll. Agapanthus. 
 
DEVRIESE-LUYSSEN SIERPLANTENKWEKERIJ   
Geert Devriese en Ingrid Luyssen Schewegestraat 6 BE-8750 WINGENE 
LAURUS NOBILIS, LAGERSTROEMIA,   Tel. 051.65 54 30 
FICUS CARICA, RIBES ingrid@sierplant.be www.sierplant.be 
Een niet alledaagse kwekerij, waar Laurus en Lagerstroemia van over de gehele wereld eerst uitgetest worden 
om dan de weg te vinden naar de liefhebber.  
De Lagerstroemia verzameling hoort tot de grootste ter wereld en is geregistreerd als NPC Lagerstroemia, 
gastcollectie, Boskoop (KVBC), de Lagerstroemia verzameling is nog steeds groeiend, maar wordt vooral gericht 
op soorten die voor ons klimaat geschikt zijn.   
Ingrid en Geert kweken en testen de planten met passie en groene vingers,  
kwekers die niet stilzitten maar steeds opnieuw zoeken naar planten om de harten van de plantenliefhebber te 
verblijden.  
Een kijkje op hun website doet voor uw volgende bezoek al een beetje de sfeer opsnuiven… 
Een van hun eigen selecties is Laurus nobilis ‘Chichester’, gedoopt en geschonken aan de Boys School van 
Chichester, waar zij een samenwerkingsverband mee hebben. Een andere is Laurus nobilis ‘Popeye’. En natuurlijk 
Laurus nobilis ‘Hex Briljant’ 
Vlaamse laurier :De Laurus nobilis is reeds sedert de 17de eeuw een typisch Vlaamse teelt, eigenlijk zelfs iets meer 
Brugs dan Gents, maar er zijn wel Brugse telers die uitgeweken zijn naar het Gentse.Heeft het te maken met het 
zeeklimaat of met de Flandriense werklust van de teler, feit is dat een laurierteelt minimaal 5-7 jaar duurt 
voordat een plant een Vlaamse Laurier mag genoemd worden.Geert Devriese die samen met Ingrid bedrijfsleider 
zijn van de Sierplantenkwekerij, vond als voorzitter van de Vlaamse Laurier vereniging dat zij een traditionele 
teelt ook moesten laten erkennen. 
Zij zijn als lauriertelers dan ook met recht trots om tussen o.a. de Gentse azalea, Vlaams-Brabantse tafeldruif, 
Brussels grondwitloof, Poperingse hopscheuten te mogen worden erkend.  
Een feest of gerecht met laurier krijgt nu zo nog meer glans dan vroeger, of een potje stoofvlees nu beter zal 
smaken of ruiken, wie weet, maar als Belg moeten we trots zijn op de Vlaamse Laurier. 
Om u vertrouwd te maken met de geur van Laurier in al zijn gedaantes brengen zij dit jaar een ‘snuffelpaal’ mee. 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Lagerstroemia ‘Berry Dazzle’ 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 09/2018 : Lagerstroemia x ‘Sioux’ 

 
DIAVOLETTI TOSCANI Impruneta (-) 
Piero Baroncelli Rue Berckmans 96 BE-1060 BRUXELLES 
 Tel. 0475.845 188 
FLORENTIJNS AARDEWERK IN ‘TERRACOTTA IMPRUNETA’  (winterhard) 
POTERIE FLORENTINE EN ‘TERRACOTTA D’IMPRUNETA’ (résistance au gel garantie)  
 info@diavolettitoscani.com; www.diavolettitoscani.com  
Piero Baroncelli importe les plus beau pots et les plus belles vases des meilleurs artistes de son pays ancestral, la 
Toscane et l’Ombrie. 
Résistant au gel ‘Impruneta’, le nom du village originaire de ce travail, est devenu une marque de qualité. 
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Piero Baroncelli importeert de mooiste potten en vazen van de beste vakmensen uit het land van zijn 
voorouders, Toscane en Umbrië. 
Winterharde, gebakken klei uit ‘Impruneta’ de naam van het dorpje waar deze oorspronkelijk vandaan komt is 
een kwaliteitsmerk geworden! 
  
DIAVOLETTI TOSCANI Casagola (-) 
Pascaline Bar Rue Berckmans 96 BE-1060 BRUXELLES 
 Tel. 0475.845 188 
 pierobaroncelli@gmail.com 
OLIJFLOLIE/HUILE D’OLIVES E.A. DELICATESSEN/S 
Sinds enkele jaren doorkruist Piero Baroncelli zijn Umbrië op zoek naar producenten van extra vergine olijfolie 
die allen een gemeenschappelijke passie en traditie in hun vaandel dragen. Dit is zijn laatste ontdekking : Extra 
vergine olijfolie CASAGOLA. De passie van Luciana. Luciana Cerbini opende haar deuren voor hem in october 
2011. Luciana is advocate en straalt natuurlijke en spontane elegantie uit. Haar huis ademt sfeer en sereniteit. 
De honderden olijvenbomen die de boerderij omgeven, dragen bij aan dat gevoel en maken dat hij baadt in een 
wolk van sprookjesachtige kleuren en geuren. 
Sinds haar prille jeugd heeft zij zich geleerd de olijfbomen t verzorgen en bestendigde zo een familietraditie van 
honderden jaren. 
Vandaag produceert zij olijfolie die op haar lijkt, verfijnd en met karakter. 
De oogst, waarbij Piero heeft geholpen, vindt eigenlijk anderhalve maand eerder plaats dan overal elders in de 
regio. 
Nog in de rijpingsfase worden de olijven van de takken getrokken met behulp van een soort kam of hark. De na 
maling verkregen olie wordt gefilterd. 
Een heel lichte, fijne extra vergine olie, met een lage zuurgraad (0,16% oliezuur) en een zeer hoog percentage 
aan polyfenolen (antioxidanten). De smaak is uitgesproken, fruitig-groen en licht pikant. 
CASAGOLA olio extra vergine wordt beschouwd en erkend als één van de beste oliën uit Umbrië (volgens IAOS, 
de Italiaanse vereniging van olie sommeliers). 
 
Depuis plusieurs années, Piero Baroncelli parcourt son Ombrie à la recherche de producteurs d’huile d’olive extra 
vierge dont le point commun est la passion de la tradition. Voici sa dernière découverte. 
HUILE EXTRA VIERGE CASAGOLA: La passion de Luciana. Luciana Cerbini lui a ouvert ses portes en octobre 2011. 
Avocate de profession, Luciana a l’élégance spontanée et naturelle. 
Sa demeure dégage une sensation de bien-être, de sérénité. Support à cette atmosphère, des centaines d’oliviers 
entourent la ferme 
et la plongent dans une brume féérique de couleurs et de saveurs. Depuis 
son plus jeune âge elle a appris à s’occuper des oliviers perpétuant ainsi 
une tradition familiale centenaire. Aujourd’hui elle produit une huile à son image, raffinée et pleine de 
caractère. 
En effet, la récolte, à laquelle Piero a assisté, se déroule un mois et demi plus tôt que partout ailleurs dans la 
région. 
Les olives sont arrachées des branches à l’aide d’un peigne alors qu’elles 
sont encore en phase de maturation. Une fois moulues, l’huile obtenue est filtrée. 
Une Huile Extra Vierge, très légère, au taux d’acidité infime (0,16% 
d’acide oléique). Avec un taux en polyphénoles (antioxydants) très élevé. 
Quant au goût, il est relevé, fruité-végétal, piquant. 
 
EDEN MAGAZINE    
Jinge Lim  Herentalsebaan 54 BE-2980 ZOERSEL 
TUINEN VAN EDEN/LES JARDINS D’EDEN Tel. 03.658 09 68 
 jinge@edenmagazine.be www.edenmagazine.be 
‘Tuinen van Eden’ heeft zich al sinds het eerste nummer in 1994 bewezen. 
Het is al sinds jaren HET magazine voor tuinen, tuinieren, tuinenreizen etc. Niet alleen in België maar ook in de 
omringende landen. Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard. 
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‘Les Jardins d’ Eden’ s’est prouvé depuis le premier numéro en 1994 LE magazine pour jardins, jardiner, voyages 
de jardin etc. Non seulement en Belgique, autant aux pays voisins. Souvent copié, jamais égalé. 
 
L’EFFET COQUELICOT 
Gabrielle Tarte Rue des Vennes 132, BE-4020 LIEGE 
 Tel. 0473.46 53 17 
 leffetcoquelicot@gmail.com www.leffetcoquelicot.com 
EETBARE MEDICINALE EN INHEEMSE PLANTEN:PLANTES COMESTIBLES, MEDICINALES et INDIGENES, 
GROENTE(POOT)PLANTJES/LEGUMES A REPIQUER 
L’Effet coquelicot is een kwekerij in Luik die deel wil uitmaken van een dynamiek van duurzame ontwikkeling. 
Alle planten worden geproduceerd volgens de specificaties van de biologische landbouw en hun natuurlijke 
cyclus wordt gerespecteerd (geen forceren, onverwarmde kassen). Bovendien zijn ze allemaal afkomstig van 
reproduceerbare zaden en vermenigvuldigd in België waar mogelijk. 
 
L’effet coquelicot est une pépinière liégeoise qui souhaite s’inscrire dans une dynamique de développement 
durable. 
Toutes les plantes sont produites selon le cahier des charges de l’agriculture biologique et leur cycle naturel est 
respecté (pas de forçage, serres non chauffées). De plus, elles sont toutes issues de semences reproductibles et 
multipliées en Belgique quand c’est possible. 
 
EXTERIORTOOLS  
Yvan Uylenbroeck Hoekskensstraat 77 A BE-7080 LOCHRISTI 
SNOEITRAPPEN VOOR HAGEN EN TOPIARY/ESCABEAUX POUR TAILLER DES 
HAIES ET TOPIARY 
Yvan Uylenbroeck is terug in Hex, met een nieuw eigen bedrijf, gespecialiseerde in hoogwaardig en veilig 
materiaal voor hoog tuinwerk. 
Yvan Uylenbroeck est de retour à Hex avec sa nouvelle société, spécialisée en matériel haut de gamme pour des 
travaux de jardin en hauteur sans danger. 
 
FERDINANDUSHOF 
Wilko Karmelk en Helen Lewis    Rode Sluisweg 13 NL-4575 NE OVERSLAG 
FUCHSIA MAGELLANICA E.A. HYBR., DAHLIA 
SALVIA MACROPHYLLA (half éénj./semi-ann.) Tel. +31.115 48 20 41 
  info@ferdinandushof.nl www.ferdinandushof.nl 
Kwekerij Ferdinandushof is vooral gespecialiseerd in het kweken van niet alledaagse vaste planten. Onder hun 
toppers zijn Dahlia in ontelbare variëteiten. Er wordt een veelheid aan bijzondere planten aangeboden, op 
traditionele manier gekweekt. Er staan al diverse eigen selecties op hun naam. Daarnaast is er ook een 
assortiment winterharde exoten. Wilko heeft een zwak voor Eucalyptus en daarvan een zeer uitgebreide collectie 
op de kwekerij, die aangelegd is als een tropische tuin, heel bijzonder in ons klimaat. Veel gekweekte vaste 
planten zijn bijv. Helleborus, Astrantia (eigen selecties), Geranium, Persicaria en last but not least winterharde 
Fuchsia. Naast Fuchsia magellanica hebben zij nog vele andere soorten, meest kleinbloemige en  winterhard !. 
Andere oorbeelden van winterharde exotische planten zijn palmen, Eucalyptus, gembersoorten en Yucca. 
Dit assortiment van langbloeiende vaste planten is bij uitstek basis voor het maken van exclusieve borderdesigns. 
Wilko en Helen legden ter gelegenheid van de Triënnale in Apeldoorn in 2009 een prachtige border aan die 
internationaal veel lof oogstte.  
Dit najaar brengen zij een collectie Salvia macrophylla mee.  
Een experiment met het kruisen van rozen (Paul’s Himalayan Musk x Constance Spry) bracht een prachtige roos 
voort die zij wilden opdragen ter nagedachtenis aan een deelneemster van het eerste uur en veler vriendin. De 
roos wordt in juni 2018 in Hex gedoopt, 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Fuchsia ‘Lotti Hobby’ 
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FRUCTUS (S?) 
Jos Vanbelle  Droogveldstraat 39 BE-3404 LANDEN 
NATUURZUIVER APPELSAP-LOONPERSERIJ Tel. Fax 011.83 10 94 
JUS DE POMMES NATUREL-PRESSOIR A FRUITS 
  josvanbelle@skynet.be www.fructus.be 
Loonperserij Fructus verzorgt het persen en bottelen van uw eigen appels, al bij een relatief laag gewicht. 
De sappen die zij zelf verkopen zijn uit biologische fruitteelt en zonder toevoegingen gebotteld. zij smaken 
heerlijk. 
Ook de appels uit Hex vinden hun weg naar Fructus. 
 
GARDEN AND WOOD (2018 :J) 
Piers Newth & Louise Allen Dreamers Cottage, Little Haseley 
ANTIQUE GARDEN TOOLS FURNITURE& EPHEMERA      OXFORDSHIRE OX4476H 
  Tel. +44.1844 279 170 
  enquiries@gardenandwood.co.uk www.gardenandwood.co.uk 
Louise and Pierce specialise in antique and vintage garden tools, garden furniture  
and garden ephemera. Their business combines their passion for gardening and sustainability with a love of 
antiques. Many of the items they sell have been restored by themselves in their workshop. They regularly exhibit 
at the most prestigious garden shows including Chelsea Flower Show.  
They offer a mail order service through their website and the opportunity to view the current stock by 
appointment in Little Haseley.  
 
GEZOND VAN BIJ ONS-Fancy Fruit 
Luc & Agnes Exelmans-Jacobs Heide 97 BE-3800 ST TRUIDEN 
                                       Tel. 011.67 11 69 Fax 011.74 01 70 
  gezondvanbijons@hotmail.be  
HASPENGOUWS FRUIT EN AMBACHTELIJKE VERWERKING , STREEKEIGEN FRUIT 
FRUITS DE LA HESBAYE ET PRÉPARATIONSARTISINALES, FRUITS DE LA REGION 
Fancy fruit, van Theo en Marleen Jammaers, uit het Haspengouwse Borgloon, was een kleinschalig 
familiebedrijfje gespecialiseerd in de teelt van zachtfruit en oude appel- en perenvariëteiten. 
Op zoek naar opvolgers vonden zij voorjaar 2015 hun reeds lang bekende evenknie bereid het bedrijf over te 
nemen. Gezond van bij ons, is voortaan ook Fancy Fruit. 
Een klein deel van de productie wordt op ambachtelijke wijze verwerkt tot fruitige delicatessen zoals confituur, 
coulis, gelei, sappen en cider. In hun kookruimte en snoeptuin organiseren zij workshops rond het verwerken van 
fruit en de aanleg en het onderhoud van een fruittuin. Deze planten worden samen met de verwerkte producten, 
aangeboden. 
Daarnaast hebben Luc en Agnes Exelmans uitgebreide boomgaarden. Daarvan zullen wij op Hex in de toekomst 
ongetwijfeld meer zien.  
Theo en Marleen blijven op afstand en soms dichterbij zeker betrokken bij Luc en Agnes en hun 
fruit(bereidingen). 
 
LA GIRAFE BLEUE  
Brigitte Hoebeke Rue Roque de Fillol 43 FR-92800 PUTEAUX 
TAFELKLEDEN/ NAPPES Tel. 0033.1 47 74 96 69 
  lagirafebleue@yahoo.fr www.nappes-jacquard.com  
Tafelkleden en kussenslopen in 100% linnen, 100% geweven katoen uit Italië en jacquard weefsel uit 
Frankrijk/Linges de table et coussins en 100 % lin, 100 % coton tissé imprimés en Italie, et en jacquard tissés en 
France. 

 
GOED GROEN   
Yvonne en Harry Huisman                  Trichterweg 63, 6446 AN Brunssum 
HYDRANGEA                                         Tel.0031.653.800.942 
  info@goedgroen.nu www.goedgroen.nu 
De grootvader van de huidige zaakvoerder fietste in 1930 vanuit de regioArnhem naar Amstenrade om voor het 
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kasteel in de tuin te gaan werken. Hij stond ook in voor het kweken van het fruit en de groenten. Na 40 jaar 
trouwdienst volgde zijn zoon (vader van de huidige eigenaar) hem op. Werd in het verleden al overschot uit de 
kasteeltuinen verkocht in de regio, toen werd een formele kwekerij gesticht met tuinplanten en fruit. 
Toen Harry Huisman het bedrijf weer van zijn vader overnam koos hij voor een groot assortiment in een beperkt 
aantal geslachten. 
Hydrangea is daarvan een voorbeeld. Daarnaast wordt op de kwekerij een ruim assortiment fruit en bijzondere 
groenten gevoerd. 
Sinds 2014 is de kwekerij niet meer gevestigd op kasteel Amstenrade, maar verhuisd naar een nieuwe, prachtige 
locatie. 
 
GRAEFSWINNING  
Jeaninne Lemmens Diestersteenweg 222 BE-3850 NIEUWERKERKEN 
             Tel. 011.88 36 11 
  info@graefswinning.be www.graefswinning.be 
PAEONIA HYBR. : LACTIFLORA, OFFICINALIS, PEREGRINA, TENUIFOLIA, MLOKOSEWITSCHII,  ITOH, 
SUFFRUTICOSA, LUTEA 
Graefswinning is the 18th century family farm of Jeaninne Lemmens. It has stood the test of time and – 
being a working farm – has undergone many changes. 
The name is appropriate; "Winning" stands for "winning or gaining from your land". Which is what they do; 
the focus of their lives is working the land and caring for their plants. This "winning" has taken on a new 
dimension: growing peonies for Europe!  
Explore their website, and feel free to visit the fields and nursery.  
SEEDS OF CHANGE : 
The Paeonies’ large botanical background has provided growers and breeders with a vast range of possibilities 
throughout the ages. Tree and herbaceous peonies have been cultivated in China and Japan for more than 2000 
years. The first lactiflora peonies were imported to Europe as early as 1548*, followed by tree peonies around 
1789*.  
Hybridising was at its peak in France, Belgium, the Netherlands, and the United Kingdom around the 19th and 
mid-20th century. Hybridisers in North America took over, seeking more gracious and natural varieties.  
In Japan, however, the foundation was laid for a new hybrid : the creation of a more floriferous, stronger, and 
scented peony. Toichi Itoh crossed a tree and herbaceous peony, thus creating the peony of the 21st century. 
Unfortunately Mr. Itoh never saw his first cross bloom.  
Many years later a lovely collection can be admired at the stand of Graefswinning in Hex. 
*From: "Garden Paeonies by James Kelway 1954 
 
GREEN GLOBE, STAUDENGÄRTNEREI  
A. Kremer Von-Goerschen-Strasse 49 DE-52146 WÜRSELEN 
HELENIUM/GEUM Tel. +49.1722 69 20 58 
 a.kremer@green-globe.eu www.greenglobe-sammlungen.de 
Staudengärtnerei Green Globe is een kleine kwekerij, in de buurt van de Domstad Aken.  
Toen de Duitse Armand Kremer de opleiding tot hovenier volgde in Roermond, mocht hij tijdens zijn opleiding de 
tuin van zijn ouders opnieuw aanleggen. Het tuinontwerp bestond uit een centraal pad, twee grote vijvers met 
daaromheen verschillende borders, waarin veel vaste planten hun plekje vonden. Sindsdien is zijn liefde voor 
vaste planten steeds groter geworden.  
N.a.v. dit resultaat ontstond binnen de vriendenkring, steeds meer vraag naar stekjes van verschillende vaste 
planten. Tien kleine potjes per jaar werden uiteindelijk 10.000 potten die Armand in zijn kwekerij produceert. 
Naast zijn gewone werk als leraar voor jongeren met een leerachterstand, die door hem opgeleid worden tot 
gekwalificeerde hoveniershulp, steekt hij bijna al zijn vrije tijd in het zoeken naar nieuwe vaste planten. Dit levert 
zeer interessante soorten, jaarlijks wisselend afhankelijk van het succes op zijn kweekvelden. 
Green Globe heeft een assortiment van ca. 900 vaste planten, ondersteund door twee collecties. De eerste 
collectie bestaat uit ca. 45 soorten Helenium en sinds 2010 een Geum collectie van ca. 25 soorten. De collectie is 
in 2015 in Duitsland erkend als, en opgenomen in, het Netzwerk Pflanzensammlungen als ‘Geumsammlung 
Green Globe’ Deze zal de komende jaren nog verder worden uitgebreid met exclusieve soorten. Hij onderhoudt 
daartoe ook contact met Sue Martin, de nationale collectiehouder in Groot-Brittannië, die hij  onlangs heeft 
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bezocht. Een aantal van zijn eigen selecties zag reeds het licht, waaronder Geum’Carlotta’ en ‘Emmie’, alsook 
Geum rivale ‘Tales of Hex’. 
 
GROENE TAKKEN (S) 
Pip Gilmore  Rijksstraatweg 34 NL-7384 AE WILP 
TRUFFLE TREES Tel. +31.6 42 22 37 85 
PADDESTOELEN OP HOUT, OM ZELF TE KWEKEN/  info@groenetakken.nl  
CHAMPIGNONS SUR BÛCHES,À CULTIVER CHEZ VOUS www.groenetakken.nl  
Eetbaar hout: eetbare paddestoelen uit eigen tuin 
Eetbaar Hout: een levende kringloop 
Eetbaar hout zijn boomstammen die geënt zijn met eetbare paddenstoelen zoals oesterzwam en shii-take, en dit 
jaar zelfs met truffel. De boomstammen kunnen rechtop in een schaduwrijke plaats in de tuin, liefst een beetje in 
zicht om de vaak snelle ontwikkeling van de paddenstoelen te kunnen volgen. Oesterzwammen en shii-take 
paddenstoelen gebruiken het hout als een voedingsbodem en na elke “bloei” is het hout een stukje lichter. Vele 
maaltijden en enkele jaren verder is het hout zo verteerd dat het uit elkaar valt. De restjes “eetbaar hout” 
kunnen in de tuin verwerkt worden als compost, een rijke toevoeging aan de bodem...! Eigenlijk een prachtig 
kringloop, in de vorm van een boomstam.... en het resultaat is nog lekker ook!  
 In het kader van biodiversiteit gaat Pip Gilmore in op het belang van schimmels en paddenstoelen en hun hele 
cyclus tot zij weer integreren in de bodem 
 
PLANTERIJ GROENSTRAAT 13  
Rik Storme Groenstraat 13 BE-9810 NAZARETH 
  Tel. 09.385 67 99 
  rik.storme@skynet.be www.groenstraat13.be 
PLANTEN VOOR DE ‘VASTEPLANTENWEIDE’ EN HET ‘VARENBOS’ 
PLANTES POUR UN ‘PRÉ FLEURI DE VIVACES’ ET UNE ‘FORÊT DE FOUGÈRES’ 
CYPRIPEDIUM, SANGUISORBA, FROSCH® (J) 
SAXIFRAGA (S)  
ANTHYRIUM, GRAMINEAE 
In het landelijke Nazareth staat in de Groenstraat een oud boerderijtje dat een nieuwe toekomst heeft gekregen 
als kleinschalige vaste plantenkwekerij. 
Het assortiment aan vaste planten omvat een twaalftal thema’s: Acanthus, Epimedium, Kniphofia, Agastache, 
Liriope, Echinacea, bijzondere schaduwplanten, Tricyrtis, Sanguisorba, veel ‘prairie’planten, siergrassen en 
tuinorchideeën. Die Cypripedium nemen een hele speciale plaats in, zie onderstaand. 
Het aanbod evolueert voortdurend en blijft de liefhebber verrassen. 
 
Zij zijn altijd bereid u te adviseren over een bijzondere plant op een plantenbeurs of over de beplanting van uw 
tuin bij u thuis. 
 
Cypripedium ook voor in uw tuin! 
Orchideeën laten ons dromen van tropische gebieden waar ze als juweeltjes in de bomen hangen. Orchideeën in 
onze eigen tuin, daar denken we niet direct aan. En toch! 
In het assortiment van de waterplantenkwekers kennen we de rietorchis (Dactylorhiza) die zich als tuinplant zeer 
goed gedraagt en zich soms op een geschikte grond overvloedig uitzaait. 
Natuurliefhebbers weten dat ook in Europa vele wilde orchideeën te vinden zijn, minder spectaculair dan de 
tropische soorten, maar voor een liefhebber toch heel bijzonder. Een echte natuurliefhebber rooft geen planten 
uit het wild, hij bewondert ze ter plekke. 
Gelukkig voor de tuinliefhebber is er ondertussen door pioniers al heel wat ‘in the flask’ vermeerderd. Vele 
winterharde soorten stellen nogal wat eisen aan de standplaats en zijn vooral interessant voor doorwinterde 
hobbyisten. 
Cypripedium-soorten passen als tuinplant perfect in combinatie met vele schaduwplanten. De hybride-soorten 
die door de ‘Frosh’-kwekerij in Beieren ontwikkeld worden zijn bijzonder geschikt voor de doorsnee tuin- en 
plantenliefhebber. 
Hybriden zijn veel gemakkelijker tuinplanten dan de botanische soorten en ze groeien goed bij. Aangezien ze 
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gezaaid worden kan er variatie in tekening en kleur van de bloem zijn. 
Cypripedium hybriden groeien overal waar de zomertemperaturen niet boven de 30°C stijgen en de 
nachttemperatuur ’s winters twee tot drie maand beneden 5°C blijft. Met een sneeuwdek kunnen ze zelfs 
temperaturen min 20°C overleven. 
Planttips: 
Cypripedium houdt van halfschaduw, uit de middagzon, bv. aan de noordkant van een gebouw. Als bosplanten 
hebben ze een voorkeur voor een frisse en niet uitdrogende standplaats. (De plaats waar varens goed groeien). 
De grond moet goed doorlaatbaar zijn voor zowel lucht als voor water, vochtig maar niet nat! Eventueel kunnen 
wat keikorrels, lava, vulca-korrel in de plantput gelegd worden om te ontwateren. Op zandgrond wordt het 
vochtophoudend vermogen van de grond verhoogd met perliet, vermiculite. Vulca-korrel is een goed 
groeimedium voor deze orchideeën. Kenners verkiezen immers weinig organisch materiaal te gebruiken maar 
veeleer een goed waterregelend mineraal substraat. Op zandgrond kan een waterbuffer voorzien worden door 
met een folie op een halve meter diepte een ‘zak’ van 20cm te maken (geen moeras!). De groeiplaats kan 
afgedekt worden met wat beukenblad of wat coniferennaalden. 
De beste planttijd is de herfst als de planten in rust gegaan zijn. Spreid de wortels in de bovenste 10 cm van de 
grond en laat ze 2-3 centimeter bedekt, zodat enkel het puntje van de scheut het oppervlak raakt. Druk niet hard 
aan, hou het luchtig! Geef een paar keer een halve dosis meststof in de lente.  
Net als Hosta en Veratrum is verse Cypripedium een lekkernij voor de tuinslakken. Men is gewaarschuwd! Let u 
bij de keuze van de standplaats op dat boom- of heesterwortels de grond niet leegzuigen. Cypripedium vormt 
een goede combinatie met veel andere niet-woekerende schaduwplanten die een gelijkaardige behandeling 
wensen: varens, de nieuwe Epimediums, kleinere Hosta’s…  
Het thema drachtplanten gaf hij destijds kleur met mooie Calamintha en Origanum- soorten, en documentatie 
over bijen en wilde bijen. Een bijenfolder zag in 2017 het licht en het thema ‘bijen’ ondersteunt Rik ook dit jaar 
met klem. 
Hoe bijenplanten combineren met andere vaste planten op de stand/Comment combiner les plantes mellifères 
avec d’autres plantes vivaces. 
Ook van de vaste planten bloemenweide treft u weer een bordertje/Vous retrouverez le pré fleuri des plantes 
vivaces dans un petit parterre. 
ZILVER 2018 En dit jaar ook een zilveren bordertje die het nut van deze planten met zilver(grijs) blad illustreert./ 
Et cette année un parterre argenté(gris) qui montre le bénéfice et l’utilité des plantes à feuilles argentées(grises) 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Baptisia ‘Pink Truffles’ 
 
GRUNHUS 
Brecht Devolder Blinde Rodenbachstraat 79 BE-8800 ROESELARE 
CEDERHOUTEN SERRES EN CÈDRE + ACCESSOIRES Tel 0468.138 072 
 info@grunhus.be www.grunhus.be 
 
HANGMATWINKEL  
Jo Vandorpe Oude Geldenaaksebaan 24 BE-3360 BIERBEEK 
HANGMATTEN, HANGSTOELEN/ Tel 016.25 88 76 
HAMACS ET CHAISES SUSPENDUES johan.vandorpe@hotmail.com  
 www.hangmatwinkel.com  
Wat is een tuin zonder een heerlijke hangmat om in weg te dromen?  
 
GEMEENTE HEERS  
  Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers 
DIENST TOERISME/SERVICE TOURISTIQUE   Tel. 011.48.01.22 Fax.011.48.01.19 
  toerisme@heers.be www.heers.be  
 
Henk-Jan HEIDEBOER (S) 
Henk van Beek Maxbrugdreef 21 BE-2990 LOENHOUT 
ERICA, CALLUNA, DABOECIA, CASTENEA SATIVA, Tel. 03.677 07 29 
CORYLUS AVELLANA Henk.Jan.Heideboer@skynet.be www.henkjanheideboer.be 
Henk-Jan Heideboer komt met een uitgebreide collectie aan heide. 
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Voor het najaar brengen zij kleur met een grote variatie aan knopbloeiers. Een super grote collectie van de 
Calluna vulgaris ®Garden Girls. Dit in verschillende potmaten. 
Hiermee kan ieder pot of bloembak perfect gevuld worden. 
Tuinliefhebbers met een beetje geduld kiezen uit verschillende Erica carnea en Erica darleyensis soorten. Deze 
winterheide bloeit van december tot april en is dan ook een van de weinige struiken die kleur geven in de soms 
sombere winter.Ook hier weer verschillende kleuren en potmaten. Tevens is winterheide een van de eerste 
bloemen die de bijen en vlinders kunnen bezoeken. Ze brengen ook dopheide (Erica tetralix) en grauwe dopheide 
(Erica cinerea) mee, in de meest heldere kleuren. 
Na het succes van voorgaande  jaren ook maar liefst drie soorten boomheide (Erica arborea), voor de 
tuinliefhebbers die op zoek zijn naar iets anders. 
En dan natuurlijk ook Daboecia of Ierse dopheide. De mooie klokjes aan deze heide zijn ook weer kleurrijk en 
uitnodigend voor bijen en vlinders. 
Een uitgebreide keuze aan struikheide (Calluna vulgaris) mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Daar op die heide, die mooie heide … , wordt dit opnieuw uitgebreid met de hazelnoten en de tamme/eetbare 
kastanjes en hun lekkere toepassingen voor mens en dier. 

 
HIJ DIE BOUWT  
Jan Verstreken Kiezelstraat 6 BE-3350 LINTER 
LEEMBOUW/CONSTRUCTIONS EN TORCHIS Tel. 011.58 97 64 Fax 011.72 55 84 
EIKENHOUTEN PAVILJOENTJES/PAVILLONS EN BOIS DE CHÊNE 
  jan.verstreken@leembouwer.be www.leembouwer.be  
Echte kunst komt uiteindelijk toch bovendrijven. 
Net zoals de kunst van Van Gogh is het eikenhouten vakwerkgebouw ontstaan in bittere armoede. Door 
noodzaak werden onze+ voorouders honderden jaren gedwongen om met zeer eenvoudige en primitieve 
middelen, grootse dingen te realiseren. Eén van die dingen waren de prachtige vakwerkgebouwen met lemen 
wanden. 
Een twintigtal jaren geleden werd deze techniek herontdekt, bestudeerd, verfijnd en beproefd. De vrees voor het 
verdwijnen van dit schitterend vakwerk en de liefde voor traditioneel handwerk, zorgen er vandaag voor dat 
deze 'kunstwerken' overal kunnen pronken. 
Door hun pure verschijning wordt de omgeving origineel, uniek en onvergelijkbaar. Deze (bij)gebouwen passen 
perfect in elke klassieke, moderne of speelse omgeving. Jan Verstreken maakt enkel gebruik van ecologish 
verantwoorde en (h)eerlijke, zuivere materialen. Ze worden gebouwd naar eeuwenoude en beproefde traditie 
met oerdegelijke pen- en gatverbindingen en volgens de wensen van de bouwheer (maatwerk), en kunnen dienst 
doen als berging voor tuingerief of -meubilair, als garage, als droog- of bewaarplaats voor groenten en fruit (koel 
in de zomer, warm in de winter), als bakhuis, als onderdak voor vee en ook als woning voor gans de familie, als 
rustplaats voor het lezen of schrijven van een goed boek. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk, aan u de keuze. 
En dan is er het besef...... dat kunst hier niet veraf is. 
 
HUMUS B.V.B.A.  (J) 
Marc & Bénédicte Verhofstede Zaubeekstraat 227 BE-9870 ZULTE 
COMPOSTTHEE Tel. 0472.970 277 
NATUURLIJKE VLOEIBARE MEST/ENGRAIS LIQUIDE NATUREL 
 info@bio-comost.be www.bio-compost.be 
Marc en Bénédicte Verhofstede hebben een landbouwbedrijf. Daar en elders in de praktijk stellen zij een 
verhoogde plagen- en ziektedruk vast door het toenemend gebruik van chemische meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen. De balans in de bodem raakt verstoord met als gevolg een afnemende 
bodemvruchtbaarheid en resistentie. De bodem werd herleid tot een substraat waar wortels slechts houvast 
vinden. Zij leerden dat onderzoek van bodem en bodembiologie in de USA van de laatste decennia meer en meer 
het belang aan toont van bodemleven voor een gezond eco-systeem. Men heeft bijvoorbeeld ‘herontdekt’ dat 
planten in de groei een intensieve samenwerking hebben met micro-organismen. Het is de bodem die de plant 
voedt. 
Om de balans in de bodem te herstellen met het oog op een gezonde gewasontwikkeling zonder gebruik van 
chemie hebben Marc en Bénédicte Verhofstede in 2002 Humus BVBA gestart. 
Humus BVBA biedt adviezen en producten aan om de bodem beter te voeden. 
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Met compost en COMPOSTTHEE wordt de bodem gevoed op een verantwoorde manier. 
Al dat goeds komt terug in de vorm van groeiende en bloeiende gewassen. 
Zij vertellen er alles over op hun stand in de moestuin. Uw meegebrachte compoststalen analyseren zij ter 
plaatse met zo nodig advies voor verbetering. 
 
Marc et Bénédicte vous initieront au compostage. Ils expliqueront pourquoi un bon compost est utile pour le 
jardin et ils organiseront également des démonstrations de  compost liquide ‘thé’ ». Ils analyseront volontiers 
les échantillons que vous apportez. 
ZILVER 2018 Zilveren duizendblad/achillée argentée, Achillea millefolium, als indicator van de samenstelling  
en conditie van de grond/comme indicateur de la composition et l’état du sol. 
 
IRIS- & HEMEROCALLIS KWEKERIJ JOOSTEN           Bestaat dit jaar 20 jaar 
Marianne Joosten  Ruttensepad 7 bus 2 NL-8313 PM RUTTEN  
Tel. +31.527 262 485 Fax +31.527 262 255 
 info@kwekerij-joosten.nl www.kwekerij-joosten.nl  
IRIS GERMANICA –SPURIA –PSEUDACORUS –ENSATA –SIBIRICA –LOUISIANA –PSEUDATA; HEMEROCALLIS  
Meer en meer tuinbezitters ontdekken de bruikbaarheid van de Hemerocallis en de Iris. Dankzij deze interesse is 
de Hemerocallis in 2002 en de Iris in 2006 uitgeroepen tot plant van het jaar. 
De zeer uitgebreide collectie van deze langlevende tuinplanten openen met hun veelzijdige kleuren, vormen, 
geuren en bloeitijden, ongekende mogelijkheden om te combineren. 
Zowel solitair als in groepen zijn deze planten namelijk heel geschikt, ze mogen eigenlijk in geen enkele tuin 
ontbreken. Door de groeiende collectie blijven  zij een genot om in uw tuin te hebben. 
Om uw inspiratiebron te vergroten is er op de kwekerij van Marianne Joosten in september 1997 een 2400 m² 
grote showtuin aangelegd in de vorm van een Irisbloem. Deze showtuin grenst aan de cottage-achtige tuin 
rondom hun boerderij. Hier staan de Iris en Hemerocallis collecties te schitteren tussen vele andere vaste 
planten. Er zijn regelmatig open dagen. 
Zij zijn er terecht trots op dat zij in 2002 zijn onderscheiden door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse 
Culturen voor de Nederlandse Plantencollectie Iris : NPC Hemerocallis Boskoop. 
De collectie telt bijna 1100 cultivars Hemerocallis, 950 Iris germanica, 85 Iris ensata, 45 sibirica, en een aantal 
andere botanische soorten in een zeer actueel assortiment, waarvan vele cultivars uit eigen selectie en dus op 
eigen naam. 
Hun eigen selecties zijn ontelbaar, maar Iris ‘People of Hex’ mag natuurlijk niet onvermeld blijven. 
Het is misschien interessant om te weten dat Hemerocallis bloemen eetbaar zijn. Marianne Joosten zal het u 
graag uitleggen. U kunt ze frituren in beignetdeeg al of niet gevuld met een gehaktmengsel of rauw op salade 
(evt.) met aangemaakte platte kaas. 
 
JUNE’S TRADE 
Geneviève Saelens Lindestraat 107 BE-1785 Merchtem 
ZWEEDSE VOGELHUISJES/NICHOIRS SUEDOIS  Tel. 02.478 40 95 
DEURMATTEN E.A. TUINDECORATIE/ junes.trade@gmail.com www.junestrade.com 
PAILLASSONS E.A. DECO. JARDIN   
Ook voor de vogels wordt gezorgd in Hex. Ludieke en exclusieve appartementen zijn er voor hen gemaakt in 
Zweden.  
 
KOPERSPOREN 
Henny Schalen Sparrenlaan 5 NL-9401 RA ASSEN 
 Tel +31.592 319 402  
 info@kopersporen.nl www.kopersporen.nl  
TUINGEREEDSCHAP/OUTILS DE JARDIN?  FELCO SNOEISCHAREN/SECATEURS 
 
KRUIDJES  
Danielle Houbrechts Himpedelstraat 1a BE-3870 OPHEERS 
BEREIDINGEN VAN KRUIDEN EN ROZEN/ Tel. 011.48 16 99 
PREPARATIONS DES FINES HERBES ET ROSES info@kruidjes.be www.kruidjes.be   
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Daniëlle Houbrechts, kruidendeskundige, vertelt over kruiden, organiseert cursussen, schrijft kruidenboeken en 
vertelt allerhande 'groene' weetjes op Radio 2. 
ZILVER 2018 In het kader van het thema wandelt zij met u langs de ‘zilveren’ kruiden en planten bij kwekers en 
daarna laat zij u kennis maken met hun nut en proeft u van haar ‘Hex’thee/tisane van zilveren kruiden. 
 
Dans le cadre du thème Danielle vous emmène a une promenade le long des plantes et des herbes argentées 
chez les pépinièristes, et après elle fera un démo sur leur utilité et vous fera gouter son tisane de ’Hex’ aux 
herbes argentées.   
 
KRUISBESSEN ‘PROEF’TUIN 
Marc Geens Bauwerbaan 62 BE-9930 ZOMERGEM 
 Tel. 0473 756 906 
 mail@proeftuin.eu www.proeftuin.eu  
Bij de Kruisbessen ‘Proef’tuin is proeven letterlijk bedoeld. Bezoekers mogen steeds proeven van fruit dat rijp is.    
'Proef'tuin in de experimentele betekenis, staat ook voor het uittesten van rassen/soorten die op de markt 
beschikbaar zijn (en komen voor nieuwe introducties) met het oog om de interessante rassen voor de 
thuistuinier te selecteren (smaak, ziekteweerstand, productie). Verder wordt  ook gekeken naar eetbare 
bessen/fruit dat hier weinig of niet bekend zijn en testen zij die uit (denk aan de kiwibes die in 2008 gelanceerd 
werd, maar zij al in hun  collectie hadden in de jaren 90, idem voor de honingbes...), verder trachten zij zelf ook 
nieuwe selecties te creëren... 
 
DE KWIKKERIE (J)  
Ivo Slaets       Schoolstraat 15, 2230 Ramsel 
DIGITALIS, ALCEA ROSA, VERBASCUM                         Tel. 0473.51 42 81 
 dekwikkerie@live.be www.dekwikkerie.be 
Een echte verzamelaar, Ivo. Een paar soorten maar in ontelbare variëteiten, allemaal zelf met liefde gekweekt en 
soms zelfs gekruist. 
 
Un vrai collectionneur, Ivo. Quelques sortes seulement, mais des variétés innombrables, cultivées et quelquefois 
même croisées avec beaucoup d’amour. 

LANDELIJKE GILDE WELLEN  Kukkelberg BE-3830 WELLEN 
i.s.m./en coll. avec  Tel. 0473 579 201 
school/l’école ‘De Dageraad’ - Borgloon.  www.landelijkegildewellen.be 
De mannen van de Landelijke Gilde uit Wellen verzorgen uw lekkere trek met streekspecialiteiten en artisanale 
producten van school ‘De Dageraad’, aan democratische prijzen. 
 
LENS ROSES    
Rudy & Ann Velle - Boudolf Redinnestraat 11 BE-8460 OUDENBURG 
ROZEN/ROSES Tel. 059.26 78 30 Fax 059.26 56 14 
  info@lens-roses.com www.lens-roses.com 
De 'Boomkwekerijen Louis Lens', firma met een lange traditie werd opgericht in 1870. In de aanvangsfase was 
het een algemene boomkwekerij, maar spoedig nam de rozenteelt de overhand. Drie generaties lang werd de 
kwekerij bestuurd door de familie Lens en bevond zich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (bij Mechelen). De laatste 
telg van deze familie was de beroemde Louis Lens, die vele nieuwe creaties op zijn naam heeft. Hij was een 
goede vriend van Gravin Michel d’Ursel. Samen deelden zij de passie voor Rozen en wisselden 
wetenswaardigheden uit. 
Niet zelden leende de (klei)bodem in Hex zich voor experimentele kweek van nieuwe creaties. Het volgen van de 
ontwikkeling van een roos op verschillende grondsoorten is aantrekkelijk.  
Zo komt het dat er nog steeds series rozen zonder naam op Hex staan. Zij maakten een testfase door die Louis 
Lens niet heeft kunnen voltooien. 
In 1992 werd de kwekerij overgenomen door Rudy en Ann Velle-Boudolf en verhuisde naar Oudenburg (tussen 
Brugge en Oostende). 
Het assortiment rozen omvat meer dan 800 verschillende soorten; van elegante oude struikrozen tot klimrozen, 
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liaanrozen, bodembedekkende rozen, moschatahybriden, David Austin rozen, botanische rozen, theehybriden en 
trosrozen, stamrozen,... Kortom, de meest waardevolle tuinvariëteiten. 
Op de kwekerij vindt U een rozentuin van meer dan 2000 m² en tal van rozenborders. In het voorjaar (april) staat 
de oranjerie prachtig in bloei met een aantal zeldzame liaan- en klimrozen. Een containerveld met rozen in pot 
geeft u de gelegenheid om tijdens de zomermaanden uit een ruim assortiment te kiezen en ze daarna in uw tuin 
te planten. Vanaf half november tot half april kunnen rozen met blote wortel afgehaald of geleverd worden. 
Een belangrijke activiteit is het zoeken naar nieuwe rozenvariëteiten. Daarbij gaat de aandacht de laatste jaren 
voornamelijk weer naar moschatahybriden, een groep herbloeiende gezonde heesterrozen met een natuurlijk 
karakter, zoals Pink Magic, Bouquet Parfait, Frisson Frais, Feeling, Rosalita, ... 
Ann Velle Boudolf is de winner met de gelukkige hand. Zij heeft al vele selecties op haar naam. En niet in de 
laatste plaats : Rosa ‘Gardens of Hex’ 
Dit jaar tonen zij alle rozen die zij de afgelopen 25 jaar (elk jaar) op Hex hebben gedoopt. 
Cette année on vous propose tous les rosiers qui ont été baptisés à Hex (chaque année) pendant 25 ans. 

 
 
LEOPOLD-CITY FOOD  
Cathérine Gerkens Avenue de Tervuren 107 BE-1040 BRUXELLES 
   Tel. 0474. 594 416 
 
LOWGARDENS NURSERIES + CONSULTANCY (J) 
Peter Vanlaerhoven Maalbergenstraat 26 NL-4884 MT Wernhout 
COLL HULSDONK HEESTERS/ARBUSTES Tel +31.768 500 358  
  info@lowgardens.com www.lowgardens.com 
 
Jean-Pierre MISSON  
CONIFERAE, GINKGO BILOBA Trieu d’avillon 13 BE-5336 ASSESSE 
ROTS- E.A. ZELDZAME CONIFEREN/ Tel : 0493.21 77 30 
CONIFERES RARES ET DE ROCAILLE misson.jean-pierre@outlook.be 
Jean-Pierre Misson is een amateur kweker verbonden aan Gembloux met  
een legendarische kennis van coniferen. 
Uitzonderlijk voor de Plantendagen in september 2015 toonde hij een deel van zijn collectie Ginkgo biloba, te 
weten 50 variëteiten van zijn 95 cultivars. Sommige daarvan zijn alleen om te laten zien. 
De collectie is tevens aanwezig op Courson in Chantilly.  
Ook het thema ‘zilver’ vindt u hier in Abies koreana met naalden met een zilveren onderkant : ‘Silberlocke’, 
‘Icebreaker’, ‘Silver Pearl’. Ook een bijzondere : Taxus baccata ‘Argentea Minor’. En in september de Ginkgo 
biloba met zilveren blad in vele variëteiten. 
Jean-Pierre Misson est un passioné lié à Gembloux. Il dispose d’une connaissance légendaire des conifères. 
Exceptionnellement pour la foire de septembre 2015, il a présenté une partie de sa collection de Ginkgo biloba 
soit 50 variétés de ses 95 cultivées. Quelques variétés présentées sont juste exposées pour être vues.. Cette 
collection unique en son genre, est présentée également à la foire de Courson à Chantilly . 
Le thème ‘argenté’ est également représenté ici en Abies koreana avec des aiguilles au revers argenté : 
‘Silberlocke’, ‘Icebreaker’, ‘Silver Pearl’. Egalement un if assez rare : Taxus baccata ‘Argentea Minor’. Et en 
septembre les Ginkgo biloba à feuillage ‘argenté’/panaché. 
 
NATUREN (SCOTTS)  
Filip Meyermans Oostjachtpark 1  BE-9100 ST. NIKLAAS 
ORGANISCHE MESTSTOFFEN/ENGRAIS ORGANIQUE Tel. 03.700 33 15 
  Filip.meyermans@scotts.com www.ilovemygarden.com  
De visie van Naturen op de tuin : 
De natuur brengt ons bijzonder veel rijkdom waaruit we heel wat kunnen putten, maar daar moeten we 
voorzichtig mee omspringen.  
Efficiënt en verantwoord tuinieren is dus een ware uitdaging, maar geen mission impossible! Naturen is het 
synoniem voor ecologisch tuinieren. Een uitgebreid gamma, ontwikkeld om op een natuurlijke wijze de 
gezondheid van uw tuin te garanderen. 
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DE NIEUWE TUIN Tentoonstelling/Exposition 
Peter en Katelijne Bauwens – Thiers Trompwegel 27 BE-9170 DE KLINGE 
 Tel. 03.770 78 16 
 denieuwetuin@mac.com www.denieuwetuin.be 
Juni/juin : ZADEN + PLANTGOED EETBARE PLANTEN  
PLANTES COMESTIBLES : GRAINES ET PLANTES À REPIQUER 
FICUS CARICA / NOORDELIJKE VIJGEN/LES FIGUES DES PAYS BAS – VITIS VINIFERA 
TENTOONSTELLINGEN/EXPOSITIONS :  
4 SEIZOENEN RADIJS/4 SAISONS RADIS 
AMARANTHUS  
De Nieuwe Tuin is een kleine en een beetje eigenzinnige kwekerij waar gewerkt wordt aan de selectie van 
buitengewone eetbare planten. Er wordt gespeeld met smaak, kleur en een zorgeloze kweekwijze, een avontuur 
in biodiversiteit op zoek naar een nieuw tuinpubliek. Zij werken aan een moestuin nieuwe stijl, waarbij het 
plezier en de ervaring van het kweken van groenten, kruiden, vruchten en bloemen even belangrijk is als de 
oogst. Het resultaat van hun zoektocht is terug te vinden in de vorm van zaden, planten en boeken en een 
indrukwekkend aantal eigen selecties. Veel werken zij ook samen met Guy Dirix/Belle Epoque en zijn collecties. 
En vaak stelt Peter Bauwens een boek voor in Hex dat betrekking heeft op een actuele tentoonstelling. 
ZILVER 2018 : tentoonstelling/exposition Zilveren tinten in de moestuin/Les nuances d’argent au potager 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Flanders Purple Borecole/Kale : 
Brassica oleracea acephala, Cucurbita Mixta ‘Silver Edged Pumpkin’ 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 09/2018 : Rapthanus sativus ‘Sakurajima’ (Japanse reuzeradijs) 
 
NIJSSEN BULBS HEEMSTEDE 
ALLIUM  Sportparklaan 25A NL-2103 VR HEEMSTEDE 
  Tel. +31.23 54 71 056 
E.A. BOL- EN KNOLGEWASSEN info@nijssenbulbs.nl www.nijssenbulbs.nl 
E.A. PLANTES À BULBES ET À TUBERCULES  
Tuincentrum en postorderbedrijf Peter C. Nijssen is een echt familiebedrijf. De geschiedenis gaat terug tot 
midden jaren zeventig van de vorige eeuw als naamgever Peter Nijssen besloot met zijn vrouw Annette voor 
zichzelf te beginnen. Tot die tijd werkte hij voor zijn vader die in de bloembollenhandel zat. Hij reisde veel, vooral 
naar Zweden. Daarmee bouwde hij een interessant netwerk van kwekers en andere bollenspecialisten op. Sinds 
het overlijden van de oprichter in 2005 runnen zoon Gert-Pieter en vrouw Ineke het bedrijf. 
Peter C. Nijssen begon op meerdere plaatsen bloemen en planten te kweken, zowel voor de veiling als voor de 
teelt op contractbasis. Eén locatie lag aan een doorgaande weg in Heemstede. Regelmatig stopten 
automobilisten om te vragen of ze geen bosje bloemen konden kopen. Een nieuw idee was geboren. 
Gert-Pieter’s vader stelde voor bij de kwekerij een verkooppunt te beginnen waar particulieren snijbloemen en 
potplanten konden kopen. Dat sloeg aan. Toen de kwekerij eind jaren tachtig moest wijken voor woningbouw, 
vonden ze in de huidige locatie een nieuwe stek. Dat perceel was echter te klein voor een kwekerij. Een 
gespecialiseerd plantencentrum was een aantrekkelijk alternatief. Niet veel later ging ook het postorderbedrijf 
van start. 
 
Inmiddels zijn postorderbedrijf en kwekerij gesplitst en gaat de laatste door onder de nieuwe naam NIJSSEN 
BULBS HEEMSTEDE. 
Al snel begon destijds de bevlogen bollenkweker een catalogus te maken. Eenvoudig, in zwart en wit, met louter 
tekeningen. Niet meer dan een schriftje eigenlijk. Allium was het belangrijkste gewas dat werd aangeboden, het 
lievelingsbolgewas van Peter Nijssen, samen met nog wat andere soorten. Niet helemaal vreemd dus dat dit 
bolgewas in de vorm van Allium schubertii ook het bedrijfslogo siert. Al na een paar jaar schreef publicist Wim 
Oudshoorn een voorwoord. De catalogus groeide en werd door de jaren heen een heus naslagwerkje.  
Het aanbod omvat niet alleen het voor de hand liggende assortiment maar juist ook tal van hele exclusieve en 
zeldzame soorten. Van Allium tot Lilium, van Fritillaria tot Tecophilaea. Van bekende soorten als Muscari 
armeniacum, het blauwe druifje, tot de bijzondere Crocus speciosus ‘Aino’. Van de kievitsbloem tot 
herfstbloeiende sneeuwklokjes. Tot de pareltjes van het aanbod behoren onder meer de flamboyant ogende 
Rembrandt- en parkiettulpen van de Hortus Bulborum en de hele zeldzame cultivars en wildvormen die bijna niet 
worden aangeboden. Te denken valt aan Tulipa heweri en Tulipa sprengeri. Een aantal soorten worden op 
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contractbasis gekweekt. Veel van de andere soorten komen van specialisten uit binnen- en buitenland. Te 
denken valt aan de narcissen van Carlos van der Veek en Hein Meeuwissen en de exclusieve gewassen van 
A.M.D. Hoog Authentic Plants. Een aanzienlijk deel van de bijzondere en vooral weinig bekende soorten is 
afkomstig van kwekers uit Engeland en Frankrijk, zelfs uit Letland en Litouwen waar een aantal ware 
plantenzoekers en verzamelaars zit, die de wereld afspeuren naar zeldzame bol- en knolgewassen. 
In 2016 spelen zij in op het thema drachtplanten met in juni een tuintje op de stand en in september 
bollenpakketjes speciaal voor Hex, waarvan 10% van de verkoop naar een goed doel uit de regio gaat. 
 
ROGER PHILLIPS (J)/MARTYN RIX - Experts 
BOEKEN/LIVRES (door/par Roger Phillips & Martyn Rix)      www.rogersroses.com 
(J) Plantennavorsers van onze tijd en bekende schrijvers van botanische boeken/Explorateurs de plantes de nos 
jours et auteurs connus de livres botaniques 
Roger zal weer een kookdemo doen met wilde planten, die hij meebrengt uit zijn tuinen en de velden in 
Engeland. De gebruikte recepten komen uit zijn nieuwe boek ‘Wild Cooking’, dat zal worden uitgegeven bij 
Unbound. Hij is daarvoor echter nog bezig met het werven van fondsen. Wilt u hem helpen en vermeld worden 
in het nieuwe boek? Kijk dan op https://unbound.com/books/wild-cooking. 
Roger nous fera encore  le plaisir de cuisiner  en direct des plantes sauvages cueillies dans ses jardins et dans les 
champs d' Angleterre.  Les recettes utilisées sont tirées  de son nouveau livre 'Wild Cooking', qui sera publié 
chez Unbound. Cependant, il est toujours à la recherche de fonds pour financer cet ouvrage.. Aimeriez-vous 
l'aider et être mentionné dans son nouveau livre? Alors allez vite voir le lien suivant 
: https://unbound.com/books/wild-cooking 

TRAITEURS POHLIG CUISINE POTAGER  
Claude et Myriam Pohlig Rue des Papeteries 12 BE-1325 CHAUMONT GISTOUX 
BLOEMENKEUKEN/CUISINE FLEURIE Tél. Fax 010.68 06 56 
  claude.pohlig@skynet.be www.cuisine-potager.be 
De biologische diversiteit ontdekken door middel van een bord met eten dat de mensen verrast door de 
vergeten smaken. De afstand tot de producenten verkleinen om te kunnen genieten van een versere oogst en 
rijke uitwisselingen. Seizoenswerk voor een rechtvaardige prijs op basis van natuurlijke producten. Een 
aangename ontdekkingstocht voor gezonde en duurzame voeding. Dat alles op een zeer hoog niveau, een 
koksmuts of ster waardig. 
 
Découvrir la biodiversité au travers d’une assiette qui surprend par les goûts oubliés. Se rapprocher des 
producteurs pour une récolte plus fraîche et plus riche d’échanges. Un travail de saison pour un prix juste sur 
base de produits naturels. 
Un plaisir de découverte pour une alimentation saine et durable. Tout ça à niveau haut de gamme, digne d’une 
toque ou étoile. 

 
ALPENPLANTENKWEKERIJ CATHY PORTIER  
Cathy Portier                               M.V. Vlaanderenstraat 27, 8310 Brugge 
GENTIANA, DELOSPERMA, SEMPERVIVUM, DIERAMA Tel.050.37 00 03 
E.A. ROTS- EN ALPENPLANTEN/E.A.PLANTES ALPINES            GSM.0474.51 16 39 
  cathy@alpenplanten.be www.alpenplanten.be  
 
KOEN VAN POUCKE  Heistraat 106 BE-9100 ST.-NIKLAAS 
EPIMEDIUM, DAHLIA, CARIANDRA   Tel.: 03.777 76 42/Fax: 03.766 16 98 
HELLEBORUS kvanpoucke@skynet.be www.koenvanpoucke.be  
Koen Van Poucke is niet alleen Epimedium maar ook Helleborus kweker bij uitstek. Daarnaast heeft hij een zeer 
indrukwekkende collectie oude Dahlia’s. Zijn collectie daarvan bevat uitzonderlijke kleurselecties waaronder zeer 
groeikrachtige dubbel bloemigen. 
Een aantal jaar geleden reisde hij af naar noordelijk Honshu met dubbele Helleborussen om op een 
winterfair van een Japanse collega aanwezig te zijn. Bijzondere Helleborussen zijn daar een collectors item voor 
degenen die het zich kunnen permitteren. 
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Collecties van Koen Van Poucke : Epimedium, Disporum, Arisaema, Rodgersia, Delphinium, Corydalis, Dahlia, 
waaronder talrijke eigen selecties die nog niet in cultuur gebracht werden, terwijl de 2 Galanthus variëteiten al 
bijna niet meer leverbaar zijn. Daarnaast bijzondere sortering bosplanten en natuurlijk vooral wilde planten uit 
China en andere landen met mooie inheemse flora.  
Engelse Delphiniums, de befaamde Blackmore and Langdon cultivars die bekroond werden met 
onderscheidingen (AGM) Award of Garden Merrit. 
Ook uit de UK en wel één van de charmantste Dahlias in de spraakmakende tropical garden van de Great Dixter 
gardens in Engeland was zijn keuze voor Hex in september 2010: Dahlia 'Chimborazo' een donkerrode 
collaretvormige Dahlia met crèmekleurige kraag. 
Inmiddels heeft Koen zijn assortiment enkele jaren geleden uitgebreid met Cardiandra. Een heester die lijkt op 
Hydrangea. 
 
PEPINIERE DE LA PRELE   
Céline Willem Ancienne chaussée Romaine 76 BE-4360 BERGILERS 
EETBARE BLOEMEN EN VASTE PLANTEN/FLEURS VIVACES COMESTIBLES 
DOORLEVENDE GROENTEN/LEGUMES VIVACES 
PELARGONIUM (J) Tél. 0498.78 19 33 
PRIMULA AURICULA (S) celine@laprele.net www.laprele.net  
AARDBEI/FRAISIERS 
Een kleine kwekerij gespecialiseerd in zeldzame of onmisbare vaste planten die doen denken aan planten uit 
grootmoeder’s tuin, zoals aurikels (Primula auricula), één-jarige geraniums (Pelargonium)en enkele oude 
anjertjes (Dianthus).  
Een voorkeur is er ook voor natuurlijke tuinen met een niet georganiseerde mengeling van kleur en geur, waar 
grassen vanzelf ook hun plaats vinden.  
De meeste planten worden ter plaatse en slechts in kleine hoeveelheden gekweekt uitgaande van de 
moederplanten, zonder overvloedige bemesting en ‘doping’.  
Een klein bosje op de kwekerij leende zich ook voor het kweken van schaduwplanten: varens, Epimedium, 
Hellebores en andere kleine juweeltjes, die het liever zonder zon doen. 
Actueler zou je de bamboe kunnen noemen die prachtige massieve groepen kunnen vormen, noemen met een 
keus uit woekeraars (!) en gewone groeiers. 
Tevens wordt een kleine selectie heesters gekweekt en originele één-jarigen om zomermanden op te fleuren. 
Daaruit ontstond de collectie Pelargonium.  
Als keuze van de kweker voorzag Céline ook al een keer een mooie collectie drachtplanten. Uit de 
indrukwekkende collectie daarvan op haar kwekerij maakt zij daaruit nu opnieuw een selectie. 
Sinds 2012 voert zij tevens de collectie van ‘Le Potager Gourmand’ overgenomen van haar buren. 
Pépinière spécialisée dans les plantes vivaces rares ou incontournables où l’on retrouve l’esprit des jardins de 
grand-mère de plantes comme les auricules (Primula auricula), les œillets (Dianthus), les pélargoniums 
(Pelargonium), les ancolies (Aquilegia), … Prédilection aussi pour les jardins un peu sauvages, fouillis organisés de 
couleurs, d’odeurs,... où les graminées trouvent naturellement leur place. La plupart des plantes sont multipliées 
sur place en petites quantités, à partir de « pieds-mère », sans excès d’engrais et sans dopage! Un petit sous-bois 
à la pépinière se prêtait à abriter des plantes d’ombre : fougères, épimédiums, hellébores et autres petits bijoux 
qui se passent de soleil. Plus « actuel », sont les bambous en beaux massifs et l’on peut faire son choix parmi 
quelques variétés envahissantes ou non! On y trouve aussi une sélection d’arbustes ainsi que des plantes 
annuelles originales pour égayer les jardinières d’été. D’où la collection Pelargonium.  
Comme choix du pépiniériste Céline a déjà une fois fourni une belle collection de plantes mellifères. De la 
collection impressionnante de ceux-ci à sa pépinière, elle fait maintenant une sélection à nouveau. 
Depuis 2012 elle propose également la collection du ‘Potager Gourmand’, repris de ses voisins. 
 
PROMESSES D’OMBRE  
Thierry Modave & Marie-France Welcher Drêve de Chilée 4, BE-1495 VILLERS LA VILLE 
CONVALLARIACEAE, DODECATHEON, MAIANTHEMUM, LIRIOPE, OPHIOPOGON 
E.A. SCHADUWPLANTEN/PLANTES D’OMBRE Tél 0496.13 29 47 
 promessesdombre@gmail.com www.promesses-d-ombre.be  
Promesses d’Ombre is een klein gespecialiseerde kwekerij die vooral planten voor schaduw en half schaduw 
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kweekt. 
Zelfs daarin hebben zij voor dit jaar zilverkleurig blad gevonden. Promesses d’Ombre est une pépinière 
spécialisée en plantes d’ombre et de mi-ombre.Même parmi cette collection ils ont réussie de trouver des plantes  
à feuillage argenté. 
ZILVER 2018 : Cheilantes lanosa, Anthyrium ‘Ocean’s Fury‘ 
 
QUINTESSENCE (S) 
Valentine Pozzo di Borgo                           48 Rue d’Argout, FR 75002 Paris 
COLLECTIE QUINTESSENCE COLLECTION                    Tel 0033 14 03 91 230 
   vpozzodiborgo@quintessence-paris.com www.quintessence-paris.com  
Natuurlijk geparfumeerde kaarsen/Bougies parfumées aux essences naturelles 
 
REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN (-) 
Mieke Vanlangenaeker (RLH) Daaleindestraat 2 BE 3720 KORTESSEM 
 (Kasteel de Fauconval) Tel. 011.31 38 98 Fax 011.31 53 07 
 info@rlh.be www.rlh.be 
Al jaren bestaat er een intensieve samenwerking tussen Hex en het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren. Zij verzorgen de kleine landschappelijke elementen waaronder hagen scheren en de boomsnoei op Hex 
en in Haspengouw en Voeren. 
Een unieke streek met, voor Vlaamse normen, een nog ongerept landschap. Wie er woont, kan er elke dag van 
genieten. Wie er op bezoek komt, staat vaak versteld van de heerlijke rust en couleur locale. VZW Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren wil zorg dragen voor dit landschap, zowel voor de inwoners van de streek als 
voor de bezoekers. 
 
ROSA BELGICA (J) 
Frans Thomas                                         Jesuitenwegel 5, 9090 Melle 
VERENIGING VRIENDEN VAN DE ROOS                    Tel 09.252.30.69 
ASSOCIATION LES AMIS DE LA ROSE fransthomas1946@gmail.com  
 www.rosabelgica.eu  

 
LES ROSES DE DANIEL (J) 
Daniel Schmitz                                       
OUDE EN ENGELSE ROZEN/ Bellevaux – Chemin du Meunier 6 BE-4960 MALMEDY 
ROSES ANCIENNES ET ANGLAISES             TEL.080.33 75 34 GSM.0497.76 36 36 
 schmitz-rose@skynet.be www.danielschmitz-roses.com 
R. DAMASCENA, COLL. WARREN MILLINGTON, COLL. DAVID AUSTIN 
Het prachtige rosarium van Daniel en de kwekerij zijn al sinds decennia een begrip voor kenners. Hij is 
gespecialiseerd in engelse rozen, maar de oude en speciaal de Damascena hebben zijn grote liefde. 
Recent heeft Warren Millington uit Australië zijn collectie vermeerderd en op de markt gebracht. Daniel heeft de 
rechten voor Europa verworven. Millington bezoekt Europa regelmatig en ook de tuinevenementen waar Daniel 
aanwezig is. Op de kwekerij heeft Daniel de complete collectie, op evenementen biedt hij er een mooi 
assortiment van aan. 
Naast de rozentuin, lag al jaren een veld braak. Hij wilde ervan profiteren om zijn passie voor oude rozen, toe te 
voegen aan zijn passie voor de moestuin. 
Met de hulp vele van vrienden, was hij in staat om aan dit project gediversifieerd tuinieren dit voorjaar te 
beginnen en hij begon zijn nieuwe leven in 2017 
Hij wil deze passie te delen door het aanbieden van een breed scala van groenten met smaak, gekweekt met 
respect voor de natuur die hem omringt zoals hij dat al jaren doet voor de rozentuin, evenals voor de kwekerij. 
De kweekmethode die hij in e praktijk brengt, is grotendeels gebaseerd op "tuinieren op kleine oppervlakten" 
van het Quebec Jean-Martin Fortier in zijn ‘Jardin de la grelinette’ en is ook gebaseerd op de kennis van de 
Parijse tuinders van de 18e eeuw. 
Al deze prachtige groenten lokaal geteeld met respect voor het milieu zal worden geoogst in volle rijpheid voor 
het plezier van uw smaakpapillen, uw gezondheid en uw budget! 
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La magnifique roseraie à Malmédy de Daniel et la pépinière sont concept depuis des décennies pour 
connaisseurs. Il s’est spécialisé en roses anglaises, tandis que sa passion soient les roses anciennes et 
spécialement celles de Damas. 
Recemment Warren Millington de l’Australie a propagé sa collection pour la vente et Daniel a acquéri les droits 
pour l’Europe. Millington visite l’Europe régulièrement ainsi que les évènements de jardin où participe Daniel. A 
la pépinière Daniel présente toute la collection, aux évènements il propose un bel assortiment.  
Jouxtant la roseraie, un terrain est en jachère depuis de nombreuses années. Il souhaitait en profiter 
pour ajouter à sa passion des roses anciennes, sa passion pour le potager. 
Grâce à l’aide de beaucoup d’amis, il a pu débuter ce projet de maraîchage diversifié depuis ce printemps et il a 
débuta sa nouvelle vie en 2017 
Il désire partager cette passion en proposant une large gamme de légumes ayant du goût, cultivés dans le 
respect de la nature qui l’entoure comme il le pratique déjà pour le jardin de roses, ainsi que pour la pépinière.  
La méthode de culture sur planches permanentes, qu’il pratique, s’inspire largement du «maraîchage sur petite 
surface» du québécois Jean-Martin Fortier dans son Jardin de la grelinette basé aussi sur les connaissances des 
maraîchers parisiens du 18ème siècle. 
Tous ces beaux légumes cultivés localement dans le respect de l’environnement seront récoltés à pleine 
maturité, pour votre plaisir gustatif, votre santé et votre budget !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JAARKAART/CARTE ANNUELLE  2019 

Vergeet u niet in januari uw jaarkaart voor 2019 te 

bestellen ? zie www.hex.be 

N’oubliez-vous pas de réserver en janvier votre carte 

annuelle pour 2019 ? voir www.hex.be 
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SENSATION LIN 
Tania Schaal Rue Gounod 1bis, FR-06000 NICE 
LINNEN/DU LIN Tél. +33.6 1966 12 57 
  taniaschaal@orange.fr www.sensationlin.com 
 
SILENE  
Hilde Bosteels  Vissenakenstraat 640  BE-3300 VISSENAKEN 
                                            Tel 0496.02 77 99 
COLL. LATHYRUS hilde@silene.be www.silene.be 
ZADEN EN PLANTEN VAN BIJZONDERE ÉÉNJARIGEN, PITTIGE BLOEMETJES IN POTTEN/ GRAINES ET PLANTES 
ANNUELLES RARES, PETITES FLEURS EPICEES EN POTS  
SILENE is een kleinschalige kwekerij, gegroeid uit een uit de hand gelopen passie voor één-jarigen.  
Jarenlang was Lieve Adriaensens het gezicht van Silene, maar zij droeg niet alleen haar passie maar ook haar 
kwekerij over aan haar dochter Hilde, die nu zaakvoerder is. Maar Lieve is en blijft betrokken en aanwezig. 
Het assortiment is enorm groot en wordt alsmaar groter, doordat allerlei in vergetelheid geraakte soorten 
terugkeren en er nog talloze nieuwe bijkomen. Het is ook de bedoeling dat de echte rol van de één-jarigen terug 
in ere wordt hersteld: niet als plaatsvervangers van de vaste planten, maar juist als welkome aanvulling in een 
tuin die er spontaan en natuurlijk wil uitzien. Bovendien zijn één-jarigen betaalbaar, mooi en bloeien ze 
eindeloos door, zodat ze onontbeerlijk zijn voor maandenlange kleurtoetsen in elke tuin; zowel in borders, 
potten, als in de pluktuin. 
Buiten het assortiment één- en tweejarige planten dat vanaf begin april tot eind juli op de kwekerij te koop is, 
biedt SILENE ook een groot assortiment zaad aan van geliefde één-jarigen, eenvoudig te bestellen via de site: 
www.silene.be  
Lieve en Hilde brengen zakjes vol dromen : zaad van éénjarigen  
In één enkel zaadje zit heel het avontuur van een plant besloten. Het is het resultaat van het samengaan van de 
genen van twee identieke ouders met onzichtbare verschillen. Afweermechanismen, groeikracht, productiviteit, 
maar ook de beste kleuren en geuren om bestuivers te lokken zitten in het zaad vervat. Goede eigenschappen 
werden in de loop der tijden versterkt, terwijl minder goede eigenschappen van sommige nakomelingen 
achtergelaten werden, heel eenvoudig, door natuurlijke selectie. Zaaien is dus de beste manier om de diversiteit 
van de planten in stand te houden. 
Éénjarigen willen zich in één jaar voortplanten: kiemen, groeien, bloeien èn zaad produceren, en dan zie je van 
hier dat ze moeilijk gaan doen om te kiemen. Ze hebben meestal geen koudeperiode of vorst en sneeuw nodig 
om het kiemproces te starten. Daarom zijn éénjarigen ideaal om zich aan het avontuur van het zaaien te wagen. 
Gewoonlijk is de voldoening van het zelf kweken van geliefde planten uit kleine zaadjes zo groot, dat je voor de 
rest van je leven verkocht bent.  
En als er nu ook nog bloemetjes uitkomen, dan gaat het virus nooit meer over ! 
Eénjarigen zijn bij uitstek planten en bloemen voor bijen en nuttige insecten. Nieuw dit jaar zijn de perspotjes, 
zodat elkeen op een goedkope manier bijen in de tuin kan lokken. 
Les annuelles sont avant tout des plantes et des fleurs pour les abeilles et les insectes bénéfiques. Nouveau cette 
année, les pots pressés de sorte que tout le monde peut attirer les abeilles dans le jardin d'une manière peu 
coûteuse. 

 
STROVAN 
Stephan Van Damme Ooigemstraat 16 8710 WIELSBEKE 
 Tel. 0472.99 45 91 
 info@strovan.eu www.strovan.eu  
STRO PELLETS ALS BODEMBEDEKKER TEGEN ONKRUID/GRANULES DE PAILLE COMME COUVRE-SOL ET CONTRE 
LES MAUVAISES HERBES 
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TECTONA 
  Rue du Bac 36, FR-75007 PARIS 
  Tel. +33.147 03 05 05 
BIJZONDER TUINMEUBILAIR / belgique@tectona.be www.tectona.be  
MOBILIER DE JARDIN D’EXCELLENCE      
 
Ward VAN TEYLINGEN  Expert 
Ward & Ineke van Teylingen  Goudserijweg 326 NL-2771 BA BOSKOOP 
VIBURNUM   Tel. +31.6 53 31 98 58 
 wardenien@gmail.com 
Ward van Teylingen had de grootste Virburnum collectie ter wereld, een Nationale Plantencollectie Boskoop, 300 
van de 450 bekende, die deels echter niet aangepast zijn aan ons klimaat. Van over de hele wereld kwamen 
kwekers naar deze collectie kijken. Het verzamelen is een uit de hand gelopen hobby. Het kweken van Viburnum 
geeft enorm veel voldoening en plezier. Het is een zeer groot geslacht met een grote verscheidenheid aan blad, 
bloem en bes, zowel in grootte, kleine als geur. Viburnum komt voor in de hele wereld in de gematigde zones. De 
meeste komen uit Azië en uit de USA, maar ook in Europa en Rusland komen ze voor. Uiteraard staan er ook 
diverse eigen selecties op zijn naam.  
Na 50 jaar ervaring in de boomkwekerij, van hard werken en verzamelen hebben Ward en Ineke hun collectie in 
2007 ondergebracht in de collectietuin Mei Chu in Drenthe (NL), waar ook andere nationale collecties staan 
(Bamboe, Euonymus en Wisteria). Ze blijven echter verzamelaars met een breed aanbod voor de geïnteresseerde 
planten liefhebber.  
De Emmenopterys die zij in juni ooit voorstelden stond later in dat jaar in Arboretum Kalmthout uitzonderlijk in 
bloei !Ward was de initiatiefnemer van de stand met experts. Van nu af een vaste waarde in Hex waar hij, met 
steeds wisselende experts, al of niet met een eigen stand, al zijn kennis met u deelt en met de anderen al uw 
vragen probeert te beantwoorden. 
Hij begint meteen: Het verplanten van heesters en bomen. 
Wanneer hij niet langer dan twee of drie jaar op de zelfde plek heeft gestaan kan een boom of struik zonder 
meer verplant worden. Het is een beetje afhankelijk van het wortelgestel, een plant die enkele (pen)wortels 
maakt is lastiger te verplanten dan degene met een dichte wortelpruik. Om een beter wortelgestel te krijgen 
moet de plant boom regelmatig rondgestoken worden, dit is de beste manier om verplanting voor te bereiden. 
Wanneer een boom of struik langer dan drie < zes jaar op één plaats heeft gestaan, moet er eerst een greppeltje 
rond de plant worden gegraven. Dit moet ongeveer 20 cm. breed zijn en wel 30 cm. diep. 
Daarna moeten de recht naar onderen groeiende wortels worden doorgestoken zodat de plant los komt te staan. 
De greppel wordt dan gevuld met potgrond of goede tuinaarde en goed natgemaakt; na ongeveer 4 tot 6 weken 
hebben zich nieuwe wortels gevormd in de verse grond en kan de plant gewoon uit het gat worden getild en 
verplaatst. 
Het tijdstip van verplanten is najaar, half september wordt de plant rondgestoken en half oktober kan hij dan 
verplant worden. In het najaar geplante bomen en struiken slaan veel beter aan omdat de grond nog warm is. 
Bomen worden beter pas verplant in november, later dan heesters in oktober. 
Het snoeien van heesters. 
Een heester /struik, kan het hele jaar gesnoeid worden. 
1) Als er in het voorjaar gesnoeid word ontstaat een forse hergroei ,’Snoeien is groeien’, zegt het spreekwoord 
terecht. 
Die forse hergroei kan dan in juli weer worden teruggesnoeid tot op twee ogen (knopen). Van bloeiende heesters 
de niet bloeiende takken terugknippen tot net onder de bovenkant van de struik. 
2) Bij een wandeling door de tuin, wanneer dan ook, met uw duimnagel de zachte toppen uit de takken van alle 
struiken knijpen. Het is niet zichtbaar, maar de plant stopt daar (met groeien ) en maakt nieuwe ogen op die tak 
en geeft een kleine scheut terug waar nog wel bloemknoppen aan komen. 
Op deze manier blijft de desbetreffende struik veel langer klein en compact, terwijl de bloei uitbundiger zal zijn. 
3) Als een struik te groot en/of te oud geworden is kan hij verjongd worden. Knip of zaag de helft van de takken 
weg tot 30/40 cm boven de grond, het volgende jaar de rest. De nieuwe takken die er op komen kunnen dan 
weer in juli van het eerste jaar gehalveerd worden. 
 
Nu is het tijd om de opgedane kennis en ervaring te delen. 
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De Plantenfestivals van Hex in juni en september vindt Ward een mooi podium hiervoor, waar hij als EXPERT 
aanwezig is, en o.a. ook toont hoe je Viburnum kan enten. 
Hij gaat in op al uw tuinvragen en geeft naar beste weten advies op het gebied van bodem kennis, ziekten en 
plagen en de bestrijding daar van. 
Sortimentskennis, snoeien (ver)planten, vermeerderen en zaaien.  
Ook de jeugd zal hij met raad en daad bijstaan en bij hun tuinprobleempjes en  zijn bijdrage dragen aan de 
kinderworkshops  zal hen in staat stellen zonder grote problemen een eigen tuintje aan te leggen. 

 
LA ROUTE DU THE 
Emanuelle De Paermentier Rue de la Croisette 48  BE-4280 HANNUT 
THEE, KRUIDENTHEE, GIETIJZEREN THEEPOTTEN Tél. 0475.96 93 23 
THÉS, TISANES, THEIERES EN FONTE Fax 019.51 54 45 
 emma.deparmentier@gmail.com www.la-route-du-the.be 
 
Pép. DU VENT VAL ET BONNIVERS 
Isabelle Chauvier-Etienne Dardenne 
Bruno Bonnivers Chaussée de Dinant 1326 BE-5100 WEPION 
STEWARTIA, DAVIDIA, COTINUS, & Rue de Fize-Fontaine 48 BE-4537 VERLAINE 
SORBUS, CORNUS                         Tel. 0474.470 316  info@pepiniereduventval.be 
 www.pepiniereduventval.be 
BIJZONDERE EN ONDERGEWAARDEERDE BOMEN EN HEESTERS/ 
ARBRES ET ARBUSTES SINGULIERS OU MECONNUS  
La pépinière du Vent Val, ce sont 2 jardins voués à une même passion. Un troisième a été rajouté dans la 
personne de Bruno Bonnivers, collectionneur par excellence  
d’arbres et arbustes rares,s’est associé avec la pép. du Vent Val depuis l’année passée. 
Isabelle Chauvier et Etienne Dardenne, comme Bruno Bonnivers vous conviennent à prendre le temps de 
découvrir les arbres et arbustes singuliers, rares ou méconnus, issus d’une production propre ou élevés 
patiemment année après année. 
Pour structurer et rythmer le jardin, les arbres et arbustes n’ont pas leur pareil : Qu’ils soient petits ou grands, de 
forme arrondie ou fastigiée, leurs feuilles, fleurs, écorces, couleurs ou senteurs sont autant d’atouts qui sauront 
vous séduire…  
 
De kwekerij van Vent Val, zijn 2 tuinen gewijd aan een zelfde passie. En derde is er aan toegevoegd in de persoon 
van Bruno Bonniers, een ras verzamelaar van bijzondere bomen en heesters. Hij is afgelopen jaar samengegaan 
met de pép. Du Vent Val. 
Isabelle Chauvier en Etienne Dardenne, samen met Bruno Bonnivers nodigen u uit de tijd nemen om hun 
collecties te ontdekken: bijzondere bomen en heesters, zeldzame of onbekende, van hun eigen productie of 
geduldig opgekweekt jaar na jaar. 
Om een tuin structuur en ritme te geven zijn bomen en struiken bij uitstek geschikt: groot of klein, bolvormig of 
hoog opgerond, hun blad, bloemen, schors, kelur of genre: het zijn allemaal troeven die u zullen bekoren.’ 
Keuze kweker - le choix du pépiniériste Hex 06/2018 : Cornus kousa ‘Scarlet Fire’ 
 
VIERLÄNDER ROSENHOF 
Jan D. Janssen Kirchwerder Hausdeich 182 DE-21037 HAMBURG 
DUITSE ROZEN/ Tel. +49.407 23 70 763 Fax +49.407 23 75 306 
ROSES ALLEMANDES info@vierlaender-rosenhof.de www.vierlaender-rosenhof.de 
De Rosenhof in Vierlanden bestaat sinds 1999. Al in 1880 werd de tuin heringericht en is zo even historisch als de 
aangeboden rozensoorten. 
Daarnaast voert Vierländer Rosenhof de allernieuwste Duitse rozencreaties.  
Meester-hovenier Jan Janssen is bovendien gespecialiseerd in Engelse rozen. Op het ouderlijke goed, al in 1548 
genoemd en sinds 1786 in de familie, is hij de kweker en winner. In ontelbare variëteiten toont hij de bezoekers 
het subtiele onderscheid in geur, kleur, bloem en blad van de vele rozenfamilies en -variëteiten. Voor Hex 
selecteert hij de interessantste planten van de Rosenhof. Uit zijn vele eigen selecties bood hij destijd Rosa ‘Spirit 
of Hex’ aan. 
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Dit jaar eert hij twee bijzondere mensen uit de botanische en rozen-wereld met een door hem gewonnen roos 
op hun naam. 
 

DE WARANDE (-) 
Jan Willem. Overmars & Toto Lee Jan De Jagerlaan 2, NL-6998 AN LAAG KEPPEL 
 Tel. 0031.314 844 383 
STINZENPLANTEN en VERWILDERINGSBOLLEN  post@dewarande.nl www.dewarande.nl 
BULBES POUR NATURALISATION ET PLANTES SPECIFIQUES AUX’ STINZEN’ 
Een familiebedrijf gespecialiseerd in bos- en stinzenplanten dat alles in huis heeft voor zowel historische als 
moderne tuinen en parken, van historisch onderzoek, herstel & ontwerp tot en met aanleg en onderhoud. 
Opgezet door Willem Overmars en Trudy Woerdeman heeft nu zoon Jan willem Overmars met vrouw Toto Lee 
de dagelijkse leiding. 
Hun voorbeeldtuin ‘De Warande’ ligt in de bossen van het landgoed Keppel in Laag Keppel bij Doetinchem. Hier 
wordt al sinds de negentiger jaren geëxperimenteerd met stinzenplanten en bostuinieren : een nog vrij 
onbekende, historische en ecologische vorm van tuinieren onder oude bomen en struiken. Een vorm die 
historisch gezien thuis hoort op oude buitenplaatsen en in moderne zin wordt toegepast in de tuinen en parken 
van nu. 
 
WESTKOEKJES 
WAFELS/GAUFRES  
PANNEKOEKEN/CREPES 
Guy & Virginie Devrome Stokstraat 94 BE-8650 HOUTHULST 
 Tel. 051.51 08 06 
 info@westkoekjes.be www.westkoekjes.be 
Westkoekjes is erin geslaagd om wafeltjes te doen groeien aan de bomen, ze vermenigvuldigen zich zoals klimop 
en eenmaal de groei erin zit zijn ze niet meer te houden. 
Met het ministerie (lees miserie) van land-en tuinbouw gaan zij over tot het aanplanten van diverse bossen (lees 
wafelbossen) langs de op en afritten van autosnelwegen, in tuinen van de tuinliefhebbers die zo van die 
zoetemondjes hebben... 
Verder willen zij ze ook in kweekpotten aanbieden maar tot op heden vinden zij de juiste potjes niet, zij zoeken 
verder en als zij iets gevonden hebben , dan laten zij dit natuuuuurlijk wel weten.... 
Zij leggen zich nu ook toe op pannekoeken. Hoe die in Hex gaan groeien, zullen we afwachten. 
 
XYLO IMPACT 
Ferdinand Terlinden Strada Venetia 7/17 RO-307160 DUMBRAVITA 
(GEPERSONALISEERDE) VUURKORVEN/(BRASEROS) PERSONNALISES Tel 0473.233 337 
 Ferdinand.terlinden@xyloimpact.com www.xyloimpact.com 
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NIEUWE SELECTIES EN WINNINGEN, GEDOOPT IN JUNI 2013 TE HEX/ 
NOUVELLES OBTENTIONS ET CREATIONS, BAPTISÉE EN JUIN 2013 A HEX 

 
Brassica oleracea acephala ’Frills of Hex’: De Nieuwe Tuin 
Geum rivale ‘Tales of Hex’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
Geum ‘Carlotta’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
Geum ‘Emmie’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
xHeucherella ‘Art Nouveau’® : Pép. des Deux Caps 
Hexciting-Mix :  Silene 
Iris ‘People of Hex’ :  Iris en Hemerocallis kwekerij Joosten 
Laurus nobilis ‘Hex Brilliant’ :  Devriese Sierplantenkwekerij 
Rosa ‘Gardens of Hex’ :  Lens Roses 
Rosa ‘Kasteel Hex’ : Peter Beales Roses 
Rosa ‘Rebel of Hex’ :  De Bierkreek 
Rosa ‘Spirit of Hex’ :  Vierländer Rosenhof 
 
2016 
Rosa ‘Stephanie d’Ursel’ Lens Roses 
 

 
 
  



 

 

 
 

KEUZE VAN DE KWEKERS/ 
LES CHOIX DES PÉPINIÉRISTES 06/2018 

 
Abies koreana ‘Silberlocke’ : JEAN-PIERRE MISSON 
Abies koreana ‘Icebreaker’ : JEAN-PIERRE MISSON 
Abies koreana ‘Silver Pearl : JEAN-PIERRE MISSON 
Acer palmatum ‘Trompenburg’ : René DERKSEN JAPANSE ESDOORNS 
Achillea millefolium : (zilveren duizendblad/achillée argentée): HUMUS  
Agastache ‘Poquito Dark Bleu’: CREA FLORA   
Anthyrium ‘Ocean’s Fury : PROMESSES D’OMBRE 
Baptisia ‘Pink Truffles’ : PLANTERIJ GROENSTRAAT 13  
Cheilantes lanosa : PROMESSES D’OMBRE 
Clematis ‘Amber’:  FOUNDATION WILLY BÖTTCHER  
Cucurbita Mixta ‘Silver Edged Pumpkin’ : DE NIEUWE TUIN 
Flanders Purple Borecole/Kale : Brassica oleracea acephala : DE NIEUWE TUIN 
Fuchsia ‘Lotti Hobby’ : FERDINANDUSHOF  
Knautia dipsacifolia : APIFLORA 
Lagerstroemia ‘Berry Dazzle’ : DEVRIESE-LUYSSEN SIERPLANTENKWEKERIJ   
Rosa ‘Espresso’: DE BIERKREEK 
Taxus baccata ‘Argentea Minor’ : JEAN-PIERRE MISSON 
 

 
 

KEUZE VAN DE KWEKERS/ 
LES CHOIX DES PÉPINIÉRISTES 09/2018 

 
Acer palmatum ‘Mystic Jewel’ : René DERKSEN JAPANSE ESDOORNS 
Lagerstroemia x ‘Sioux’ : DEVRIESE-LUYSSEN SIERPLANTENKWEKERIJ   
Rapthanus sativus ‘Sakurajima’ (Japanse reuzeradijs) : DE NIEUWE TUIN 
Gingko biloba  Misson 
 



 

 

NIEUWE SELECTIES EN WINNINGEN, GEDOOPT IN JUNI TE HEX/ 
NOUVELLES OBTENTIONS ET CREATIONS, BAPTISÉE EN JUIN 2013 A HEX 

 
Brassica oleracea acephala ’Frills of Hex’: De Nieuwe Tuin 
Geum rivale ‘Tales of Hex’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
Geum ‘Carlotta’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
Geum ‘Emmie’ :  Green Globe, Staudengärtnerei 
xHeucherella ‘Art Nouveau’® : Pép. des Deux Caps 
Hexciting-Mix :  Silene 
Iris ‘People of Hex’ :  Iris en Hemerocallis kwekerij Joosten 
Laurus nobilis ‘Hex Brilliant’ :  Devriese Sierplantenkwekerij 
Rosa ‘Gardens of Hex’ :  Lens Roses 
Rosa ‘Kasteel Hex’ : Peter Beales Roses 
Rosa ‘Rebel of Hex’ :  De Bierkreek 
Rosa ‘Spirit of Hex’ :  Vierländer Rosenhof 
 
2016 
Rosa ‘Stephanie d’Ursel’ Lens Roses 
 
 
 

Veronicastrum  : Ferdinandushof, Green Globe 
Viburnum : Expert Ward van Teylingen  
Vitis vinifera :  De Nieuwe Tuin 
Wisteria : Heideboer 
Zea Mays : De Nieuwe Tuin 
  
 

  



 

 

Ophiopogon  :  Promesses d’Ombre 
Orchidaceae  :  Planterij Groenstraat 13 
Origanum  :  Planterij Groenstraat 13 
Origanum vulgare : Apiflora (S) 
Paeonia  :  Graefswinning 
Pelargonium  :  Pép. de la Prêle 
Penstemon  :  Crea Flora 
Peulvruchten :  De Nieuwe Tuin 
Phaius delavayi  :  Promesses d’Ombre 
Phlox :  Ferdinandushof 
Pinus  :  Jean-Pierre Misson 
Primula auricula  :  Pép. de la Prêle 
Prunus :  Cassano 
Pyrus communis :  Gezond van bij ons-Fancy Fruit 
Quercus :  Cassano, Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Ranunculaceae  :  Planterij Groenstraat 13 
Rapthanus sativus : De Nieuwe Tuin 
Reineckea  :  Promesses d’Ombres 
Ribes : Devriese Plantenkwekerij  
Ribes rubrum,-uva crispa  Gezond van bij ons 
Rodgersia  :  Koen Van Poucke 
Rosa  :  Peter Beales Roses (J), De Bierkreek (J),  
 Les Roses de Daniel (J), Lens Roses, Vierländer 
 Rosenhof 
Rudbeckia  :  Planterij Groenstraat 13 
Salix  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Salvia  :  Ferdinandushof 
Saxifraga fortunei  :  Planterij Groenstraat 13 (S) 
Sanguisorba  :  Planterij Groenstraat 13 
Scrophulant molosa : Apiflora (J) 
Sedum  :  Crea Flora 
Sedum telephium : Apiflora (S) 
Sempervivum : Cathy Portier 
Smilacina  :  Promesses d’Ombres, Koen van Poucke 
Sorbus  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Stachys palustus : Apiflora (S) 
Stinzeplanten : De Warande (-) 
Plantes spéc. aux stinzen  De Warande (-) 
Stewartia :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Styrax  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Succisa pratensis : Apiflora (S) 
Taxus baccata : Jean-Pierre Misson 
Tetradium  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Tiarella  :  Pép. des Deux Caps 
Tanacetum vulgare : Apiflora (S) 
Thalictrum :  Ferdinandushof, Green Globe 
Tricyrtis  :  Planterij Groenstraat 13 (S) 
Tropaeolum majus : De Nieuwe Tuin 
Tulbaghia : Nijssen Bulbs  
Tulipa :  De Warande (-) 
Vaccinium corymbosum Gezond van bij ons 
Verbascum : De Kwikkerie (J) 
Vernonia  :  Planterij Groenstraat 13 
Veronica  :  Ferdinandushof, Green Globe 



 

 

Dierama : Cathy Portier 
Digitalis : De Kwikkerie (J) 
Disporum  :  Koen Van Poucke 
Dodecatheon :  Promesses d'Ombre 
Echinacea  :  Crea Flora 
Eén- en tweejarige : Silene 
Epimedium  :  Koen Van Poucke 
Erica : Heideboer (S) 
Erythronium : De Warande (-) 
Eucalyptus  :  Crea Flora 
Fagus : Cassano 
Ficus: De Nieuwe Tuin, Devriese Plantenkwekerij 
Fruitbomen (oude soorten) :  Dép. Gembloux 
Fruitbomen, sier- : Amara Florea (S) 
Arbres fruitiers (var. Anc.) :  Dép. Gembloux 
Arbres fruitier d’ornement :  Amara Florea (S) 
Kleinfruit  : Gezond van bij ons-Fancy Fruit 
Petits fruits : Gezond van bij ons- Fancy Fruit 
Frosch®  hybr. :  Planterij Groenstraat 13 (J) 
Fuchsia magellanica : Ferdinandushof 
Galanthus : De Warande (-) 
Geum  :  Green Globe 
Gentiana : Cathy Portier  
Ginkgo biloba : Jean-Pierre Misson 
Gramineae : Planterij Groenstraat 13 
Groenten e.a. eetbare planten :  De Nieuwe Tuin 
Helleborus  :  Koen Van Poucke 
Helianthus  :  Planterij Groenstraat 13 
Helenium  :  Green Globe, Planterij Groenstraat 13,  
Hemerocallis  :  Iris- & Hemerocallis Kwekerij Joosten 
Herbes (fines) : Aromates Renier 
Heucher(ell)a  :  Pép. des Deux Caps  
Hosta  :  Pép. des Deux Caps 
Hydrangea  :  Goed Groen 
Iris  :  Iris- & Hemerocallis Kwekerij Joosten 
Knautia dipsacifolia : Apiflora (J) 
Kniphofia :  Ferdinandushof 
Kruiden (tuin) : Aromates Renier 
Lagerstroemia  :  Devriese Plantenkwekerij 
Lathyrus  Silene  
Laurus nobilis  :  Devriese Plantenkwekerij 
Légumes e.a. plantes comestibles :  De Nieuwe Tuin 
Légumineuses : De Nieuwe Tuin 
Leonurus caudiaca : Apiflora (J) 
Lippia citriodoria : Aromates 
Liquidambar  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Liriope  :  Promesses d’Ombre 
Luchnis flos-cuculi : Apiflora (J) 
Lupinus  :  Ferdinandushof 
Maianthemum  : Promesses d’Ombre 
Malus :  Gezond van bij ons-Fancy Fruit 
Malva moschata : Apiflora (S) 
Malva sylvestris : Apiflora (S) 
Nepeta  :  Ferdinandushof 



 

 

PLANTFINDER 2018 
 
Abies :  Jean-Pierre Misson 
Acanthus :  Planterij Groenstraat 13 
Acer :  Pép. du Vent Val et Bonnivers, 
 René Derksen Japanse Esdoorn,  
Acer palmatum :  René Derksen Japanse Esdoorn 
Achillea millefolium : Apiflora (J), Humus (J) 
Actaea : Planterij Groenstraat 13 (S) 
Agapanthus :  Pép. des Deux Caps 
Agastache :  Crea Flora, Planterij Groenstraat 13  
Alcea rosa : De Kwikkerie (J) 
Allium  :  Nijssen Bulbs, De Nieuwe Tuin 
Amaranthus : De Nieuwe Tuin 
Anemone : De Warande (-) 
Annuelles (et bis-) : Silene 
Aquilegia  :  Crea Flora, pép. de la Prêle 
Arisaema  :  Koen van Poucke 
Athyrium : Planterij Groenstraat 13 
Baptisia : Planterij Groenstraat 13 
Begonia (Hardy) : Devriese Plantenkwekerij 
Betula :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Bollen (+verwilderings-): Nijssen Bulbs, De Warande (-) 
Brassica  :  De Nieuwe Tuin 
Bulbes et tubercules (+pour naturalisation)Nijssen Bulbs, De Warande (-) 
Calamintha  :  Planterij Groenstraat 13 
Calanthe  :  Planterij Groenstraat 13 
Calycanthus :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Calluna :  Heideboer Boomkwekerij (S) 
Campanula  :  Crea Flora 
Campanula trachelium : Apiflora (J) 
Cariandra  :  Koen Van Poucke 
Castanea sativa : Heideboer (S) 
Centaurea jacea : Apiflora (J) 
Cercis  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Cichorei :  De Nieuwe Tuin 
Cimicifuga :  Koen Van Poucke 
Clematis - Foundation Willy Böttcher 
Coniferae  :  Jean-Pierre Misson 
Convalariaceae  :  Promesses d’Ombre 
Cornus  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Corydalis  :  Koen Van Poucke 
Corylus avellana: Heideboer (S) 
Cotinus  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Crocus :  De Warande (-) 
Cucurbita : De Nieuwe Tuin 
Cypripedium  :  Planterij Groenstraat 13 (J),  
Daboecia : Heideboer (S) 
Dahlia  :  Koen Van Poucke, Ferdinandushof (S)  
Davidia  :  Pép. du Vent Val et Bonnivers 
Delosperma : Cathy Portier 
Delphinium  :  Amara Florea, De Kwikkerie (J), Koen Van Poucke 
Dianthus  :  Pép. de la Prêle 


