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Als de pioenrozen bloeien in de vroege zomer is het feest in de tuin.  
Wij hebben een mooi assortiment opgepot in grote potten. Het zijn volwassen planten die 
zijn opgekweekt in de volle grond en bijna allemaal al het eerste jaar kunnen bloeien.  
 
Pioenen gedijen in principe op alle grondsoorten. Het belangrijkste is dat de grond goed 
gedraineerd is, ze kunnen slecht tegen natte voeten.  
Plant bij voorkeur op een luchtige, vrij zonnige plaats. Halfschaduw kan eventueel ook.  
Liever niet te dicht bij grote struiken of bomen. Op lichtere (zand)gronden is het verstandig 
regelmatig water en voeding te geven. Pioenrozen mogen niet te diep geplant worden.  
Als onderlinge plantafstand is 60 tot 80 cm aan te raden.  
Ze staan het liefst in de volle grond, in grote potten of kuipen kan ook. 
 
Onze pioenen staan in potten van 3 en 5 liter en kunnen daarom niet verstuurd worden.   
 
De verkoop start met het Sneeuwklokjesfeest op 9, 10 en 11 februari 2023. 

 
Ons assortiment voor 2023: 
 Paeonia ‘Angel Cheeks’    

90 cm, roze, bloeitijd mei-juni 
Gevulde bloemen, mooi roze van kleur, aan de rand lichter dan in het 
hart.  
Goede tuinplant, goede snijbloem. Stevige plant. 

€ 9,00 

 Paeonia Dr. Alexander Fleming  
100 cm, roze, bloeitijd mei-juni 
Stevige stelen en grote, geurende, roze bloemen.  
Goede snijbloem. Dit is een heel populaire pioenroos. 

€ 8,00 

 Paeonia 'Bartzella'    
90 cm, geel, bloeitijd mei-juni 
Geurige, halfgevulde tot gevulde, grote zwavelgele bloemen, rood 
gevlamd.  
Een pioen met veel bloemen, die laat bloeit. 

€ 17,50 
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 Paeonia lactiflora ‘Bowl of Beauty’    
80 cm, roze met geel, bloeitijd mei-juni 
Opvallende rozerode bloemen met een gevuld crèmegeel hart.  
Geliefde cultivar en snelle groeier. 

€ 8,00 

 Paeonia lactiflora ‘Bowl of Cream’  
80 cm, roomwit, bloeitijd mei-juni 
Prachtige, roomwitte, grote, gevulde bloemen, net kommen vol 
slagroom. Stevige stelen, donkergroen blad, prima voor de tuin en de 
vaas. Licht geurend. 

€12,00 

 Paeonia hybride ‘Buckeye Belle’  
70 cm, bruinrood, bloeitijd mei-juni 
Een vroegbloeiende schoonheid met glimmende, kastanjebruinrode 
bloemen met een opvallende bos roomwitte meeldraden in het hart.  
Halfgevulde bloemen, stevige plant. 
 

€ 13,50 

 Paeonia lactiflora ‘Candy Stripe’    
90 cm, wit-zachtroze, bloeitijd mei-juni 
De gevulde, witte tot zachtroze bloemen hebben verleidelijke roze 
strepen. Ze worden in de Verenigde Staten peppermint candy bloemen 
genoemd. Lange bloemstelen, prima voor de vaas. In de tuin is 
ondersteuning gewenst. 

€ 29,50 

 Paeonia ’Claire de Lune’ 
80 cm, roomgeel, bloeitijd mei 
Bloemen enkel, lichtgeel, met donkergele meeldraden. Een populaire, 
vroege bloeier, bescheiden qua hoogte maar sterk groeiend. 

€ 12,00 

 Paeonia Itoh-hybride ‘Cora Louise’    
70 cm, tweekleurig, bloeitijd mei-juni 
De mooie halfgevulde bloemen zijn wit met diep lavendelkleurige 
vlammen aan de voet van de bloembladen. Dit is een stevige, 
opvallende pioen in uw tuin. 

€ 22,00 

 Paeonia ‘Coral Charm’  
80 cm, koraalroze, bloeitijd mei-juni 
De halfdubbele koraalroze bloemen krijgen tijdens de bloei een vleugje 
perzikkleur.  
 

€ 10,00 
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 Paeonia Itoh-hybride ’Court Jester’  
75 cm, tweekleurig, bloeitijd mei-juni 
De niet al te grote, enkele bloemen zijn perzikkleurig met rode 
vlammen in het hart. Naarmate de bloei vordert verandert de kleur 
naar zacht geel-crème. De vele zijknoppen zorgen voor een lang 
bloeiperiode, de bloemen geuren licht.  
Een chique en opvallende verschijning in je border! 

€ 33,50 

 Paeonia hybride ‘Diana Parks’    
85 cm, rood, bloeitijd mei-juni  
Een volledig gevulde cultivar met een fenomenale helderrode kleur. 
Deze pioen wordt wel een zachte ‘Red Charm’ genoemd. De buitenste 
ronde bloembladen staan strak rond het gevulde centrum. 
Ondersteuning is meestal noodzakelijk. Geurt lekker.  

€ 12,50 

 

Paeonia ‘Duchesse de Nemours’    
80-100 cm, roomwit, bloeitijd juni-juli 
Populaire pioenroos met grote, gevulde, roomwitte, heerlijk geurende 
bloemen die in het hart zachtgeel zijn.  

€ 7,00 

 

Paeonia lactiflora ‘Ellen Cowley’  
65 cm, felroze, bloeitijd mei-juni 
De halfgevulde bloemen zijn middelgroot en kersenrood met een hart 
van gele meeldraden. De plant groeit compact, heeft stevige 
bloemstelen en is rijkbloeiend. 
De bloemen geuren licht. 
 

€ 9,00 

 Paeonia Itoh-hybride 'First Arrival'  
70 cm, lavendelroze naar lichtroze, bloeitijd mei-juni 
Prachtige, halfgevulde tuinpioen. Als de plant bloeit ben je de prijs 
vergeten. Decoratief blad; middelvroeg tot laat. 

€ 27,00 

 

Paeonia Itoh-hybride ‘Hillary’    
70 cm, kameleonbloei, bloeitijd mei-juni 
De halfgevulde bloem verandert gedurende de bloei van donkerroze 
naar lichtroze-crème met gele en witte toetsjes. Het hart is donkerder. 
Rijkbloeiend. Deze pioen in je border trekt alle ogen naar zich toe! 
 

€ 24,00 

 

Paeonia lactiflora ‘Hot Chocolate’     
90 cm, chocoladekleur, bloeitijd mei-juni 
De enkele bloemen met een gevuld hart staan op lange stevige stelen, 
geuren licht en zijn prachtig in een boeket. 
 

€ 22,00 
 



Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze | (026) 48 21 231 | info@boschhoeve.nl | www.boshhoeve.nl Pagina 4 van 6 

 

Paeonia Itoh-hybride ‘Kopper Kettle’  
90 cm, koperkleurig, bloeitijd mei-juni 
Een pareltje voor de liefhebbers. De grote halfgevulde bloemen zien er 
op een afstand koperkleurig uit, met drie kleuren: rode, gele en oranje 
tinten. Stevige bloemstelen, sterk donkergroen blad en rijkbloeiend. Er 
staan prachtige exemplaren in de kapschuurborder. 

€ 35,00 

 Paeonia lactiflora ‘Inspecteur Lavergne’  
80 cm, karmijnrood, bloeitijd mei-juni 
Bolvormige, gevulde, karmijnrode bloemen met een lila ondertoon. 
Prima voor de vaas en de tuin. Bloeit langdurig en geurt heerlijk. 

€ 7,50 

 Paeonia lactiflora 'Jan van Leeuwen'    
80 cm, wit, bloeitijd mei-juni 
Een oude bekende, enkele witte bloemen met een stevige bos gele 
meeldraden, stevige stengels, groeit redelijk. Nog steeds een heel 
populaire tuinpioen. 

€ 9,00 

 Paeonia Itoh-hybride ‘Julia Rose’(uitverkocht) 
80-100 cm, roze, bloeitijd mei-juni 
De bloemen hebben enkele rijen zacht getinte bloemblaadjes, die bij 
het open gaan kersrood zijn. Dit verandert geleidelijk naar roze, geel en 
abrikooskleurig. Soms heb je aan één plant vier kleuren bloemen! Dit 
geeft een uniek effect. 
 

€ 20,00 

 Paeonia lactiflora ‘Laura Dessert’   
90 cm, crème, bloeitijd mei-juni 
De bloemen zijn gevuld en geuren sterk naar rozen. De knoppen zijn 
roze, de geopende bloemen zijn roomwit met een crèmegeel hart.  
Een oude, vertrouwde en gezonde topper, volgens de Belgische 
pioenenkweker Guy Vervoort. 

€ 9,00 

 Paeonia 'Miss America'   
90 cm, wit, bloeitijd mei-juni 
Een van de mooiste, halfgevulde, witte lactiflora's. Gezonde, 
rijkbloeiende plant en vroege bloeier. 

€ 11,00 

 

Paeonia daurica ssp. Mlokosewitschii (uitverkocht) 
60 cm, citroengeel, bloeitijd mei-juni 
Deze pioen komt uit het Kaukasusgebergte in Azerbeidzjan. Het blad is 
blauwgroen en dubbel geveerd, het vruchtbeginsel is donzig behaard. 
De bloemen zijn komvormig. 
 

€ 32,00 



Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze | (026) 48 21 231 | info@boschhoeve.nl | www.boshhoeve.nl Pagina 5 van 6 

 Paeonia lactiflora ‘Moon River’  
80 cm, zachtroze, bloeitijd mei-juni 
Gevulde, lichtroze bloemen. In de knop is de kleur roze, geleidelijk 
verandert dit, tot er een prachtig lichtroze, geurende pioen staat te 
bloeien. Stevig gewas, goede snijbloem. 

€ 10,00 

 Paeonia Itoh-hybride ‘Morning Lilac’ 
75 cm, fuchsiaroze, bloeitijd mei-juni 
Grote bloemen, enkel tot halfgevuld. De kleur is - dit komt bij pioenen 
zelden voor- fuchsiaroze! Bloeit heel rijk, compacte groei. Een 
begerenswaardige pioen voor elke tuinliefhebber. 

€ 36,00 

 

Paeonia ‘Myrtes Gentry’  
90 cm, roze, bloeitijd mei-juni 
De zachtroze, heerlijk zoet geurende bloemen verbloeien op het laatst 
naar wit. Een pioenroos met gevulde bloemen die op rozen lijken aan 
stevige stelen. Goede snijbloem. 

€ 13,50 

 

Paeonia Itoh-hybride ‘Old Rose Dandy’  
60-75 cm, zalmroze, bloeitijd mei-juni 
Dit is een kruising tussen een gewone kruidachtige pioen en een 
Chinese rockii boompioen. De halfhoutige planten groeien aanvankelijk 
langzaam maar een volwassen plant kan wel zo’n 50 bloemen 
produceren. Ze zijn kostbaar en traag groeiend maar zeer geliefd om 
hun bijzondere kleuren. Geurende bloemen. 

€20,00 

 Paeonia lactiflora ‘Philippe Rivoire'  
70 cm, purperrood met bijna zwarte schijn, bloeitijd mei-juni 
Gevulde bloemen, stevige stelen en rijke bloei, geurt naar rozen. Late 
bloeier. Pioenen kunnen lang op dezelfde plaats staan, ze houden er 
niet van verplant te worden. 

€ 12,00 

 Paeonia ‘Red Charm’ 
60-70 cm, donkerrood, bloeitijd juni-juli 
De donkerrode bloemen zijn groot en gevuld. Een goed groeiende, 
stevige tuinplant die zich goed met andere vaste planten laat 
combineren. 

€ 12,00 

 Paeonia tenuifolia ‘Rosea’ 
40 cm, zalmroze, bloeitijd mei-juni 
Een extreem vroegbloeiende pioen met enkele, elegante bloemen en 
frisgroen, zeer fijn ingesneden loof. Blijft laag, groeit zeer compact, met 
stevige bloemstelen. Geurt helaas niet.  

€ 28,00 
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 Paeonia hybride ‘Salmon Dream’  
70 cm, zalmroze, bloeit vroeg. 
De prachtige, halfgevulde bloem is zalmroze en heeft een stevige steel. 
Hij bloeit vroeg maar geurt helaas te weinig.  
 

€ 29,50 

 Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'    
90 cm, roze, bloeitijd mei-juni 
Populaire, lekker geurende pioen. Halfgevulde zachtroze bloemen met 
dieper roze hart. Zeer succesvolle snijpioen. 
 

€ 9,00 

 Paeonia 'Victoire de la Marne' 
80 cm, karmijnrood, bloeitijd middelvroeg tot laat. 
Gevulde, karmijnrode bloemen, mooi glanzend blad. Prima snijbloem. 

€ 10,00 

 Paeonia lactiflora ‘White Cap' 
90 cm, bietenrood met roomwit, bloeitijd mei-juni 
De buitenste bloembladen omringen een fantastisch geel hart met 
sliertjes bietenrood.  
Een geweldige kleurencombinatie! Lange bloeitijd door de vele 
zijknoppen. Compacte groeiwijze, zoete geur. 

€ 14,00 

 Paeonia Itoh-hybride ‘Yellow Crown’ (uitverkocht) 
70 cm, geel, bloeitijd mei-juni 
De gele, half- tot geheel gevulde bloemen hebben rode vlammen in het 
hart.  
Rijkbloeiend, frisgroen blad. Prima tuinplant.  
 

€ 16,00 

 


