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Dahlia’s bestellen 
Tijdens het sneeuwklokjesfeest zijn veel dahlia’s uitverkocht. Het is daarom niet meer 
mogelijk om dahlia’s voor verzending te bestellen.  
 

Verkoop op de kwekerij  
Na het sneeuwklokjesfeest zijn er nog steeds 
dahlia’s voor de verkoop. Een aantal soorten 
zijn echter uitverkocht zijn. Dat wordt vermeld 
in deze dahlialijst 2023. 
 
Dahlia’s in pot 
Alle dahliaknollen worden in maart ook 
opgepot in 3-liter potten. Deze zijn vanaf eind 
mei op de kwekerij als plant beschikbaar. De 
jaarlijkse Dahliadagen zijn vrijdag 30 juni en 
zaterdag 1 juli en vrijdag 7 en zaterdag 8 juli 
2023. De meeste dahlia’s beginnen tegen die 
tijd te bloeien. Voor meer informatie over de 
Dahliadagen kijk op de website 
bij ‘Activiteiten’.  
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Ons assortiment voor 2023 (prijzen per 1 dahliaknol): 

 

Dahlia ‘After Dusk’  (uitverkocht) 
100 cm, decoratieve dahlia, zwartrood. 
De bijna zwartrode bloemen en het donkere blad kleuren 
prachtig bij rood/oranje tinten.  
Prima snijbloem. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Ambition’   (uitverkocht) 
100-120 cm, fimbriata dahlia, magentapaars. 
Deze kleine, magentapaarse dahlia met opgerolde 
bloemblaadjes blijft populair.  
Mooi met Verbena bonariensis. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘American Sunset’ (uitverkocht)   
70-80 cm, baldahlia, zonnig oranje. 
Een fantastische nieuwe baldahlia uit de Verenigde Staten. 
Prachtig vooraan in de border en heel geschikt voor 
potten. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Arbatax’ (uitverkocht) 
100 cm, decoratieve dahlia, wit met roze.  
De witte bloemen hebben lilaroze toppen. De frisse kleur 
wordt dieper naarmate de bloem zich ontwikkelt. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Bacardi’  
100-120 cm, decoratieve dahlia, roze-oranje met iets 
donkerder hart.  
Grote bloem met licht gedraaide bloemblaadjes.  
Een absolute favoriet. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Bishop of Auckland’  (uitverkocht) 
100-120 cm, pioenbloemig, fluweelrood. 
Halfdubbele bloemen en decoratief donker blad, 
aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 
 

€ 3,50 
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Dahlia ‘Bishop of Dover’   (uitverkocht) 
90 cm, enkelbloemig, ivoorkleurig. 
De bloemen zijn ivoorkleurig met een heel licht zweempje 
lila, het blad is donker. Beschaafd en gedistingeerd. Mooi 
met ‘Eveline’, Thalictrum ‘Splendide’ en Eupatorium 
rugosum ‘Chocolate’. Aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Bishop of Llandaff’   
100-120 cm, pioenbloemig, helderrood. 
Donker ingesneden blad, aantrekkelijk voor vlinders en 
bijen. 
 
 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Bishop of York’   (uitverkocht) 
100-120 cm, pioenbloemig, lichtgeel. 
Met donker blad en spitse bloemblaadjes, aantrekkelijk 
voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Black Jack’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, donkerbladig, bijna 
zwartrood. 
Komt laat op gang, maar dan ziet iedereen hem ook staan. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Bright Eyes’   (uitverkocht)  
100 cm, enkelbloemige dahlia, fuchsiaroze met geel hart. 
Favoriet bij vlinders en bijen.  

€ 3,50 

 Dahlia ‘Burlesca’  (uitverkocht) 
100 cm, pompondahlia, roze-abrikoos-zalm. 
Mooi met ‘Feline Yvonne’ en ‘Perch Hill’. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Café au Lait’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, crème met vleugje roze of 
beige. 
In de Verenigde Staten de populairste bloem voor 
bruidsboeketten. 

€ 3,50 
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Dahlia ‘Catlin’s Joy’  (uitverkocht) 
90 cm, baldahlia, zalmrood met heidepaarse gloed. 
Volgens Sarah Raven bij uitstek geschikt voor 
handgebonden boeketten en kleine vaasjes. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Copper Boy’  (uitverkocht) 
90 cm, baldahlia, koper- tot bronskleurig. 
Mooie jongen, uitstekende snijbloem. 

€ 4,00 

 

Dahlia ‘Cornel’  (uitverkocht) 
100-120 cm, baldahlia, warm helderrood. 
Dit is een stevige, bloedmooie baldahlia voor in de border 
of in een boeket. Vormt in onze herfstborder een mooie 
combinatie met Salvia uliginosa. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Crème de Casis'    (uitverkocht) 
100 – 120 cm, decoratieve dahlia, lilablauw. 
De bloemen zijn naar het midden toe lichter van kleur, de 
onderkant is paarsrood. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘David Howard’ (uitverkocht) 
120 cm, decoratieve dahlia, sinaasappeloranje.  
Het blad is bruin. Dit was 20 jaar geleden de eerste dahlia 
die ik meebracht uit Engeland.  
Het is nog steeds een van mijn favorieten. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Embassy’  
110 cm, decoratieve dahlia, diep paarsrood. 
Een chique dahlia met wit op de achterkant van de 
bloemblaadjes. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Erpeler Ley’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, oranje. 
Een prachtige warm-oranje dahlia met licht omgekrulde 
bloemblaadjes.  
Denk eraan, gesloten bloemknoppen gaan niet open in een 
boeket! 

€ 4,00 
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Dahlia ‘Eveline’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, wit met lila zweem in het 
hart. Een lievelingsdahlia van Anke voor het maken van 
haar befaamde tuinboeketten. Mooi met ‘Le Baron’ en 
‘Stolze von Berlin’. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Feline Yvonne’   
130 cm, decoratieve dahlia, helderroze met iets lichtere 
punten. 
Goede vervanger voor ‘American Dawn’, die dit jaar niet 
geleverd kan worden. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Gerry Scott’   
100 cm, semi-cactusdahlia, purperrood met witte puntjes. 
Dahlia’s blijven doorbloeien tot het gaat vriezen, als de 
uitgebloeide bloemen er steeds worden uitgeknipt. Een 
ronde knop wordt een bloem, een spitse knop is een 
utgebloeide bloem die je steeds moet afknippen. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Happy Single First Love’   (uitverkocht) 
60 cm, enkelbloemige dahlia, zalmoranje met een rode 
ring in het hart. Deze donkerbladige dahlia is heel geschikt 
voor een pot en is aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Happy Single Juliet’   
100 cm, enkelbloemig, magenta.  
Donkerbladig, aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Hemisphere’   (uitverkocht) 
120 cm, decoratieve waterlelie dahlia, wit met purper. 
Deze dahlia heeft een prachtige vorm, als een echte 
waterlelie. De bloemen zijn gestippeld en variëren in kleur 
van bijna helemaal wit tot roodachtig purper. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Irish Pinwheel’  (uitverkocht) 
80-100 cm, decoratieve dahlia, perzikkleurig met brons. 
Sierlijke bloemen, licht perzikkleurige bloemblaadjes met 
rode veegjes en een donkerder hart.  

€ 3,50 
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Dahlia ‘Josie’  
90 cm, anemoonbloemig, oranje. 
Een zaailing van de populaire ‘Totally Tangerine’ maar nog 
warmer oranje van kleur. Sarah Raven heeft deze dahlia 
geselecteerd en naar haar headgardener vernoemd. Mooi 
in de border of in een grote pot. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Labyrinth’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia. 
Grote perzikkleurige bloemen, lijkt op een ‘Café au Lait’ 
met iets meer kleur. 
Prachtig in combinatie met ‘Bacardi’ en ‘Totally Tangerine’. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘La Recoleta’  (uitverkocht) 
100 cm, decoratieve dahlia, zwartrood. 
Een rijkbloeiende dahlia met vrij kleine bloemen. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Le Baron’  (uitverkocht) 
100-120 cm., decoratieve dahlia, purperpaars.  
Voor ons al heel lang een mooie en sterke tuin- en 
snijdahlia. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Linda’s Baby’  (uitverkocht) 
80-100 cm, baldahlia, rokerig café au lait roze. 
Mooi in combinatie met crèmewit en terracotta. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Little Robert’   
80 cm, pompondahlia, roodpurperen tekening op witte 
achtergrond. 
Opvallend qua kleur en ook prima voor zomerse 
tuinboeketten. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Love of my Life’  
80 cm, decoratieve dahlia, okergeel met oranje hart. 
Volgens dahliakweker Geerlings is deze pittige dame, met 
haar warm oranje kleur, 
een aanwinst voor je tuin. 

€ 3,50 
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Dahlia ‘Mango Madness’  (uitverkocht) 
120 cm, dinnerplate dahlia, mix van terra-oranje en 
zachtroze. 
Een dahlia met grote bloemen en donkere stelen. 
Een dinnerplate dahlia is een grote decoratieve dahlia. 

€ 4,00 

 Dahlia 'Mexican Star'   (uitverkocht) 
150 cm, enkelbloemig, bruinrood.  
Mooi als natuurlijk ogende, hoge weefplant. Aantrekkelijk 
voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Misses Dutch’  
100 cm, cactusdahlia, rood/roze. 
Rood als een roos, met roze punten aan de bloemblaadjes. 
De puntige, opgerolde bloemblaadjes maken deze dahlia 
heel bijzonder. Toen dit jaar de dahlia’s in de potten 
gingen bloeien, waren de kisten snel leeg. 

€ 4,00 

 

Dahlia ‘Muchacha’  (uitverkocht) 
120 cm, decoratieve dahlia, roze. 
De bloemen zijn opvallend roze op een witte achtergrond. 
Met donkere stelen en een bordeaux kleurig hart. 
 

€ 4,00 

 

Dahlia ‘Night Silence’  (uitverkocht) 
100 cm, decoratieve dahlia, koraalrood tot oudroze met 
een donkerrood hart. Dit is wat mij betreft één van de 
mooiste nieuwe dahlia’s op deze lijst. 

€ 4,00 

 

Dahlia ‘Okapi’s Sunset’  (uitverkocht) 
100-120 cm, cactusdahlia, oranje. 
De sierlijk omgekrulde bloemblaadjes zijn geel, oranje en 
zalm. 
Mooi te combineren met Zinnia, Tagetes en vaste planten 
in dezelfde kleuren. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Pinelands Pam’   
90 cm, fimbriata dahlia, warm oranje met een gele gloed in 
het hart. De puntige bloemblaadjes zien eruit alsof ze zijn 
afgeknipt met een kartelschaar. 

€ 3,50 
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 Dahlia ‘Pinelands Princess’  
90 cm, fimbriata dahlia, wit met roze toppen. 
Het lijkt net of de bloemblaadjes zijn afgeknipt met een 
kartelschaar! 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Perch Hill’   (uitverkocht) 
120 cm, decoratieve dahlia, sinaasappelsapkleurig. 
De bloemkleur is die van een negroni, een glas sap van 
bloedsinaasappels. Die kleur vervaagt heel mooi tot een 
fraai bruinroze. Deze cultivar is geselecteerd voor Sarah 
Raven van Perch Hill in Sussex. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Preference’   (uitverkocht) 
100 cm, cactusdahlia, zalmroze.  
Deze lievelingsdahlia van tante Saar, was 20 jaar geleden 
een van de eerste dahlia’s in onze decoratieve moestuin. 
Met stevige stelen, prachtig in herfstboeketten. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Pretty Woman’   (uitverkocht) 
40 cm, enkelbloemige dahlia, lilaroze met donker blad.  
Prima voor potten en randen, bloeit rijker dan de vele 
jaren aangeboden ‘Braveheart’. 
Aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

€ 3,00 

 Dahlia ‘Pulp Fiction’  
30 cm, enkelbloemige dahlia, kleine helderrode bloemen, 
donkerbladig.  
Prima voor potten en randen, aantrekkelijk voor vlinders 
en bijen. 

€ 3,00 

 Dahlia ‘Purple Flame’  (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, diep purperpaars met 
rode gloed. Donkerder hart en donkerbladig, dé 
ontdekking van 2012. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Rocco’ (uitverkocht) 
80 cm, pompondahlia, paars. 
Pompon- en baldahlia’s vind ik heel geschikt voor 
boeketten. De achterkant raakt het eerst in verval en in 
boeketten zie je dat minder goed. 

€ 3,00 



Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze | (026) 48 21 231 | info@boschhoeve.nl | www.boshhoeve.nl Pagina 9 van 11 

 

Dahlia ‘Roxy’   
60 cm, mignondahlia, roodpaars.  
Deze dahlia met enkele bloemen en donkergekleurd blad is 
prima geschikt voor een pot of op de eerste rij in de 
border. 

€ 3,00 

 

Dahlia ‘Schippers Bronze’  (uitverkocht) 
50 cm, enkelbloemige dahlia, donker koperkleurig. 
Dahliatalent Dicky Schipper heeft deze dahlia gevonden in 
een groot veld zaailingen van dahliakweker Frank Vlugt. 
Sarah Raven heeft de naam ‘Schipper’s Bronze’ bedacht. 
Prachtig in potten of vooraan in de border, trekt bovendien 
vlinders en bijen aan. 

€ 4,00 

 Dahlia 'Senior’s Hope'   (uitverkocht) 
110 cm, decoratieve dahlia, oudroze.  
De achterkant van de bloemblaadjes is donkerrood. Heel 
apart en de hoop van vele tuinierende senioren. 

€ 4,00 

 

Dahlia ‘Spoiled Rotten’   (uitverkocht) 
100-120 cm, decoratieve dahlia, fuchsiaroze en crèmegeel 
hart. De grote bloemblaadjes verkleuren van roze tot 
magenta/fuchsia aan de uiteinden. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Star Wars’   (uitverkocht) 
30 cm, enkelbloemig, zacht oranjerood met lichtgeel hart. 
Donker blad, prima voor potten en randen. 

€ 3,00 

 

Dahlia ‘Stolze von Berlin’   (uitverkocht) 
100 cm, pompondahlia, zachtroze. 
Klein pomponnetje, prima voor de border en kleine 
zomerboeketjes. 

€ 3,00 

 

Dahlia ‘Sweet Sanne’  (uitverkocht) 
120 cm, decoratieve dahlia, bloembaadjes crèmelila met 
iets zachtgeel, het hart is lila-paars. 

€ 4,00 
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Dahlia ‘Sweet Suzanne’   (uitverkocht) 
120 cm, baldahlia, perzikkleurig. 
De perzikkleurige bloemblaadjes hebben een crème randje 
en donkerder perzikkleurige streepjes. 

€ 3,50 

 

Dahlia 'Taum Sauk' (uitverkocht) 
100 - 120 cm, semi-cactusdahlia, rode bloem met nog 
donkerder rood hart. 
Geweldig mooie, grote (dinnerplate) dahlia. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Tirza’  
80 cm, decoratieve dahlia, rood met een beetje geel. 
Het hart van de bloemen en het blad zijn dieprood. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Vino’  (uitverkocht) 
120 cm, pompondahlia, purper. 
De bloemen zijn purperroze en doen het geweldig goed als 
snijbloem in kleine zomerse boeketjes. Dit is een dahlia die 
je moet hebben! 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Verrone’s Obsidian’   (uitverkocht) 
100 cm, enkelbloemige dahlia, heel diep donkerrood, bijna 
zwart. Deze dahlia heeft een geel hart en dunne, opgerolde 
lintbloemen. Mooi voor contrast in de border of in een 
boeket. Rijkbloeiend en aantrekkelijk voor vlinders en 
bijen. 

€ 3,50 

 Dahlia ‘Waltzing Mathilde’   (uitverkocht) 
100 cm, enkelbloemige dahlia, rood. 
De geweldig mooie rode bloemen hebben een geel waas 
en een dubbele rij enkele bloemblaadjes. Donkerbladig, 
heel populair. Aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘Wine Eyed Jill’  (uitverkocht) 
90 cm, pompondahlia, lichtlila met een lichte zalmkleur. 
Ook geschikt als snijbloem, kan in alle boeketten en 
borders. 

€ 4,00 
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Dahlia ‘White Aster’   
100 cm, pompondahlia, wit.  
Pompondahlia’s zijn kleine baldahlia’s en heel geschikt 
voor boeketjes. 

€ 3,50 

 

Dahlia ‘White Star’  (uitverkocht) 
100 cm, semi-cactusdahlia, wit. 
Wordt ook wel spinnenkopdahlia genoemd. Mooi in 
combinatie met ’Love of my Life’ of ‘Bishop of York’. 

€ 3,50 

 


