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Clematis montana ‘Giant Star’ Clematis montana ‘Double Delight’

Clematis

Van Vliet New Plants is gespe-
cialiseerd in de introductie en 

het beheer van nieuwe planten, 
beschermd met kwekersrecht, en 
heeft agentschappen over de gehele 
wereld. 
Vraag ook naar de folders van andere 
bijzondere soorten uit het assortiment.

Clematis montana ‘Giant Star’ is een prachtige klimplant 
met donkergroen blad en heeft vrij grote bloemen. In 

mei, juni en juli bloeit ‘Giant Star’ zeer rijk met meer dan 
10 cm grote zachtroze bloemen die half gevuld zijn. ‘Giant 
Star’ groeit prachtig over een schuurtje, tegen een hek of 
muur, of langs een pergola. De plant hoeft niet gesnoeid 
te worden, tenzij de grootte van de plant ingeperkt moet 
worden. ‘Giant Star’ bloeit op eenjarig hout en staat graag 
op een plaats in de volle zon of half-schaduw.

Clematis montana ‘Double Delight’ is een prachtige, 
snelgroeiende klimplant die het overal goed doet (zelfs 

op het noorden) en niet gesnoeid hoeft te worden. In het 
voorjaar bloeit ‘Double Delight’ met geurende dubbele 
witte bloemen met gele meeldraden. Later in het seizoen 
volgt een tweede bloei. ‘Double Delight’ heeft zeer gezond 
blad en is uitstekend geschikt om over een schuur te 
groeien of om een muur of hek te begroeien. De geur van 
de bloemen gaat van vanille naar chocola.
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Clematis montana ‘Morning Yellow’ is een snelgroeiende 
klimmer en bloeit met zuiver witte, half gevulde, 

bloemen. De groeikracht en bloei van deze prachtige Clematis 
zijn ongekend. Als de bloemen zich openen zijn ze roomwit 
tot geelwit om later zuiver wit te worden. Ook de meeldraden 
zijn mooi helder wit. Van april tot vroeg in de zomer bloeit 
‘Morning Yellow’ met ongeveer 6 cm grote bloemen. De plant 
is uitstekend ziekteresistent en kan het beste worden geplant 
in de zon of half-schaduw.

Clematis montana ‘Rosebud’ is een sterke klimmer en 
daardoor uitstekend geschikt om een muur of pergola of 

zelfs schuur te bedekken. Vanaf het late voorjaar tot vroeg in 
de zomer bloeit ‘Rosebud’ met halfgevulde, warme, zacht-
roze bloemen. De helder gele meeldraden zijn duidelijk 
zichtbaar in het lichtende hart van de bloem. Ongesnoeid 
kan ‘Rosebud’ tot wel 8m hoog worden. Het liefst staat 
‘Rosebud’ op een plaats in de volle zon of in de half-
schaduw.

Clematis alpina ‘Imke’ is een zeer winterharde en sterk 
groeiende klimplant. ‘Imke’ bloeit in april en mei met 

dubbel gevulde, 5-8 cm grote karmozijnrode bloemen. In 
juni heeft ‘lmke’ een tweede nabloei. De bloemen hebben 
lange heldergele meeldraden wat een mooi contrast geeft. 
Met zijn sterke dichte groei is ‘Imke’ uitstekend geschikt op 
een afscheiding of om een hek dicht te laten begroeien. Het 
liefst staat ‘Imke’ op een plaats in de volle zon of in de half-
schaduw.

Clematis montana ‘Pink Starlight’ heeft prachtige bloemen 
van ongeveer 5 cm in doorsnede. De vier onderste 

bloemblaadjes zijn zachtroze, en een tweede ring met 
kleinere bloemblaadjes is donkerroze. ‘Pink Starlight’ heeft 
lange zachtgele meeldraden die mooi zichtbaar zijn tegen de 
achtergrond van de donkere en de zacht roze bloemblaadjes. 
De schitterende roze bloemen steken mooi af tegen het 
groene blad. ‘Pink Starlight’ kan het best worden geplant in 
de zon of half-schaduw.


