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Thuja occidentalis ‘Mirjam’

Thuja occidentalis ‘Golden Anne’

Thuja

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.

Het meest kenmerkende van Thuja occidentalis ‘Mirjam’ 
is de opvallende gele loofkleur in de zomer. ‘s Winters 

kleurt ‘Mirjam’ naar oranje en brons groen. ‘Mirjam’ vormt 
een mooie bol van zo’n 60 cm hoog en is volledig winter-
hard.

Thuja occidentalis 
‘Golden Anne’ is een 

sterk groeiende breed 
uitgaande piramide tot 
eivormige conifeer die als 
zaailing tussen verschil-
lende Thuja soorten 
is gevonden. ‘Golden 
Anne’ heeft een stabiele 
gele kleur en een lichte 
verkleuring in de winter. 
‘Golden Anne’ heeft 
geen last van verbranding 
door de zon en is goed 
winterhard.
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Thuja plicata ‘Little Boy’

Thuja occ. ‘Janed Gold’
PBR GOLDEN SMARAGD®

Taxodium distichum ‘Cascade Falls’Thuja occidentalis ‘Golden Brabant’

Thuja plicata ‘Little Boy’ heeft een bolvormige tot eivor-
mige groeiwijze. De naam ‘Little Boy’ heeft deze conifeer 

niet voor niets, hij heeft een compacte groeiwijze en wordt 
ca. 1 m hoog. Het loof van ‘Little Boy’ is in de zomer groen-
geel en in de winter verkleurt het naar warm oranje brons. 
‘Little Boy’ is een langzame groeier en bij uitstek geschikt 
voor een kleine tuin. Hij kan goed als gezond alternatief voor 
buxushaagjes dienen.

Golden Brabant is 
een schitterend gele 

uitvoering van de bekende 
Thuja occidentalis ‘Brabant’. 
Het is een sterk groeiende 
Thuja die niet verbrandt in 
de zon. ‘Golden Brabant’ 
is een ideale gele conifeer, 
uitstekend geschikt als 
haag, maar ook mooi als 
solitaire plant.

Golden Smaragd is qua habitus en formatie gelijk aan de 
groene ‘Smaragd’, maar heeft prachtige goudkleurige 

naalden. Hij groeit dicht vertakt als een smalle kegelvorm. 
Golden Smaragd is een robuuste winterharde plant die geen 
last heeft van verbranding door de zon. Golden Smaragd 
staat graag op plaats in de zon of half-schaduw.

De bladverliezende conifeer Taxodium distichum ‘Cascade 
Falls’ is een treurende moeras-cipres uit Nieuw Zee-

land. De takken van ‘Cascade Falls’ hangen dan ook sterk 
af en omdat het een sterke groeier is kunnen in een jaar  
tijd takken tot een meter lang gevormd worden. ‘Cascade 
Falls’ wordt daarom meestal op een hogere stam geënt. De 
Naalden van ‘Cascade Falls’ zijn helder groen en voelen niet 
scherp aan. Zij contrasteren uitstekend met de roodbruine 
hangende takken. In de herfst kleuren de naalden gedu-
rende enkele weken naar oranje en oranjebruin, waarna 
‘Cascade Falls’ in de winter uiteindelijk zijn naaldentooi 
geheel te laten vallen.

Van Vliet New Plants beheert alleen de Nederlandse rechten van deze plant 
EU24245 'Janed Gold'


