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Berberis thunbergii ‘Maria’Hydrangea quercifolia ‘Ice Crystal’

EU29648

De Berberis thunbergii ‘Maria’ is een bladverliezende 
heester die ongeveer een meter hoog wordt. De jonge 

scheuten zijn helderrood in het voorjaar. Het blad is dan 
diepgeel en kleurt in de zomer iets lichter. Zelfs op warme en 
zonnige dagen zal het blad niet verbranden. ‘Maria’ is zeer 
goed bestand tegen meeldauw. In de herfst kleurt het blad 
intens oranje.

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.

Ice Crystal heeft uitzonderlijk diep ingesneden blad en blijft 
door de vitro vermeerdering extreem juviniel en bossig. 

Onder glas vormt ‘Ice Crystal’ vanaf mei roomwitte bloemen. 
Buiten verschijnen de bloemen in juni/juli. ‘Ice Crystal’ heeft 
mooie herfstkleuren en is zeer winterhard. Hij is goed bestand 
tegen droogte, kan in pot en volle grond en komt het beste 
tot z’n recht in grote groepen.

Verkleurende
heesters



Hydrangea ‘Veerle’

EU applied for 2010/1238 'jww-1' EU14075 'Flanrock' EU25532

Sorbus aucuparia ‘Flanrock’
PBR AUTUMN SPIRE®

Viburnum plicatum ‘jww-1’
PBR KILIMANDJARO®

EU applied for 2010/1236

Ginkgo biloba ‘Menhir’De Viburnum plicatum Kilimandjaro groeit als een piramide 
die lijkt op de met sneeuw bedekte Kilimandjaro als 

de plant bloeit met schermvormige witte bloemen. Vier 
seizoenen lang is Kilimandjaro een bijzondere verschijning. In 
mei bloeit hij voor het eerst met grote witte schermbloemen. 
Na een periode van groei bloeit Kilimandjaro in de nazomer 
opnieuw, met helderwitte bloemen. Tussen de twee 
bloeiperioden worden de bloemen fraaie rode bessen, die 
langzaam naar zwart verkleuren. 
Als laatste heeft Kilimandjaro nog een schitterende 
herfstverkleuring met warme rode en gele tinten.

De Sorbus aucuparia Autumn Spire heeft een slank 
opgaande groeiwijze die ook bij jonge planten al goed 

zichtbaar is. Het geveerde blad is donkergroen en kleurt diep 
purper in de herfst. In het voorjaar bloeit Autumn Spire met 
witte bloemen in platte schermen, gevolgd in de herfst door 
geeloranje bessen. Autumn Spire is uitstekend winterhard en 
een fantastische laanboom.

Al heel vroeg in het seizoen geeft Hydrangea ‘Veerle’ 
bloemen die, afhankelijk van de grondsoort, roze of 

blauw zijn. De tellerbloemen (lacecap) bestaan uit fertiele 
en steriele bloemen. Na de bestuiving draaien de steriele 
bloemen zich naar beneden en kleuren oud-roze. Zelfs in 
koude streken bloeit ‘Veerle’ zeer betrouwbaar. Door zijn 
vroege bloei kan ‘Veerle’ herbloei geven als hij direct na de 
eerste bloei wordt teruggeknipt. In de herfst verkleurt het 
groene blad van ‘Veerle’ van wijnrood tot diep paars. In grote 
groepen aangeplant geeft ‘Veerle’ een prachtige aanblik. 
Hydrangea ‘Veerle’ is een zaailing van Hydrangea serrata ssp. 
yezoensis, de meest noordelijk groeiende Japanse Hydrangea, 
en is dan ook zeer winterhard.

Ginkgo biloba ‘Menhir’ is, wat de naam al doet 
vermoeden, een slanke opgaande zuilvormige boom die 

zonder aanbinden een mooie rechte boom vormt. ‘Menhir’ 
heeft in een jong stadium al een gelijkmatige en sterke groei. 
Het blad van ‘Menhir’ is mooi half ingesneden en grijsblauw 
van kleur. In de herfst verkleurt de Ginkgo naar geel en blijft 
die kleur lang behouden. ‘Menhir’ is ongevoelig voor ziektes 
en gedijt in iedere grondsoort.


