Plantaardige nieuwigheden op Plantarium
Plantarium staat dit jaar geheel in het teken van het thema 'Kunst'. Beursmanager Jos van Lint: "Kunstenaars zijn in staat met hun werk,
zoals zij dat zien, emotie op te roepen. Boomkwekers kunnen van kunstenaars leren over de belevingswaarde van bomen en planten. De
emoties die planten oproepen zijn een belangrijk verkoopargument.” Voor de nieuwigheden die in Boskoop worden gepresenteerd is het nog
even afwachten welke emoties ze bij het grote publiek los gaan maken. Hieronder de lijst van nieuwigheden die op tijd bij de organisatie ter
keuring zijn aangeboden. De keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen verzorgt de keuring van de planten.
Op Plantarium ziet u ze allemaal. We hebben hier de Dahlia's en andere niet-boomkwekerijgewassen weggelaten.
Abelia grandiflora 'Keylib' (LADY LIBERTY)
Deze Abelia heeft pure witte bloemen in mooie
bloemtrossen. De groei is compact. De heester is
gemakkelijk vertakkend en heeft een zeer mooie
zomer- en najaarskleur. Abelia grandiflora 'Keylib'
(LADY LIBERTY) is een mutant, ontstaan uit
Abelia grandiflora en is gewonnen door Klemens
Keysers uit Kevelaer, Duitsland. De plant is in
2008 benaamd en in 2011 door Klemens Keysers
in de handel gebracht. De plant is kwekersrechtelijk beschermd. Gepresenteerd door Plantipp BV
uit IJsselstein.

Abelia grandiflora 'Wevo2' (LUCKY LOTS)
Deze Abelia is stabiel bont en vertakt zich mooi.
Abelia grandiflora 'Wevo2' (LUCKY LOTS) is een
mutant, ontstaan uit Abelia grandiflora en is
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gewonnen door boomkwekerij Lendert de Vos BV
uit Boskoop. De plant is in 2010 benaamd en in
2011 in de handel gebracht door boomkwekerij
Lendert de Vos BV. De plant is kwekersrechtelijk
beschermd. Gepresenteerd door Plantipp BV uit
IJsselstein.

Agastache 'Astello Indigo'
Agastache ‘Astello Indigo’ is een compleet
nieuwe, uit zaad te vermeerderen, winterharde
Agastache-hybride. De mooie puntige bloemaren
zijn rijkelijk bedekt met muntachtig geurende,
diep indigoblauwe bloemen die vlinders en bijen
aantrekken. Hoveniers kunnen grotere vlakken
vullen met een uniforme diep indigoblauwe bloe-

menzee. De kleur is trendy en de plant geurt aangenaam. 'Astello Indigo' biedt tal van gebruiksmogelijkheden op patio, terras, in balkonbakken
of bloemborders, en is lang bloeiend, ziekteresistent en sterk. Deze kruising is gewonnen door
Van Hemert & Co Seeds en in 2011 benaamd.
De plant is kwekersrechtelijk beschermd, in 2011
beschikbaar voor de handel en vanaf voorjaar
2012 worden de eerste planten en zaden geïntroduceerd op de markt.

Campanula portenschlagiana (Dark GET MEE)
Dark GET MEE® is met zijn glanzende metaalblauwe kleur de donkerste Campanula die er
momenteel op de markt is. Een belangrijk aspect
van deze noviteit is dat hij zijn fraaie kleur
behoudt en niet vervaagt bij slechte omstandig-
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heden zoals weinig licht of hogere temperaturen, zoals vaak in het distributiekanaal gebeurt.
Bijzonder is ook dat Dark GET MEE 14 dagen
langer shelf life heeft dan de andere planten die
op de Campanula-markt voorhanden zijn. De
winterharde plant kan zowel in de tuin, op het
terras en balkon alsook in de huiskamer worden
toegepast.
Dark GET MEE® is ontstaan in het veredelingsprogramma van PKM Fairytale Flowers uit Odense
(DK), de plant is benaamd in 2011 en in dat jaar
ook in de handel gebracht door Gartneriet PKM
A./S uit Odense (DK) en is de jongste telg van
Fairytale Flowers Campanula. Kwekersrechtelijk
beschermd.

Clematis ‘Beautiful Bride’
Deze grootbloemige Clematis heeft helderroze
bloemen tot zo’n 28 cm doorsnede, waarvan
de spitse meeldraden aan de randen enigszins
gegolfd zijn. Bloeit uitbundig van mei – juli.
De tweede bloei komt later in de zomer, maar
met een geringer aantal bloemen. De winterharde ‘Beautiful Bride’ bereikt een hoogte van
2 – 3 m. Het blootstellen aan wind, volle zon en
hitte moet worden vermeden. ‘Beautiful Bride’
kan goed groeien tegen losstaande of aan de
muur bevestigde steunelementen en ook in een
grote pot op terras of balkon. Weinig snoei vereist. Deze cultivar is gewonnen door Szczepan
Marczynski uit Pruszkow in Polen, benaamd in
2009 en in 2011 in de handel gebracht door
Clematis Container Nurseries uit Pruszkow (PL).
Kwekersrechtelijk beschermd.

Clematis ‘Krakowiak’
Deze in 2009 door de Poolse Clematis-specialist
Szczepan Marczynski gewonnen en benaamde
cultivar heeft opvallende witte bloemen met rode
en roze strepen op de meeldraden. Hij bloeit
uitbundig van juni – september. De plant behoort
tot de Viticella-groep. Het is een snelle groeier,
tot zo’n 3 m hoog. ‘Krakowiak’ is tevreden met
elke standplaats en met gewone tuingrond en
is heel makkelijk in onderhoud. Geschikt voor
toepassing in tuinen, in het openbaar groen
en ook in grote potten op het terras of balkon.
Flink snoeien is beslist geboden. ‘Krakowiak’
wordt in 2011 in de handel gebracht door
Clematis Container Nurseries uit Pruszkow (PL).
Kwekersrechtelijk beschermd.

juli - augustus en bloeit door tot begin oktober.
Deze cultivar behoort tot de Flammula-groep. Het
kleine, donkergroene blad behoudt zijn frisheid
tot de herfst. Vraagt een zonnige standplaats en
een flinke snoei. Toepasbaar tegen losstaande
steunelementen of met aan de muur bevestigde
draden, maar klimt ook langs natuurlijke steunen. In een grote pot is het ook een sieraad op
terras en balkon, bij voorkeur tegen een lichte
achtergrond. ‘Sweet Summer Love’ werd gewonnen door Szczepan Marczynski uit Pruszkow
(PL), benaamd in 2010 en in 2011 in de handel
gebracht door Clematis Container Nurseries uit
Pruszkow (PL). Kwekersrechtelijk beschermd.
Cornus kousa ‘Teresa’
Dit is een nieuwe bonte variant met frisgroene
bladeren die een helder witte rand hebben.
Deze witte kleur is niet overheersend, zodat de
bloemen goed opvallen. De witte bloemen hebben een doorsnede van circa 15 cm. Na de bloei
komen de vruchten van circa 2 cm doorsnede.
Prachtig is de herfstverkleuring van lichtroze tot
dieppaars.‘Teresa’ is een aanwinst voor het sortiment. Deze Cornus is gewonnen door Trinci Vivai
uit Pistoia, benaamd in 2009 en in 2011 in de
handel gebracht door Cornus-specialist Wil van
Ooi uit Reeuwijk.

Clematis ‘Sweet Summer Love’
De kleine purperkleurige bloemen (3 tot 4 cm
doorsnede) van deze Clematis hebben een intense, prettige geur. ‘Sweet Summer Love’, die een
hoogte van 3,5 meter bereikt, bloeit uitbundig in

Daphne 'Blafra' (ETERNAL FRAGRANCE)
Iedere scheut van dit heestertje geeft een bloem,
van april tot begin vorst. De bloemen van Daphne
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'Blafra' (ETERNAL FRAGRANCE) zijn lichtroze
en geurend. Deze kruising is gewonnen door
Anthony Robin White en benaamd in 2004. De
plant is in 2011 in de handel gebracht door Van
Son & Koot BV en kwekersrechtelijk beschermd.
Gepresenteerd door Plantipp BV uit IJsselstein.

de boom. Hij heeft de boom vernoemd naar de
vrouw van de vinder.

Escallonia 'Lades' (PINK ELLE)
Dit heestertje heeft een compacte groeiwijze. De
bloei is zeer rijk met grote roze bloemtrossen.
Deze plant is als zaailing gewonnen door
Pépinières ladan SARL en benaamd in 2003.
De plant is in 2011 in de handel gebracht
door Boomkwekerij Elst en kwekersrechtelijk
beschermd. Gepresenteerd door Plantipp BV uit
IJsselstein.

Ginkgo biloba ‘Denise’
Het blad van ‘Denise’ is leerachtig en fris groen
van kleur, waaiervorming met twee parallelle
nerven. De herfstkleur is zeer fraai botergeel. De
boom is bladverliezend. Deze superslanke cultivar
van Ginkgo biloba is ontstaan uit een zaailing.
De 8 m hoge moederboom is ca. 30 jaar oud
en heeft een breedte van 50 cm. Deze boom
is enkele keren licht gespoord. Breedte zonder
sporen wordt maximaal 1 m. Een zeer belangrijke
verbetering ten opzichte van bestaande strakke
vormen van Ginkgo biloba is dat de boom na
vegetatieve vermeerdering uniform en strak
terugkomt. Dit in tegenstelling tot de huidige
bekende slanke Ginkgo biloba-vormen. ’Denise’
heeft verder de unieke eigenschappen van de
oorspronkelijke Ginkgo biloba. Het is een zeer
sterke en gezonde boom met een trage groeiwijze. ‘Denise’ is gevonden door Frans van der Bom
van Koninklijke Boomkwekerijen Alphons van der
Bom in Oudenbosch en benaamd in 2004. Deze
heeft de boom op zijn kwekerij geplant. In 2011
wordt hij in de handel gebracht door Van Aart
Boomkwekerijen in Oudenbosch (NL). Ad van
Aart is in 2004 gestart met de vermeerdering van
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Heuchera 'Brown Sugar'
Heuchera hybride 'Brown Sugar' heeft mooi
glimmend, bruin/zilver blad en roze bloemen.
De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte
60-70 cm. De plant is winterhard en doet het
goed in de border en patio. Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera sanguinea
hybride (moederplant) en Heuchera 'Beaujolais'
(vaderplant). Deze kruising is gewonnen door
Thierry & Sandrine Delabroye uit Hantay,
Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd, benaamd
in 2010 en in 2011 in de handel gebracht door
CNB Greenteam New Plants™.

Heuchera 'Magnum'
Heuchera hybride 'Magnum' heeft zeer groot,
diep donkerrood blad en roze bloemen. De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70
cm. De plant is winterhard en doet het goed
in de border en patio. Deze hybride is ontstaan
uit een kruising tussen Heuchera villosa hybride
(moederplant) en Heuchera 'Beaujolais' (vaderplant). Deze kruising is gewonnen door Thierry
& Sandrine Delabroye uit Hantay, Frankrijk,
kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010
en in 2011 in de handel gebracht door CNB
Greenteam New Plants™.

Heuchera 'Muscat'
Heuchera hybride 'Muscat' heeft groen/zilver blad
en roze bloemen. De bladhoogte is 25-30 cm
en de bloemhoogte 60-70 cm. De plant is winterhard en doet het goed in de border en patio.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen
Heuchera 'Citronelle' (moederplant) en Heuchera
'Pinot Gris' (vaderplant). Deze kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine Delabroye uit
Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd,
benaamd in 2010 en in 2011 in de handel
gebracht door CNB Greenteam New Plants™.

Heuchera 'Pretty Perrine'
Heuchera hybride 'Pretty Perrine' heeft mooi,
rood met groen blad. De plant is compact en
rijkbloeiend en heeft tweekleurige bloemen:
witte bloemen met een rood randje. De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70
cm. De plant is winterhard en doet het goed in
de border en patio. Deze hybride is ontstaan uit
een kruising tussen Heuchera 'Villosa' (moederplant) en Heuchera 'Pinot Gris' (vaderplant). Deze
kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine
Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in 2011 in
de handel gebracht door CNB Greenteam New
Plants™.

Heuchera 'Vulcano'
Heuchera hybride 'Vulcano' heeft uniek amber/
zilverkleurig blad en rode bloemen. De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70 cm. De
plant is winterhard en doet het goed in de border
en patio. Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera sanguinea hybride (moederplant) en Heuchera 'Caramel' (vaderplant). Deze
kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine
Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in 2011 in
de handel gebracht door CNB Greenteam New
Plants™.

Hydrangea macrophylla 'Kolmagics' (MAGICAL
SUNFIELDS)
De verse bloemen van Hydrangea macrophylla
'Kolmagics' (MAGICAL SUNFIELDS) hebben al
groen in de bloemen en zijn verder donkerrood.
De planten zijn geschikt voor pot- en snijteelt.
Deze plant is een mutant ontstaan uit Hydrangea
'Green Shadow' en gewonnen door Kolster
BV. De plant is kwekersrechtelijk beschermd,
benaamd en in de handel gebracht in 2011 door
Kolster BV uit Boskoop.

Hydrangea macrophylla 'Kolmaru' (MAGICAL
RUBYRED)
De bloemkleur van Hydrangea macrophylla
'Kolmaru' (MAGICAL RUBYRED) is dieprood. De
plant is rijkbloeiend en geschikt voor pot- en snijteelt. Deze plant is een zaailing van Hydrangea
'Alpen Glühe' en gewonnen door Kolster BV. De
plant is kwekersrechtelijk beschermd, benaamd
en in de handel gebracht in 2011 door Kolster BV
uit Boskoop.

kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010
en in de handel gebracht in 2010 door Kolster BV
uit Boskoop.

Hydrangea macrophylla 'Mini Penny'
Hydrangea macrophylla 'Mini Penny' is een
mooie, compact groeiende doorbloeiende hortensia die zeer winterhard is (– 30 °C).
Deze plant is als zaailing gewonnen door dr.
Michael A. Dirr uit Watkinsville, benaamd in 2002
en kwekersrechtelijk beschermd. De plant wordt
in 2012 in de handel gebracht door Lendert
de Vos BV uit Boskoop en gepresenteerd door
Plantipp BV uit IJsselstein.

Hypericum 'Kolmuni' (MAGICAL UNIVERSE)
Hypericum 'Kolmuni' (MAGICAL UNIVERSE) heeft
vlammend rood blad tijdens de bloei en vervolgens flinke zwarte bessen. De plant is roestresi-

Hydrangea macrophylla 'Hortmawin' (MAGICAL
WINGS)
De bloemkleur van Hydrangea macrophylla
'Hortmawin' (MAGICAL WINGS) is wit met groen.
De plant is geschikt voor pot- en snijteelt.
Deze plant is een hybride van 03-061-01
(moederplant) en sneeuwbal (vaderplant) en is
gewonnen door Horteve Breeding. De plant is
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stent en geschikt voor pot- en snijteelt.
Deze plant is een zaailing, gewonnen door
Floribreed. De plant is kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2011 en in de handel
gebracht in 2011 door Kolster BV uit Boskoop.
Hypericum 'Kolmindi' (MAGICAL INDIAN FALL)
Deze Hypericum is een goed vertakkende en
korte heester met aparte, cognackleurige bessen.
De plant is roestresistent en geschikt voor pot- en
snijteelt. Deze plant is een zaailing, gewonnen
door Floribreed. De plant is kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2007 en in de handel
gebracht in 2009 door Kolster BV uit Boskoop.

Leucothoe axillaris' Opstal20' (TWISTING RED)
Opvallend is het kleine gekrulde blad van
Leucothoe axillaris 'Opstal20' (TWISTING RED),
dat ook nog eens met de zon mee groeit in een
spiraal. De plant vertakt en bloeit gemakkelijk.
Deze plant is een mutant, ontstaan uit CURLY
RED en gewonnen door Ron van Opstal uit
Zundert en in 2007 benaamd. Deze kwekersrechtelijk beschermde plant is in 2011 in de handel
gebracht door Ron van Opstal. Gepresenteerd
door Plantipp BV uit IJsselstein.

Nandina domestica 'Aka' (BLUSH PINK)
'Aka' betekent rood in het Japans en dat is de
BLUSH PINK, jaarrond. Het heestertje behoudt
zijn compacte groei. Deze plant is een mutant,
ontstaan uit Nandina FIREPOWER en gewonnen door April Herring van Magnolia Gardens
Nurseries, in 2004 benaamd, beschermd en in
2011 in de handel gebracht door Ron van Opstal.
Gepresenteerd door Plantipp BV uit IJsselstein.

kleurt het hele jaar door rood. Deze plant is
een mutant, ontstaan uit Nandina 'Gulf Stream'
en gewonnen door April Herring van Magnolia
Gardens Nurseries, in 2005 benaamd, beschermd
en in 2011 in de handel gebracht door Ron van
Opstal. Gepresenteerd door Plantipp BV uit
IJsselstein.
Parthenocissus quinquefolia ‘Yellow Wall’
Deze Parthenocissus heeft grote matte bladeren,
groen in de zomer en geelverkleurend in het
najaar. De plant kan 10-20 m hoog worden. Hij
houdt zich aan gladde oppervlakten vast met
vertakte uitlopertjes waaraan wat kleverige bolletjes zitten. ‘Yellow Wall’ is winterhard, vraagt
weinig verzorging, groeit goed in gewone tuingrond en op een zonnige of halfbeschaduwde
plek. Goed toepasbaar tegen hekken en muren
van huizen en andere gebouwen. Het is een
prachtige plant om herfstkleurcomposities mee
te creëren. ‘Yellow Wall’ werd gewonnen door
Szczepan Marczynski uit Pruszkow (PL), benaamd
in 2010 en in 2011 in de handel gebracht door
Clematis Container Nurseries uit Pruszkow (PL).
Kwekersrechtelijk beschermd.

Hypericum 'Kolmapuki' (MAGICAL PUMPKIN)
Deze Hypericum heeft grote, puntige, tweekleurige bessen: oranje met lichtoranje. De plant is
roestresistent en geschikt voor pot- en snijteelt.
Deze plant is een zaailing, gewonnen uit een
kruising tussen de nummers 261-01 en 229-04
door Floribreed. De plant is kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2011 en in de handel
gebracht in 2011 door Kolster BV uit Boskoop.
Nandina domestica 'Seika' (OBSESSED)
Deze Nandina kleurt veel langer en feller rood
dan de bekende 'Gulf Stream'. De OBSESSED
groeit compact, bloeit met witte bloemen en

Parthenocissus quinquefolia ‘Troki’ (RED WALL)
‘Red Wall’ heeft grote glanzende bladeren,
groen in de zomer en purper in de herfst, die er
beter uitzien dan de soort. De plant kan 10-20 m
hoog worden. Hij houdt zich aan gladde opper-
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vlakten vast met vertakte uitlopertjes waaraan
wat kleverige bolletjes zitten. Winterhard, vraagt
weinig verzorging, groeit goed in gewone tuingrond en op een zonnige of halfbeschaduwde
plek. Goed toepasbaar tegen hekken, geluidswallen, muren van huizen en andere gebouwen,
tuinhuisjes, poorten en andere ondersteunende
elementen. Kan ook goed worden toegepast als
bodembedekker van grote oppervlakten. ‘Troki’
RED WALL werd gewonnen door Szczepan
Marczynski uit Pruszkow (PL), benaamd in 2004
en in dat jaar ook in de handel gebracht door
Clematis Container Nurseries uit Pruszkow (PL).
Kwekersrechtelijk beschermd.

Physalis alkekengi 'Jel02' (HALLOWEEN KING) en
Physalis alkekengi 'Jel01' (HALLOWEEN QUEEN)
Dit zijn beide zeer compact groeiende Physalis
met een enorme belzetting. De bellen van
Halloween™ King ®zijn omgekeerd peervormig
en 5-7 cm in doorsnede. Die van Halloween™
Queen® zijn pompoenvormig en 4-6 cm in doorsnede. De belzetting vindt plaats vanaf begin
juni. Vanaf begin augustus beginnen de bellen
te kleuren. Deze cultivars worden zo’n 40 cm
hoog. Vanuit een 4 cm-plug kan met gemak een
plant voor een 2- tot 5L-pot gemaakt worden
zonder toepassing van remstoffen. Beide kwekersrechtelijk beschermde cultivars zijn gewonnen
door Jelitto, Georg Ubbelhart, Schwarmstadt (D),
benaamd in 2010 en ook in dat jaar in de handel

gebracht door Handelskwekerij Exeptio BV uit
Boijl.

Physocarpus opulifolius 'Golden Anny'
'Golden Anny' is een compacte groeier met bont
groen/geel blad en een mooie combinatie van
bloem en blad.
Deze plant is een mutant, ontstaan uit 'Dart's
Gold', gewonnen door kwekerij J.J. Bos uit Wilp.
In 2009 benaamd, beschermd en in 2011 in de
handel gebracht door kwekerij J.J. Bos uit Wilp.
Gepresenteerd door Plantipp BV uit IJsselstein.

Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar'
Deze Rudbeckia is een zeer compacte plant, die
40-50 cm hoog wordt. De bladeren zijn groen
en de bloemkleur is geel met een bruin oog.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising en
gewonnen door Jelitto Staudensamen Gmbh
uit Schwarmstedt, Duitsland. Kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2010 en in 2011 in
de handel gebracht door CNB Greenteam New
Plants™.

Sambucus nigra 'Eiffel1' (BLACK TOWER)
Deze vlier is een smalle piramidale groeier met
sterke stelen en grote bloemen. Deze plant is
een zaailing, gewonnen door EMR uit GrootBrittannië, in 2010 benaamd, beschermd en in
2011 in de handel gebracht door Tonco Captein
uit Alphen a/d Rijn. Gepresenteerd door Plantipp
BV uit IJsselstein.
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Symphoricarpos doornbossii 'Kolamava'
(MAGICAL AVALANCHE)
Deze halfhoge sneeuwbes heeft sterke, grote
witte bessen. Geschikt voor pot- en snijteelt. Deze plant is een zaailing, gewonnen
door Floribreed. De plant is kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2008 en in de handel
gebracht in 2010 door Kolster BV uit Boskoop.

en heeft geen last van bladverbranding. Deze
plant is een zaailing, gewonnen door H.M.C.
Kouwenberg uit Netersel, in 2001 benaamd,
beschermd en in 2011 in de handel gebracht
door Kouwenberg. Gepresenteerd door Plantipp
BV uit IJsselstein.
Taxus media 'Oene' (RISING STAR)
De dicht opgaande groeier, makkelijk vertakt en
hoeft niet gesnoeid te worden. Gemakkelijk te
stekken. Deze plant is een 'vondst', gewonnen
door de Buurte Kwekerijen, in 2001 benaamd,
beschermd en in 2011 in de handel gebracht
door de Buurte Kwekerijen. Gepresenteerd door
Plantipp BV uit IJsselstein.

Weigela florida 'Bokarob' (MAGICAL ROBIN)
Deze lage doorbloeiende Weigela heeft dieprode
bloemen. Geschikt voor potteelt. Deze kwekersrechtelijk beschermde plant is als zaailing
gewonnen door Boot & Co uit Boskoop, in 2006
benaamd en in 2010 in de handel gebracht door
Kolster BV en Boot & Co.
Taxus baccata 'Golden Carol'
Taxus baccata 'Golden Carol' is een mooie,
opgaande groeier met zeer mooi getekend blad

Viburnum plicatum 'Kilimandjaro'
Deze Viburnum kenmerkt zich door een krachtige, opgaande piramidale groei. In mei is
deze struik bedekt met witcrème bloemen,
waarna zich in loop van de zomer rode bessen
ontwikkelen,die deze plant in augustus sieren. In
de zomer is er een lichte nabloei, gevolgd door
een intensieve herfstverkleuring. Deze selectie is
winterharder dan andere V. plicatum types zoals
'Pink Beauty' en 'Grandiflorum'. Gewonnen door
Jan-Willen Wezelenburg en gepresenteerd door
Van Vliet New Plants BV, die tevens het kwekersrecht bezit.
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