Nieuwigheden
Helleborus x ericsmithii
‘Valeria’

Hydrangea Serrata
‘Magic Pillow’

Een nieuwe donkerroze variëteit Hebe.
Een sterke groeier met glanzende bladeren en grote volle bloemen. De plant is
bovendien weinig ziektegevoelig.

Eén van de meest bloeirijke Helleborusrassen. De witte bloemen verkleuren naar
purper, verschijnen vanaf oktober en
bloeien tot eind februari. Groenblijvende
bladeren met rode schijn. Winterhard.

Met blauwe tot roze bloemen en intense
herfstverkleuring is de plant ideaal voor
een onkruidvrij bloementapijt. Deze
winterharde struik bedekt de grond met
ondergrondse scheuten en blijft compact.

Helleborus bv
www.helleborusnursery.com

Oprins Plant nv
www.oprins.com
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Telersvereniging Addenda,
Erik Boterdaele
www.boterdaele.be
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Hebe Donna ‘Eva’

Heptacodium miconioides
‘Tianshan’

Hydrangea arborescens
‘Sweet Annabelle’
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Leptopspermum scoparium
‘Larouge’

Een roomwitte bloemengroep waarbij elke
krans 7 bloemen bevat, gevolgd door de
bloei met paarsrode vruchten. Deze plant
heeft een donkergroen glanzend blad dat
in de late herfst geel kleurt.

Deze Hydrangea heeft stevige stengels en
enorme bloemen met een zilverachtig roze
kleur. Gedijt zelfs in de koudste klimaten
en is geschikt voor in de tuin, of als snijbloem

Plantcare bvba
www.plantcare.be

Willy De Nolf
www.denolf.com

Willy De Nolf
www.denolf.com

Sciadopitys verticillata
‘Shine a Light’

Juniperus scopulorum
‘Klaverjun’ (Blue Ivory)

Chamaecyparis pisifera
‘Paul’s Gold’

Deze solitair heeft groene naalden, die
geelachtig worden aan de uiteinden. Groeit
het best in halfschaduw en is ideaal voor
gebruik in kleine tuinen.

De bontbladige conifeer heeft nieuwe
crèmekleurige scheuten die contrasteren
met het blauwe loof. Deze winterharde
Blue Ivory kan als solitair op vele plaatsen
gebruikt worden. Snoeien is niet nodig.

Felgele Chamaecyparis die op iets oudere
leeftijd licht opgaande compacte groei
heeft en niet verbrandt. De ‘Paul’s Gold’ is
geschikt in iedere tuin en of pot.

Sprenkels bv
www.boomkwekerijsprenkels.nl

Handelskwekerij G. Hoogenraad bv
www.hoogenraadplant.nl

Boomkwekerij Schrauwen-Moerings vof
www.schrauwen-moerings.nl
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De Leptospermum Larouge wordt milieuvriendelijk geteeld, zonder pesticiden. De
‘Larouge’ heeft Bourgondisch rode bladeren die bovendien licht aromatisch zijn. is
goed bestand tegen warmte en droogte.
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