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Kwekers, handelaren, royaltymanagers, breeders, stekbedrijven, allemaal zijn ze een beetje verslaafd aan nieuw. En eerlijk gezegd geldt dat ook voor 

ons. In deze rubriek presenteren wij daarom een (kleine) selectie van cultivars.  Auteur: Hanneke Tax

Altijd op zoek naar nieuwe soorten
Wij krijgen nooit genoeg van nieuwe 
soorten en onze lezers ook niet. Stuur ons 
daarom informatie naar hanneke@nwst.nl 
over de mooiste cultivars, de opvallendste 
nieuwe soorten, zodat we die hier in het 
zonnetje kunnen zetten. Zend van de beste 
nieuwelingen een mooie foto in, laat weten 
wat er bijzonder aan is en welke kwekers, 
licentiehouders, stekbedrijven en breeders 
betrokken zijn bij de nieuwe plant. Dan 
zetten wij in het volgende nummer de 
bloemetjes weer buiten.

Salvia Feathers Peacock
Salvia Feathers heeft diep ingesneden 
blad dat de plant een elegante uitstraling 
geeft. Hij heeft paarse, zeer puntige 
bloemen en bloeit al in het eerste jaar. 
De bloeiperiode is langer dan van andere 
Salvia: van juni tot en met augustus met 
een nabloei in de herfst. De plant is goed 
vertakkend en blijft klein met ca. 45 cm 
hoog en 25 cm breed. Winnaar van Goud 
bij de KVBC Spring Challenge 2021.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Kees Jan Kraan
Uitgangsmateriaal: onder meer Gootjes 
Allplant, Alkemade
Kweker: Biotope 45

Thuja orientalis Golden Penny

Thuja orientalis Golden Penny is een 
bijzondere Thuja. De soort groeit van 
nature bolvormend. Na een aantal jaren 
vormt de plant een mooie compacte 
ronde bol. In het najaar kleurt hij helemaal 
brons. De Golden Penny heeft geen last 
van zonverbranding

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: Dariusz Kapias
Kwekers: Hoof Zevenaar, Hoogenraad 
Boomkwekerij

Thuja occidentalis Yellow Diamond

De Thuja occidentalis Yellow Diamond 
heeft een gele naaldkleur. In het najaar 
verkleurt de plant naar brons. De conifeer 
groeit als een piramide en heeft geen last 
van zonverbranding.

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: Dariusz Kapias
Kwekers: Leenders Plants, Hoof Zevenaar, 
Hoogenraad Boomkwekerij

En dat geldt ook voor Nieuwe Planten in Business

Verandering van spijs 
doet eten …
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Thuja occidentalis Gilded Dress

In het voorjaar loopt Thuja occidentalis 
Gilded Dress uit met geelgroene uitlopers. 
Deze uitlopers verkleuren in de zomer naar 
goudgeel. Gilded Dress heeft van nature een 
piramidale vorm en heeft daarom weinig 
snoei nodig. Dit maakt de plant  
makkelijk in de opkweek. Gilded Dress is 
na 10 jaar ongeveer 1,8 meter hoog en 0,6 
meter breed. Deze Thuja houdt van een 
zonnige standplaats en doet het goed in 
vochtige, goed-doorlatende grond.

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: A&M Kaluzinscy
Kwekers: Hoof Zevenaar, Vromans 
Kwekerijen

Thuja occidentalis Hurricane

De Hurricane is een slank opgaande coni-
feer, ontstaan uit een zaailing van Thuja 
occidentalis 'Smaragd'. Hurricane heeft 
meer gedraaide takken waardoor de plant 
een eigen karakter krijgt. Hurricane is 
perfect als haag toe te passen en zal ook 
als solitair niet misstaan. Deze Thuja houdt 
van een standplaats in de zon of half-
schaduw, in elke grondsoort. De hoogte 
kan worden bepaald door snoeien maar 
ongesnoeid wordt Hurricane ongeveer  
3 meter hoog en 1 meter breed.

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: Gospodarstwo Szkolkarskie 
Krzewów Ozdobnych Burziwoda
Kwekers: Hoof Zevenaar, Vromans 
Kwekerijen, Vandeputte Boomkwekerij, 
Boomkwekerij Huijbregts

Deutzia Raspberry Sundae 

Deutzia Raspberry Sundae heeft 
sprekende kleuren, geeft grotere bloemen 
dan zijn soortgenoten en bloeit langs de 
gehele tak, met roze-paarse bloemen van 
midden voorjaar tot midden zomer.  
Deze Deutzia vertakt gemakkelijk en geeft 
een volle plant. Hij kan in de zon of half-
schaduw in een vruchtbare, vochtige maar 
goed doorlaatbare grond. De plant wordt 
circa 1,20 m hoog en breed. Het is een 
licht geurende plant die bijen en vlinders 
aantrekt.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Lowaters (UK)
Uitgangsmateriaal: onder meer 
Batouwe, Verpaalen, Hoogenraad, Heco 
Stekcultures, Rötjes Young Plants 
Kwekers: onder meer Coonen, Jochems 
van Opstal, Verpaalen, Budel Potcultures, 
Van Son & Koot, WIlly de Nolf

Syringa meyeri Flowerfesta Purple

Evenals de Pink en White variant is de Flowerfesta Purple een 
herbloeiende dwergsering: de bloemen verschijnen in de vroege 
zomer en opnieuw in de herfst. De bloemen verspreiden een zoete 
geur. Dit ras is bestand tegen koude temperaturen tot wel -28° 
Celsius. Zet Flowerfesta Purple in goed doorlatende grond in de 
(volle) zon of halfschaduw. 

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: André van Nijnatten
Uitgangsmateriaal: onder meer Batouwe, Ko Noordman, Aantjes, 
Hoogenraad, Jakobshoek, Van Lankveld, Van den Dool
Kwekers: onder meer B&B Plant, Boomkamp, Chris Uijtdewilligen, 
Leon van Lint, Robert Rijnbeek, Doorn, Joop van Dorp, Budel 
Potcultures, Jakobshoek, Captein, Van den Dool, Willy de Nolf
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Syringa meyeri Flowerfesta White

Ook de Flowerfesta White is een compacte 
dwergsering die herbloeiend is in de herfst. 
Na de bloei de plant terugsnoeien. Deze 
soort is niet alleen geschikt voor kleine 
tuinen en balkons, maar ook voor massa-
beplanting en plantenborders. De drie 
kleuren in de Flowerfesta-serie zijn onder-
ling goed te combineren voor een subtiel 
kleurenspel.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: André van Nijnatten
Uitgangsmateriaal: onder meer Batouwe, 
Ko Noordman, Aantjes, Hoogenraad, 
Jakobshoek, Van Lankveld, Van den Dool
Kwekers: onder meer B&B Plant, 
Boomkamp, Chris Uijtdewilligen, Leon van 
Lint, Robert Rijnbeek, Doorn, Joop van Dorp, 
Budel Potcultures, Jakobshoek, Captein, Van 
den Dool, Willy de Nolf

Photinia fraseri Little Fenna

Photinia Little Fenna is een compacte 
plant met felroze nieuwe scheuten. Het 
roze contrasteert met het donkergroene 
blad. Little Fenna vertakt goed en heeft 
een dichte groei en stevige takken. Little 
Fenna groeit het best in een vruchtbare, 
goed water doorlaatbare grond in de zon 
of halfschaduw. Little Fenna wordt 75 tot 
90 cm hoog en hiermee is deze groen-
blijvende heester goed toepasbaar als 
tuinplant, voor massabeplanting, voor 
in een pot op balkon of terras of als lage 
heg. Winterhard tot -18 ºC.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: J.C. Niesing
Uitgangsmateriaal: onder meer Batouwe, 
Heco Stekcultures, Van Lankveld
Kwekers: onder meer R. van Opstal, Theo 
Wouters, Dekkers, Lukassen

Syringa meyeri Flowerfesta Pink

De Flowerfesta Pink is net als de Purple en 
White uit dezelfde serie een dwergsering. 
De naam zegt het al: deze heester blijft 
compact tot 125 cm hoog. Een geschikte 
plant voor kleine tuinen en balkons. 
Flowerfesta Pink bloeit uitbundig met vele 
trossen met roze bloemen. De bloem-
trossen zijn groter dan andere Syringa 
meyeri-rassen.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: André van Nijnatten
Uitgangsmateriaal: onder meer Batouwe, 
Ko Noordman, Aantjes, Hoogenraad, 
Jakobshoek, Van Lankveld, Van den Dool
Kwekers: onder meer B&B Plant, 
Boomkamp, Chris Uijtdewilligen, Leon 
van Lint, Robert Rijnbeek, Doorn, Joop 
van Dorp, Budel Potcultures, Jakobshoek, 
Captein, Van den Dool, Willy de Nolf

Rosa Cutie Pie

Rosa Cutie Pie dankt zijn naam aan het lage en compacte formaat, 
ongeveer 15 cm hoog en 20-30 cm breed. Cutie Pie geeft geen vruchten 
en hoeft dus niet gesnoeid te worden. Bovendien heeft Cutie Pie geen 
doorns. Cutie Pie bloeit in de zomer zeer uitbundig met roze-witte bloemen 
en doet het goed in de tuin of op het terras. Zeer winterhard tot -25 ºC.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Tomoki Yokota (Japan)
Uitgangsmateriaal: onder meer Hoogenraad, 
Rötjes Young Plants 
Kwekers: Arie Bouman, Robert Rijnbeek, Snepvangers Tuinplanten, 
Weber Stekcultures
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