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‘De compacte wintergroene plant bloeit wel twee tot drie keer per jaar’

Tip voor de hovenier:   
Choisya ternata ‘white dazzler’

Antoon Rijnbeek
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Rijnbeek adviseert de Choisya ternata ‘white 
dazzler’. De plant wordt af en toe al wel 
gebruikt door hoveniers, al zijn de Choisya 
ternata en de ‘aztec pearl’ bij de meesten 
bekender, denkt Rijnbeek. ‘White dazzler is het 
meest te vergelijken met de aztec pearl, maar 
dan in een compacte en fijnere vorm. White 
dazzler bloeit veel rijker. De compacte winter-
groene plant wordt circa 90 cm hoog en bloeit 
lang, wel twee tot drie keer per jaar. De plant 
is bijzonder rijk en bloeit met witte, geurende 
bloemen in trossen.’

Weinig verzorging nodig
De white dazzler kan goed in pot worden gezet 
of gewoon in de grond in de tuin geplaatst 
worden. ‘Beide opties zijn goed mogelijk. Houd 
daarbij rekening dat het een zure grond prefe-
reert, maar in ieder geval geen kalkrijke grond. 
De plant houdt van veel zon maar kan ook in 
de schaduw staan. Hij is beter winterhard dan 
de gewone Choisya en kan dan ook echt wel 
tegen wat kou in de winter. Een beschutte plek 
heeft wel de voorkeur. De plant heeft niet veel 
verzorging nodig buiten de gewone verzorging 
van de planten. In het voorjaar terug snoeien is 
verstandig en hij schrikt er ook niet van als hij 
eens echt kort gesnoeid wordt.’
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Antoon Rijnbeek Handelskwekerij is gespecialiseerd in het samenstellen van een compleet groen-

pakket voor diverse klantgroepen waaronder hoveniers. Antoon Rijnbeek levert een groot assorti-

ment tuinplanten van eigen kwekerij. Het overige wordt ingekocht bij geselecteerde leveranciers. 

We vroegen Antoon Rijnbeek welke plant hij hoveniers aanraadt. Gewoon, omdat deze de moeite 

waard is om eens toe te passen.
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