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Hebe

De ‘Jewel of the Nile’ is een juweel van een plant. Het 
fraaie blad verandert met de seizoenen van kleur waardoor 

deze plant het hele jaar door een bijzondere verschijning is. 
‘Jewel of the Nile’ heeft groen blad, met een brede gele rand 
en rode zijkant. Laat in het voorjaar tot in het begin van de 
zomer bloeit de plant zeer rijk, met robijnkleurige bloemen. 
‘Jewel of the Nile’ is een ideale kuipplant voor op het terras 
of balkon, wordt ongeveer 80 cm hoog en breed en kan in de 
volle zon staan. In de tuin aangeplant heeft hij bij strenge vorst 
bescherming nodig.

Het blad van Hebe ‘First Light’ is donkergroen en heeft 
een bronskleurige rand. In de winter kleurt het blad 

geheel brons-groen. In het voorjaar bloeit de plant met korte 
helderroze tot paarskleurige bloempluimen. ‘First Light’ bloeit 
bijzonder lang. De plant wordt ongeveer 30 cm hoog en 90 cm 
breed en moet tegen strenge vorst worden beschermd. ‘First 
Light’ is ook een uitstekende terrasplant.

Het blad van ‘Lady Ann’ is in de zomer groen met een 
zilverwitte rand. Bij sommige bladeren is ook de midden-

nerf van het blad mooi zilver. In het voorjaar zijn de jonge 
scheuten donker paars-rood waarna de donkerroze bloemen 
verschijnen. De gekleurde jonge scheuten blijven zichtbaar, 
ook als ‘Lady Ann’ volop in bloei staat, en vormen zo een 
schitterende combinatie met de mooie donkere bloemen.

Vanaf het voorjaar tot ver in de zomer, bloeit ‘Sunset Bou-
levard’ zeer rijk met helder (lichtend) paarsroze bloemen. 

Het gezonde blad van ‘Sunset Boulevard’ vormt een mooie 
gezonde heldergroene bol van ongeveer 80 cm hoog en breed. 
‘Sunset Boulevard’ staat graag in de volle zon, in goed water-
doorlatende grond die niet uit mag drogen. ‘Sunset Boulevard’ 
is een ideale kuipplant voor op het terras of balkon. In de tuin 
aangeplant heeft hij bij strenge vorst bescherming nodig.
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Hebe ‘Santa Monica’ 

Vanaf het eind van het voorjaar bloeit ‘Pink Candy’ met 
mooie roze bloemen van wel 10 cm lang. De bloemen 

steken mooi af tegen het donkergroene blad en de bloei 
houdt zeer lang aan. De glanzende groene bladeren kleuren in 
de herfst naar zacht rood tot brons waardoor de plant het hele 
jaar door mooi is. ‘Pink Candy’ is bij uitstek geschikt voor een 
plaats op het terras of balkon. De plant is erg goed bestand 
tegen droogte en hitte. Jaarlijks snoeien houdt de plant mooi 
vol en compact.

Hebe ‘Rhubarb & Custard’ is gekend vanwege zijn bijzondere 
puntige blad, mooie bolronde groeiwijze, en het mooi 

gekleurde creme, roze en groen gekleurde blad. ‘Rhubarb & 
Custard’ is daarom het hele jaar door mooie plant die in juni en 
juli met paarse bloemen bloeit. De gezonde plant heeft geen 
last van bladvlekkenziekte of meeldauw. ‘Rhubarb & Custard’ 
is een ideale kuipplant voor op het terras of balkon. In de tuin 
aangeplant heeft ‘Rhubarb & Custard’ bij strenge vorst bescher-
ming nodig.

Hebe ‘High Voltage’ is een compacte Hebe en bloeit over 
de volle plant met pluimvormige, zacht lila met witte 

bloemen. De jonge uitlopende scheuten van ‘High Voltage’ 
zijn brons gekleurd. In de zomer heeft ‘High Voltage’ erg mooi 
diepgroen blad dat in de winter prachtig brons kleurt. ‘High 
Voltage’ is een ideale kuipplant voor op het terras of balkon. 

Hebe ‘Baby Boo’ is een bolvormige, compacte plant die het 
hele jaar door mooi is. Ook in de winter behoudt de plant 

zijn blad. De jonge scheuten van ‘Baby Boo’ zijn rozerood en 
het volwassen blad verkleurt naar grijs-groen met crèmekleurige 
vlekken. ‘Baby Boo’ bloeit in het voorjaar en de vroege zomer 
met dieppaarse pluimen.

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.

Hebe ‘Santa Monica’ heeft het donkerste blad van alle 
Hebes. Het diep paars-rode blad kleurt tegen de herfst 

naar zeer donker bordeaux om in het voorjaar weer lichter te 
kleuren. ‘Santa Monica’ bloeit in de lente en vroege zomer 
met dieproze volle bloemen. ‘Santa Monica’ is een ideale 
kuipplant voor op het terras of balkon. De plant staat het liefst 
op een plaats in de volle zon en wordt ongeveer 1 m breed en 
hoog. In de tuin aangeplant heeft hij bij strenge vorst bescher-
ming nodig.


