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Hydrangea quercifolia ‘Ice Crystal’

Hydrangea aspera ‘Hot Chocolat’

Hydrangea

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.

Ice Crystal heeft uitzonder-
lijk diep ingesneden blad en 

blijft door de vitro vermeer-
dering extreem juviniel en 
bossig. Onder glas vormt ‘Ice 
Crystal’ vanaf mei roomwitte 
bloemen. Buiten verschijnen 
de bloemen in juni/juli. ‘Ice 
Crystal’ heeft mooie herfst-
kleuren en is zeer winterhard. 
Hij is goed bestand tegen 
droogte, kan in pot en volle 
grond en komt het beste tot 
z’n recht in grote groepen.

De fluweelhortensia ‘Hot Chocolat’ heeft tellerbloemen 
met langs de rand roze lokbloemen en in het hart 

blauwe fertiele bloemen die op stevige bruinrode stelen 
staan. De onderzijde van het blad is opvallend bordeaux 
rood. De bovenzijde is chocoladebruin en verkleurt later 
naar diepgroen. ‘Hot Chocolat’ is zeer goed winterhard.
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Hydrangea paniculata ‘Levana’
Hydrangea paniculata ‘Candle Light’

Hydrangea ‘Veerle’

Hydrangea paniculata ‘Limelight’

Kenmerkend voor Hydrangea paniculata ‘Levana’ zijn de 
enorme grote bloempluimen die tot wel 50cm lang kun-

nen worden. De zuiver witte bloemen met een doorsnede 
van zo’n 5 cm staan op opmerkelijk lange, stevige stelen tot 
wel 2 meter lang. De bloemen van ‘Levana’ bestaan uit vier 
of vijf goed gescheiden kelkbladeren die in juli en augustus 
als sterren om de pluim lijken te zweven. De grote massa 
geurende witte bloemen trekt veel insecten aan. ‘Levana’ is 
een zeer gezonde plant die geen last van ziektes heeft. Hij 
houdt van een zonnige standplaats en kan als solitaire plant, 
maar ook in groepen aangeplant worden. De bloemen zijn 
ook zeer geschikt als snijbloem.

Al heel vroeg in het seizoen geeft Hydrangea ‘Veerle’ 
bloemen die, afhankelijk van de grondsoort, roze of 

blauw zijn. De tellerbloemen (lacecap) bestaan uit fertiele 
en steriele bloemen. Na de bestuiving draaien de steriele 
bloemen zich naar beneden en kleuren oud-roze. Zelfs in 
koude streken bloeit ‘Veerle’ zeer betrouwbaar. Door zijn 
vroege bloei kan ‘Veerle’ herbloei geven als hij direct na 
de eerste bloei wordt teruggeknipt. In de herfst verkleurt 
het groene blad van ‘Veerle’ van wijnrood tot diep paars. 
In grote groepen aangeplant geeft ‘Veerle’ een prachtige 
aanblik. Hydrangea ‘Veerle’ is een zaailing van Hydrangea 
serrata ssp. yezoensis, de meest noordelijk groeiende Japanse 
Hydrangea, en is dan ook zeer winterhard.

Hydrangea paniculata 
‘Candle Light’ heeft 

mooie roomwitte volle 
bloemen die op stevige 
stelen staan. Deze stelen 
zijn mooi donkerrood ge-
kleurd en geven de plant 
een exclusieve uitstraling. 
‘Candle Light’ is zeer win-
terhard en heeft een sterk 
opgaande groeiwijze.

De Hydrangea paniculata ‘Limelight’ bloeit vanaf de 
tweede helft van de zomer tot in de herfst met room-

witte tot limoenkleurige bloemen. De volle bloemen staan 
op stevige takken die ook na een regenbui niet omvallen. 
‘Limelight’ bloeit op eenjarig hout en is een volledig winter-
harde zorgeloze plant. Jaarlijks stevig terugsnoeien versterkt 
de bloei.


