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EU26051

EU applied for 2009/2393 'Hachzwerg'

Ilex a. ‘Hachzwerg’ PBR HECKENZWERG®

Ilex crenata ‘Golden Rock’

Ilex

De Ilex crenata 
‘Golden Rock’ heeft 

een compacte en meer 
opgaande groeiwijze dan 
bijvoorbeeld ‘Convexa’. 
Het blad van ‘Golden 
Rock’ is mooi donker-
groen met opvallende 
gele vlekken. Sommige 
bladeren zijn zelfs geheel 
geel. Het blad van 
‘Golden Rock’ staat mooi 
vlak en niet bol als bij 
‘Convexa’.

Ilex aquifolium Heckenzwerg is een breed uitgroeiende 
zeer compacte, goed vertakkende heester. Het extreem 

glanzende donkergroene blad is 30 mm lang en 8-10 mm 
breed, en heeft geen scherpe stekels langs de randen. Een 
volwassen Heckenzwerg is na tien jaar zo’n 50 cm hoog en 
60 cm breed. Heckenzwerg is goed winterhard tot -24°C.

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.



EU applied for EU7705

EU7706

EU10063 'Hachfee'

EU applied for 2009/2585

Ilex meserveae ‘Blue Euro’
Ilex meserveae ‘Heckenpracht’

Ilex meserveae ‘Hachfee’ PBR HECKENFEE®
Ilex meserveae ‘Heckenstar’

Ilex aquifolium ‘Red Tips’

Red Tips is een speciaal geselecteerde Ilex aquifolium. 
Daardoor heeft ‘Red Tips’ bijzonder goede vertakking, 

goede groei en mooie rode uitlopers. De rode uitlopers 
in combinatie met de geel bonte bladeren is een uniek 
kenmerk dat telkens weer tot uitdrukking komt als de plant 
nieuwe uitlopers maakt (3 à 4 x per jaar). 
Daarnaast geeft de donkergroene basiskleur van het blad een 
scherp contrast met de goudgele rand die het hele jaar door 
zichtbaar is. ‘Red Tips’ is opvallend eenvoudig te vermeerde-
ren door middel van stekken. De winterhardheid van ‘Red 
Tips’ is tot nog toe steeds goed gebleken.

Heckenfee heeft een slank opgaande en opvallend dichte 
groeiwijze. De mooi gevormde donkergroene bladeren 

glimmen sterk. Al vroeg in het seizoen verschijnen er glim-
mende dieprode bessen van bijna 1 cm doorsnee die prachtig 
contrasteren met het donkergroene blad. Ilex meserveae 
Heckenfee is zeer winterhard.

Ilex me-
serveae 

‘Heckenpracht’ 
heeft een bossige 

opgaande groei-
wijze met een zeer 
dichte vertakking. Het 
jonge schot is opvallend 
bronskleurig waarna het 
later in het jaar helder-
groen kleurt. Het blad is 
mooi glanzend en licht 
getand, zonder scherpe 
stekels. ‘Heckenpracht’ is 
zeer winterhard.

De winter-
harde Ilex me-

serveae ‘Blue Euro’ is 
een compact groeiende 
bladhoudende heester. 
Zijn langwerpige stekelige 
bladeren zijn glimmend 
groen met een geel hart en 
combineren prachtig met de 
rode stelen. Eind augustus 
verschijnen er kleine groene 
besjes die naar rood verkleu-
ren en tot ver in de lente 
aan de struik blijven.

De Ilex meserveae 
‘Heckenstar’ is een 

groenblijvende heester met 
mooi glimmend diepgroen 
getande blad dat niet prikt. 
‘Heckenstar’ groeit harder 
dan ‘Blue Prince’, een van 
z’n ouders, en heeft een 
zeer dichte vertakking. Per 
jaar kan hij 50 tot 80 cm 
groeien. ‘Heckenstar’ is zeer 
winterhard en kan goed als 
haag aangeplant worden. 
Buiten Europa is ‘Hecken-
star’ bekend onder de naam 
Castle Wall™.


