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EU applied for 2012

Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’

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.

De Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’ is een uitbundig 
bloeiende boom die met grote aantallen op steeltjes 

staande roze pluimen bloeit. De bloei begint in juli en 
gaat door tot half september, waarbij zich iedere dag weer 
nieuwe bloemen openen. Albizia wordt ook ‘slaapboom’ 
genoemd omdat de fijne blaadjes van het varenachtig blad 
zich iedere avond als de handen van een Boeddha sluiten. 
‘Tropical Dream’ is als beste geselecteerd uit een groep zaai-
lingen uit de hoger gelegen gedeeltes rond Seoul (Korea). 
Hij is daarom zonder bescherming winterhard tot -20°C. 
Na twee jaar komt de boom al in bloei. Ongesnoeid wordt 
de boom 5 à 6 m hoog. Na 10 jaar kan hij jaarlijks gesnoeid 
worden om de bloei te bevorderen, maar noodzakelijk is 
dat niet. ‘Tropical Dream’ is de langst bloeiende winter-
harde kleine boom voor koelere klimaten.

Laanbomen
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EU14075 'Flanrock'

Sorbus aucuparia ‘Flanrock’
PBR AUTUMN SPIRE®

Betula pendula ‘Spider Alley’

Metasequoia glyptostroboides ‘Chubby’
Ginkgo biloba ‘Menhir’

Ginkgo biloba ‘Menhir’ is, wat de naam al doet vermoe-
den, een slanke opgaande zuilvormige boom die zonder 

aanbinden een mooie rechte boom vormt. ‘Menhir’ heeft 
in een jong stadium al een gelijkmatige en sterke groei. Het 
blad van ‘Menhir’ is mooi half ingesneden en grijsblauw van 
kleur. In de herfst verkleurt de Ginkgo naar geel en blijft die 
kleur lang behouden. ‘Menhir’ is ongevoelig voor ziektes en 
gedijt in iedere grondsoort.

Het klinkt ongelooflijk voor een Metasequoia, maar toch 
is de ‘Chubby’ een cultivar die klein blijft. Deze traag 

groeiende conifeer wordt na 10 jaar zo’n 3 m hoog. Hij 
vertakt met flinke stevige takken en vormt zo een mooie 
blijvende piramide. De dikke eenjarige takken dragen bij 
aan het mollige (chubby) effect van de boom. Het volwas-
sen loof is frisgroen gekleurd terwijl de jonge scheuten een 
in het oog springende blauwe gloed hebben. ‘Chubby’ is 
volledig winterhard.

Opvallend aan ‘Spi-
der Alley’ zijn de 

karakteristieke gedraaide 
en krullende takken. De 
jonge uitlopen hebben 
lichtgroene afhangende 
bladeren die in de herfst 
geel kleuren. Eenmaal op 
leeftijd krijgt ‘Spider Alley’ 
een prachtige witte bast 
met bronskleurige vlekken.

De Sorbus aucuparia Autumn Spire heeft een slank 
opgaande groeiwijze die ook bij jonge planten al goed 

zichtbaar is. Het geveerde blad is donkergroen en kleurt diep 
purper in de herfst. In het voorjaar bloeit Autumn Spire met 
witte bloemen in platte schermen, gevolgd in de herfst door 
geeloranje bessen. Autumn Spire is uitstekend winterhard en 
een fantastische laanboom.


