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Prunus laurocerasus ‘Enno Luyken’

Prunus

Prunus laurocerasus ‘Enno Luyken’ is een groene, blad-
houdende winterharde heester met een zeer strak recht 

opgaande groeiwijze waardoor de plant mooi als zuilvorm 
kan worden gebruikt. Het leerachtige blad is relatief smal 
en lang gevormd en heeft een diepe glans. In het voorjaar 
verschijnen er bloemknoppen die zuiver witte bloemen 
geven. ‘Enno Luyken’ is een zaailing van ‘Otto Luyken’ 
en genoemd naar zijn ontdekker Enno Henricks. Door 
zijn zuilvorm kan ‘Enno Luyken’ ook op plaatsen worden 
toegepast waar ‘Otto Luyken’ te veel plaats in neemt. Net 
als de meeste soorten kerslaurier stelt ‘Enno Luyken’ weinig 
eisen aan zijn standplaats en grondsoort. ‘Enno Luyken’ is 
volledig winterhard.

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.
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Prunus laurocerasus ‘Gajo’ Prunus laurocerasus ‘Piranha’ Prunus laurocerasus ‘Ivory’

Met een hoogte van ongeveer 80 cm is de Prunus lau-
rocerasus ‘Gajo’ een mooie compacte heester. ‘Gajo’ 

groeit breed uit met donkergroen glimmend, lancetvormig 
blad. Met een bladlengte van 4 cm is het blad ongeveer half 
zo groot als dat van ‘Otto Luyken’ waar ‘Gajo’ een sport van 
is. In het voorjaar bloeit ‘Gajo’ zeer rijk met witte bloemen in 
opstaande trossen. Zij contrasteren mooi tegen het donker-
groene glanzende blad. Door zijn compacte vorm is ‘Gajo’ 
ook geschikt als haag voor de kleinere tuin en kan hij goed 
in pot worden gehouden op terras of balkon. ‘Gajo’ kan ook 
op stam gekweekt worden en is zeer gezonde, uitstekend 
winterharde heester.

De naam ‘Piranha’ heeft deze Prunus lauroceracus te 
danken aan zijn ingesneden, getande blad die op de 

tanden van een piranha lijken. Deze getande bladeren zijn 
mooi donkergroen en vormen een prachtige achtergrond 
voor de massa’s witte bloempluimen waarmee ‘Piranha’ 
zich in het voorjaar versiert. ‘Piranha’ is voortgekomen uit 
een zaailing van ‘Otto Luyken’, daardoor heeft hij dezelfde 
breed opgaande groeiwijze en is een kerngezonde plant die 
vrijwel geen last van ziektes als hagelschot heeft. Deze mooie 
kerslaurier is niet vorstgevoelig en stelt geen bijzondere eisen 
aan zijn standplaats.

De Prunus laurocerasus ‘Ivory’ is een prachtige nieuwe ge-
variegeerde kerslaurier. Hij valt op door zijn schitterend 

wit tot crème gemarmerde blad dat naarmate het ouder 
wordt steeds verder naar donkergroen kleurt. Zo vormt het 
de perfecte achtergrond voor het nieuwe lichte blad en lijkt 
het alsof een schilder zijn verf van bovenaf over de heester 
heeft laten lopen. Het bonte blad combineert uitstekend 
met de mooie witte 10 tot 12 cm lange bloemen, die de 
heester een zeer rijke bloei bezorgen. Ivory is een natuurlijke 
zaailing van ‘Caucasica’ en is zeer goed winterhard. Het is 
een goede groeier en kan het best in het voorjaar gesnoeid 
worden.


