
Nieuwe groenvoorziening op de Hollewei

Acer rubrum 

‘Karpick’ Jonge exemplaren zijn zeer smal, later 
worden ze iets breder. Een ideale boom voor smal-
le straten en lanen. Hoogte tot 15 m. Een selectie 
waarvan de twijgen opvallend roodbruin gekleurd 
zijn. Ook de bladsteel van het heldergroene, tot 
10 cm grote blad, is roodgekleurd. De onderzij-
de van het blad is blauwgroen. Opvallende gele 
tot rode herfstverkleuring. Het is een mannelijke 
vorm zonder bloem en vrucht. Op kalkhoudende 
grond stagneert de groei. Op droge grond vindt 
geen herfstverkleuring plaats. Verdraagt (zee)wind 
slecht. Winterhardheidszone: 4



Lonicera nitida ‘Maigruen’ 
(Chinese kamperfoelie of struikkamperfolie) - C1,5

Lonicera nitida ‘Maigrun’, een struikkamperfoelie, is 
een wintergroene struik. Lonicera nitida ‘Maigrun’ 
wordt 30 tot 50 cm hoog.

Lonicera nitida ‘Maigrun’ wordt vaak toegepast als 
wintergroene bodembedekker voor grote vakken. 
Lonicera nitida ‘Maigrun’ kan ook als wintergroene 
haag toegepast worden (6 tot 7 planten per meter).

Lonicera nitida ‘Maigrun’ kan iets invriezen maar zal 
daar zelden echte hinder van ondervinden.

Buddleja - Free Petite - Dark Pink

Geschiedenis
Peter Podaras, de veredelaar van de Buddleja-serie “Free Petite®” 
heeft lang geleden het plan opgevast om Buddleja davidii te verbete-
ren.

Hij begon zijn veredelingsproject in het jaar 2000 met als hoofddoel 
het creëren van een plant met een compacte groei, productieve bloei 
ten opzichte van de huidige soorten. Tijdens een bezoek aan de 
Buddleja-collectie van Holden Arboretum in Kirtland, Ohio, viel Peter 
de veelheid aan zaailingen op die groeiden in het gravel en het zand 
langs een nabijgelegen beek. Hij realiseerde zich dat deze plant 
kan gaan woekeren – een feit dat werd gestaafd door toenemende 
bezorgdheid in Nieuw Zeeland, delen van de Verenigde Staten en 
Europa. Een nieuw veredelingsdoel werd gesteld: Buddleja’s die 
steriel waren en daarmee dit probleem zouden oplossen.

Peter Podaras heeft na 7 jaar de nieuwe serie Free Petite ontwik-
keld die compact zijn, steriel zijn (minder dan 2 procent van het zaad 
ontkiemt). De serie blijkt ook een ecologische verantwoordere va-
rieteit te zijn. Een kwaliteit die consumenten over de gehele wereld 
waarderen. Peter Podaras is van Griekse afkomst en komt uit New 
Britain, Connecticut VS. Hij groeide op in de pizzaria van zijn familie. 
Tegenwoordig woont hij in David, California. Hij heeft nog steeds 
een goede band met zijn familie, maar hij is blij dat hij het restaurant 
heeft weten te ontsnappen!

De aangegeven soorten op de tekening worden besteld.
Wanneer wij het gaan aanplanten is nog niet bekent er zijn meer projecten binnen de gemeente, de beplanting 
word dan in een keer geleverd.
Gedacht wordt aan het voorjaar april mei.


