
Proven Winners®  
Hydrangea gids

VIND DE PERFECTE HYDRANGEA!
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Gewoon de beste!
Er zijn heel veel verschillende hortensia's op de markt, waardoor het lastig is om te kiezen.  
Dit boekje zal je helpen om de juiste hortensia's voor jouw tuin te kiezen, maar eerst wat achtergrondinformatie.

 WIE ZIJN PROVEN WINNERS®? 
Wij zijn een Europees netwerk van enthousiaste planten- 
kwekers! Onze passie is innoveren en wij zijn trots om nieuwe 
plantensoorten voor de consument te ontwikkelen.  
Veredeling gebeurt ofwel door onszelf of door samen te  
werken met ons wereldwijde netwerk van specialisten.  
Het doel is om de gezondste en sterkste planten op de markt 
te brengen, zodat iedereen, zelfs beginners, succes zullen  
hebben met tuinieren. 

 WAT ZIJN PROVEN WINNERS® PLANTEN? 
Proven Winners® zijn een assortiment van tuinplanten.  
Het kunnen perkplanten, vaste planten of heesters zijn.  
Onze criteria zijn dat alle planten gemakkelijk te kweken en te  
onderhouden moeten zijn, dat ze iets unieks of anders moeten 
bieden en dat we ze gemakkelijk verkrijgbaar kunnen maken 
in heel Europa. Zeer weinig planten zijn zo grondig getest als 
Proven Winners®. Alle introducties worden onderworpen aan 
een uitgebreid testproces dat wel vijf jaar kan duren.  
Voor het PW heesterassortiment testen we in Finland,  
Nederland, Michigan (VS) en Zwitserland.

 
 

 HOE HERKEN JE PROVEN WINNERS® HYDRANGEA’S? 
Al onze hortensia's worden geleverd in de herkenbare witte  
pot met het PW logo. Het bijgevoegde label of etiket is een  
ruitvormig boekje met foto’s en informatie over de plant.

 MINDER IMPACT OP HET MILIEU MET PROVEN  
WINNERS® PLANTEN 
Proven Winners® kweekt sterke en gezonde variëteiten, met 
een bijzondere focus op resistentie tegen plagen en ziekten. 
Daardoor hebben PW soorten minder of geen insecticiden en 
fungiciden nodig. Tijdens het selectieproces wordt ook gekeken 
naar o.a. hitte- en droogtetolerantie, zodat PW planten goed  
gedijen in verschillende klimatologische omstandigheden.

De potten die we gebruiken voor heesters zijn allemaal 100%  
recyclebaar. In 2022 was 90% gemaakt van 100%  
post-consumenten gerecycled plastic. De volgende stap is het 
verminderen van de milieu-impact van de labels en het helpen 
van onze telers met het verminderen van de hoeveelheid turf 
die wordt gebruikt in het productieproces.

PROBEER EEN PROVEN WINNERS® HYDRANGEA, JE ZULT ER VAN GENIETEN!
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01
Hydrangea macrophylla  
is het meest voorkomende 
type hydrangea en wordt  
vaak hortensia genoemd.  
De macrophylla soorten  
kunnen worden onder- 
verdeeld in types met grote  
bolvormige bloemen,  
en types met scherm- 
vormige bloemen.  

02 
Berghortensia's 
(Hydrangea serrata)  
komen oorspronkelijk uit  
Japan en Korea, en hebben 
ook schermbloemen, maar 
zijn in het algemeen beter 
bestand tegen koude winters. 
Serrata-soorten vertonen 
vaak een mooie  
herfstbladkleur.

03 
Pluimhortensia's 
(Hydrangea paniculata)  
hebben grote, kegelvormige 
bloemen. Aan het begin van 
de bloei zijn de bloemen wit 
of lichtgroen, maar afhanke-
lijk van het soort verkleuren 
ze spectaculair naar tinten 
variërend van groen, roze tot 
vuurrood. De sterke takken 
van deze soorten worden 
'houtig', waardoor ze groter 
kunnen worden dan de  
meeste andere types. 

04 
Hydrangea arborescens, 
is één van de meest winter-
harde hortensia types, maar 
dit type is ook bestand tegen 
een warmer klimaat. Vaak 
worden ze aangeplant als 
bloeiende hagen. Vroeger 
hadden de meeste soorten 
witte bloemen, maar  
veredeling door PW heeft 
geleid tot soorten met andere 
bloemkleuren.

Welke te kiezen?
Er bestaan meer dan 20 types 
hortensia's, waarvan er vijf het 

meest gebruikt worden, en zeer 
geschikt zijn voor in de tuin.

05
Eikenbladhortensia's of 
Hydrangea quercifolia's zijn 
gemakkelijk te onderscheiden 
door hun afwijkende blad-
vorm. Eikenbladhortensia's 
bloeien het best in gebieden 
met warme zomers. De  
bloemen zijn wit, groen of 
roze. In de herfst zorgen ze 
voor een prachtige show  
met oranje tot bordeaux- 
rode bladkleuren.
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-30°CBLOEMVORM: BOLSNOEIPERIODE: VROEGE VOORJAAR 
BLOEIT OP NIEUW HOUT PH ZUUR / NEUTRAAL / ALKALISCH

WIST JE DAT? 
Gewone arborescens hebben 

het vaak moeilijk in regen 
en/of wind, doordat de grote 

bloemen zwaar worden 
en op de grond vallen. PW 

veredelaars waren de eersten 
om dit probleem op te lossen, 
door soorten met veel sterkere 

takken te ontwikkelen.

Arborescens
Proven Winners® arborescens soorten groeien op alle grondsoorten en zijn vorstbestendig tot 
-30°C. De bloei begint in de vroege zomer en duurt tot de vroege herfst. Alle Proven Winners® 
arborescens variëteiten hebben sterke takken. Net als bij rozen kun je uitgebloeide bloemen 
afknippen. We hebben gemerkt dat vooral BellaRagazza® Limetta hier heel goed op reageert 
door uitbundig opnieuw te bloeien.

BellaRagazza®  
Blanchetta

BellaRagazza®  
Limetta

BellaRagazza®  
Mauvette Lime Rickey® Pink Annabelle® Ruby Annabelle® Strong Annabelle® Sweet Annabelle® 

KLEUR wit limoengroen diep roze-paars limoengroen roze robijnrood zuiver wit zilverachtig roze

KLEUR EVOLUTIE begint lichtroze naar witgroen naar lichtgroen naar jadegroen naar lichtgroen

BLOEIPERIODE zomer zomer - vroege herfst zomer - vroege herfst zomer - vroege herfst zomer - vroege herfst zomer zomer - vroege herfst zomer - vroege herfst

HOOGTE  VAN / TOT 40/60 60/90 60/90 120/150 120/150 90/120 120/150 120/150

BREEDTE VAN / TOT  60/90 60/90 60/90 90/120 90/120 60/90 90/120 90/120

GROEIWIJZE compact compact compact bossig bossig bossig bossig bossig

HOOFDKENMERK super laag  
en compact

laagblijvend en 
groene bloemen

lage groeiwijze,  
zeer sterke takken

limoengroene bloemen 
van onder tot boven unieke roze kleur dieprode bloemkleur de originele met 

sterke takken
enorme zilver- 
roze bloemen

OVERIGE KENMERK lang bloeiend doorbloeiend lang bloeiend rijkbloeiend doorbloeiend lang bloeiend lang bloeiend lang bloeiend

MEDAILLE goud zilver goud brons brons



5

A
R

BO
R

ES
C

EN
S

  Tientallen jaren van onder-
zoek hebben geresulteerd in 
de ruimste keuze voor jou. 
Van de zeer kleine compacte 
BellaRagazza® Blanchetta tot 
de grote Sweet Annabelle®. Van 
het wit van Strong Annabelle® 
tot het diep roze-paars van 
BellaRagazza® Mauvette. Ons 
assortiment omvat de meeste 
kleuren en maten die op de 
markt verkrijgbaar zijn.

BELLARAGAZZA® MAUVETTE

BELLARAGAZZA® BLANCHETTA PINK ANNABELLE®

LIME RICKEY®

BELLARAGAZZA® LIMETTA

STRONG ANNABELLE® SWEET ANNABELLE®

RUBY ANNABELLE®

Unieke  
sterke  
takken
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-25°CPH ZIE BOVEN
GROEIWIJZE: COMPACT BOSSIGSNOEIEN: OUDE BLOEMEN IN HET VOORJAAR

BLOEIT OP NIEUW EN OUD HOUT

Macrophylla & Serrata WIST JE DAT? 
Macrophylla soorten 

meer voeding en vocht 
nodig hebben dan 
andere hortensia's.
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F&F Sweet Marshmallow  
F&F Sweet Cupcake

F&F Blue Sprinkles
F&F Pink Sweethearts

F&F Blackberry Pie
F&F Strawberry n Cream

F&F Blueberry Cheesecake
F&F Cotton Candy F&F Frozen Smoothie F&F Blackcurrant 

Muffin®
F&F Raspberry 

Lemonade

KLEUR knalblauw / roze lichtblauw / zacht roze rood-paars / aardbei rood paars-blauw / zoet roze lavendel blauw / roze paars blauw framboos rood

BLOEIPERIODE late lente - late zomer late lente - late zomer late lente - late zomer late lente - late zomer late voorjaar –  
vroege herfst

late lente - late 
zomer

late lente - late 
zomer

HOOGTE VAN / TOT 80/100 60/90 60/90 60/90 60/90 80/100 80/100

BREEDTE VAN / TOT 90/120 60/90 60/90 60/90 60/90 90/120 90/120

HOOFDKENMERK lang en rijkbloeiend waterlelievormige 
bloemblaadjes

rood-paarse/aardbei- 
rode bloemen

bloemen met een  
schattig geel hart

bloemen langs de  
hele steel

lang en 
rijkbloeiend 

lang en 
rijkbloeiend

OVERIG KENMERK voor terras en tuin lang en rijkbloeiend lang en rijkbloeiend lang en rijkbloeiend lang en rijkbloeiend voor terras en tuin voor terras en tuin

BLOEMVORM bol schermbloem schermbloem schermbloem schermbloem bol bol

MEDAILLE goud

Wij hebben de PW macrophylla en serrata gegroepeerd onder één merknaam, de Flair & Flavours®.  
In de Flair & Flavours® serie vind je een volledig pallet van kleuren en verschillende bloemvormen.

De zuurgraad van de bodem bepaalt of een macrophylla of serrata blauwpaars of rozerood zal bloeien.  
Meer neutrale of alkalische bodems, met een hogere pH, doen de bloemen van een hortensia neigen  
naar hun natuurlijke kleur van roze en wit. In het algemeen zal een zure grond (met een lagere pH) de  
bloem meer blauwachtig-paarsachtig maken. Wist je dat je dit kunt beïnvloeden door in de herfst een  
beetje 'aluin'-meststof toe te voegen? Dit is verkrijgbaar in de betere tuincentra.
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F&F RASPBERRY LEMONADE

F&F COTTON CANDY

F&F BLUEBERRY CHEESCAKE

F&F STRAWBERRY'N CREAM F&F SWEET MARSHMALLOW

 
F&F PINK SWEETHEARTS

 
F&F BLUE SPRINKLES

F&F FROZEN SMOOTHIE 
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F&F BLACKCURRANT MUFFIN®

Zeer 
winterhard
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-30°CBLOEMVORM: KEGELVORMIGSNOEIPERIODE: VROEGE VOORJAAR 
BLOEIT OP NIEUW HOUT PH ZUUR / NEUTRAAL / ALKALISCH
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Paniculata
Proven Winners® paniculata zijn een van de gemakkelijkste soorten om in je tuin te planten waar-
door je een echte professional zal lijken! De Proven Winners® selectie is uitzonderlijk bloeirijk en 
ze ondergaan allemaal een natuurlijke kleurverandering, waarbij ze van wit of groen naar roze en 
rode tinten verkleuren naarmate de bloemen ouder worden. In tegenstelling tot macrophylla en 
serrata types gebeurt dit onafhankelijk van de bodemsamenstelling (pH/zuurgraad).

WIST JE DAT? 
 Hydrangea paniculata het 

enige hydrangea type is, die 
je tot een boomvorm kunt 

snoeien.
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Little Quick Fire® Quick Fire Fab® Fire Light 
Tiny Bit®  Little Lime® Pinkachu® Fire Light® Little Lime Punch® Lime Light Prime® 

KLEUR wit wit wit limegroen crèmewit wit wit en groen lichtgroen

KLEUR EVOLUTIE naar roze-rood naar poederroze, 
helder roze, rood naar roze-rood naar roze naar knalroze naar vurig roze-rood naar roze, wit,  

rood, groen naar roze / rood

BLOEIPERIODE late lente - zomer late lente - zomer vroege zomer -  
late zomer 

vroege zomer -  
vroege herfst

vroege zomer - 
vroege herfst

vroege zomer - 
vroege herfst

vroege zomer - 
vroege herfst

vroege zomer - 
vroege herfst

HOOGTE VAN / TOT 90/120 150/200 60/90 90/120 120/150 120/150 90/150 120/180

BREEDTE VAN / TOT 60/90 150/200 60/90 90/120 90/120  90/120 90/150 120/150

GROEIWIJZE compact bossig opgaand bolvormig compact bossig bossig bossig bolvormig opgaand

HOOFDKENMERK zeer vroege bloei vroeg en lang 
bloeiend

één van de kleinste 
pluimhortensia's bestseller sterke takken met 

grote bloemen intens rood feestelijke mix hoog en bossig

OVERIG KENMERK compacte groeiwijze unieke x-vormige 
bloemblaadjes lang bloeiend rijkbloeiend regelmatige 

groeiwijze lang bloeiend lang bloeiend langbloeiend,  
intense kleur

MEDAILLE goud zilver



9

  In het Proven Winners® 
assortiment vindt je zeker 
de ideale paniculata voor 
jouw tuin. Alle maten en een 
uitgebreid kleurenpalet zijn 
aanwezig om uit te kiezen. 
Van de vroegbloeiende Little 
Quick Fire® tot de laat- 
bloeiende Pinkachu®, van  
de kleine en compacte Little 
Lime® tot de opvallende  
kleur van Fire Light. 

De soorten Fire Light Tiny Bit®, 
Quick Fire Fab®, Little Lime® 
Punch en Little Quick Fire® 
hebben bovendien prachtige 
bladkleuren in de herfst.

FIRE LIGHT TINY BIT®

FIRE LIGHT® 

LIME LIGHT PRIME®

QUICK FIRE FAB®

LITTLE LIME®

PINKACHU®

LITTLE QUICK FIRE®

LITTLE LIME PUNCH®

PA
N

IC
U

LA
TA

Kleurrijke 
kegelvormige 
bloemen
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-30°C
BLOEMVORM: KEGELVORMIGSNOEIWIJZE: OPTIONEEL, IN HET VOORJAAR

BLOEIT OP NIEUW HOUT PH NEUTRAAL / ALKALISCH
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Quercifolia
Proven Winners® quercifolia worden allemaal verkocht onder de naam Gatsby®.  
Terwijl de bladvorm van de meeste andere hortensia's eerder 'gewoon' is, springt de 
bladvorm van de quercifolia soorten er echt uit. Deze bladeren zijn diep gelobd, zoals de 
meeste eikenbomen. Plant een quercifolia in vochtige maar goed gedraineerde grond, en 
geef hem de eerste jaren wat beschutting zodat hij zich snel goed kan wortelen in de tuin.

 We gaven al eerder aan 
dat serrata en bepaalde  
paniculata hortensia's 
mooie herfstkleuren 
hebben, maar quercifolia 
soorten geven een nog 
spectaculairdere show. 
Het donkergroene blad 
verandert in verschillende 
tinten van brons, oranje en 
roodachtig paars.

WIST JE DAT? 
Quercifolia bloemen lopen wit of 

groen uit en verkleuren vervolgens 
naar rood of roze naarmate het 
seizoen vordert. Gatsby® Pink is 

extra snel, de bloemen verkleuren 
vaak al binnen 10 dagen naar roze.
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Gatsby® Girl Gatsby® Moon Gatsby® Pink Gatsby® Star

KLEUR wit wit wit limoengroen

KLEUR EVOLUTIE naar roze naar groen naar roze naar roze

BLOEIPERIODE midden zomer - vroege herfst midden zomer - vroege herfst midden zomer - vroege herfst midden zomer - vroege herfst

HOOGTE VAN / TOT 90/120 90/120 90/120 90/120

BREEDTE VAN / TOT 90/120 90/120 90/120 90/120

GROEIWIJZE bossig bossig bossig bossig 

HOOFDKENMERK enorme bloemen dubbele bloemen zeer snel verkleurend naar roze stervormige bloemblaadjes

OVERIG KENMERK eikenbladeren eikenbladeren eikenbladeren eikenbladeren
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GATSBY® MOON 

 GATSBY® STAR

GATSBY® GIRL

GATSBY® PINK 
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Prachtige 
herfstkleuren
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 AANPLANTEN 
Voor de meeste heesters geldt dat de herfst een goede  
periode is om ze te planten en hortensia's vormen hierop geen 
uitzondering. Het geeft jouw hortensia de kans om zich te 
wortelen en te beginnen met groeien ‘in lijn met de  
seizoenen'. Het vroege voorjaar is een goed alternatief.  
Aangezien hortensia's niet erg veeleisend zijn wat bodemtype 
betreft, zal je zeker een goede plaats vinden in de tuin. De 
meeste soorten gedijen goed in de volle zon of halfschaduw.

 WATER GEVEN 
In het algemeen hebben hortensia's door hun ondiepe wortel-
stelsel behoefte aan veel water. Zorg ervoor dat ze vochtig zijn 
en blijven (!) door ze regelmatig en voldoende water te geven. 
Het is het beste om water op de grond te geven, vooral bij  
zonnige omstandigheden. Als de zon schijnt, kunnen nat  
geworden bloemen en bladeren namelijk verbranden.  
Wees ook voorzichtig, geef niet te veel water, want  
stilstaand water kan de wortels doen rotten. 

We hadden het eerder al over de strenge selectie-
criteria van Proven Winners® Hydrangea, en dat 
droogtetolerantie een belangrijk criterium is.  
De Proven Winners® Hydrangea verdragen over 
het algemeen goed drogere omstandigheden.

Tijdens de hitte en droogte van de zomer van 2022 blonken 
enkele soorten uit op onze Europese testlocaties. Met name:
- arborescens Pink Annabelle®, Lime Rickey®

- Flair & Flavours® soorten: 
* serrata Blueberry Cheesecake, Cotton Candy,  
  Frozen Smoothie  
* macrophylla Raspberry Lemonade

- paniculata Lime Light Prime®, Little Lime® en  
Fire Light Tiny Bit®

- quercifolia Gatsby® variëteiten 

 PLAGEN EN ZIEKTEN 
Hortensia’s zijn één van de sterkste plantsoorten.  
Gezonde hortensia's zijn zelden vatbaar voor ziekten zoals 
meeldauw en zijn over het algemeen niet aantrekkelijk 

voor schadelijke insecten zoals luizen, trips, taxuskever 
en witte vlieg. Indien je toch problemen hebt met 

plagen en ziekten, probeer ze dan eerst terug te 
snoeien. Mogelijk lost dit het probleem op en 
is het niet nodig om bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken.

Hoe verzorg je jouw Hydrangea?
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POTGROND

?
Instructies voor het aanplanten

01. Kies een plek met volle zon (of halfschaduw)  
om je hortensia te planten.

02. Zorg ervoor dat de grond van de plant vochtig is.

06. Verwijder vervolgens voorzichtig de pot en maak het 
wortelstelsel wat los.

07. Plaats de plant in het midden van het gat met de 
bovenkant van de kluit net boven de rand van het gat. 

03. Graaf een gat met dezelfde diepte als de pot,  
maar ongeveer 2-3x zo breed.

04. Meng de grond van het gat met wat verse potgrond.
05. Keer de grond op de bodem van het gat om, om deze te 

beluchten.

08. Vul het gat met de gemengde grond, druk de grond 
rondom de plant stevig aan met je handen.

09. Geef de plant water.
10. Breng een laag bodemstrooisel van 5-7 cm aan,  

maar hou de takken of de stam vrij.
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Te ver  
van de knop

Te dicht  
bij de knopGoede snoei

 SNOEIEN 
In het algemeen helpt snoeien de planten om meer bossig  
te worden en gezond te blijven. De beste periode om uw  
hortensia te snoeien is heel laat in de winter of vroeg in het 
voorjaar. Voordat je begint, controleer of de planten (nog) in 
rust zijn, dus zonder bladeren of ontwikkelende bladknoppen. 
Gebruik altijd een schone schaar, dat verkleint de kans op 
het verspreiden van ziekten. Als je snoeit, knip dan net boven 
een stel grote, gezonde bladknoppen. Als een tak gebroken 
of dood is, kan hij volledig worden verwijderd. Als je twijfelt, 
snoei dan niet! Geen enkele hortensia hoeft gesnoeid te  
worden om goed te groeien en te bloeien. 

 
Overigens zijn er wel enkele verschillen tussen de 5  
hortensia-types die in dit boekje beschreven worden:

01. Arborescens maken van nature grondscheuten en 
de oudere takken kunnen het beste tot de helft of 
een derde van de oorspronkelijke hoogte worden 
teruggesnoeid. Probeer bij de kortere BellaRagazza® 
soorten ten minste 15-20 cm oud hout te laten staan. 

02. Paniculata-soorten reageren goed op een sterke snoei 
door compacter te worden, als je ze licht snoeit zullen  
ze in de hoogte winnen. 

03. Quercifolia kunnen tot de helft van de oorspronkelijke 
hoogte worden gesnoeid, maar hebben niet veel snoei 
nodig. Wanneer de plant enige tijd in de tuin staat en 
goed is geworteld, is het aan jou hoeveel je wilt snoeien.

04. Macrophylla en serrata maken de meeste bloemknoppen 
op het hout van vorig jaar, dus als je in het voorjaar 
snoeit, krijg je in de zomer minder bloemen. In het 
voorjaar kun je ze netjes maken door de oude bloemen 
weg te knippen. Als je wilt dat de macrophylla en serrata 
uitbundig bloeien, snoei ze dan niet te vaak: eens in  
de 3-5 jaar is voldoende.

WIST JE DAT? 
Dat het wegknippen van 
de dode bloemen van de 
Hydrangea arborescens, 

macrophylla en serrata types 
de herbloei bevordert?
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VIND ONS 
Je vindt Proven Winners® hortensia's bij de betere tuincentra in 
heel Europa. Zoek altijd naar de herkenbare witte pot en  
het ruitvormige label.

WEBSITE 
Bezoek onze website www.provenwinners.eu om een verkoop-
punt in de buurt te vinden en om ons uitgebreid assortiment 
Proven Winners® planten te ontdekken. Naast onze prachtige 
Hydrangea collectie, bieden we vele andere unieke en  
innovatieve soorten aan.

WEBSHOP 
Je kunt Proven Winners® online bestellen via onze webshop: 
www.provenwinnersplants.com. De webshop is momenteel 
actief in 4 landen: Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. 
Andere landen zullen worden toegevoegd, maar aarzel in de 
tussentijd niet om contact met ons op te nemen indien je in een 
ander land woont.

provenwinners_europe

Proven Winners Europe shrubs



A better garden starts  
with a better plant
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Hydrangea arborescens Strong Annabelle® ('Abetwo')


