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Hortensiakwekerij André van Zoest
Bijzondere hortensia’s
Royalty Collection
Dit jaar brengt André van Zoest een nieuw en eigen concept met
gepatenteerde hortensiasoorten op de markt onder de naam ‘Royalty®
Collection’. Onderdeel van deze collectie is de zelf ontwikkelde plant
‘Zorro’, de trots van André van Zoest. Voor Hortensia ‘Zorro’ heeft
Van Zoest in 2005 kwekersrecht verkregen. ‘Zorro’ heeft zijn naam
vooral te danken aan de donkerbruine tot bordeauxrode stelen; bovendien refereert de naam sterk aan de Z in het logo van Van Zoest.
De nieuwste serie planten sinds 2008 is de Endless Summer-reeks.
In deze reeks zijn inmiddels drie varianten verkrijgbaar, te weten:
The Original, The Bride en de Twist & Shout.

André van Zoest B.V. is een gespecialiseerde tuinhortensiakwekerij te Reeuwijk. De kwekerij bestaat dit jaar 25 jaar en
is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat op jaarbasis zo’n
300.000 hortensia’s in pot kweekt. Dat gebeurt op een eigen
perceel met een oppervlakte van maar liefst drie hectare.

Potmaten
Van Zoest levert hortensia’s in verschillende groottes; potmaten
variëren van 3 tot 20 liter. Ook voor de extra grote hortensia’s kan
men dus bij André van Zoest terecht.
Van mei tot en met september handelt het bedrijf hoofdzakelijk in
bloeiende planten, in het voor- en najaar echter biedt Van Zoest altijd

De hortensiaplanten worden bij Van Zoest volledig opgekweekt in

een ruim assortiment zware tuinstruiken aan die perfect geschikt zijn

de buitenlucht, waar zij alle mogelijke natuurelementen moeten

voor directe aanleg. Momenteel heeft de kwekerij ook een assorti-

doorstaan. Hierdoor worden de planten volledig afgehard en zullen

ment van zware tuinstruiken beschikbaar voor de directe verkoop.

zij voor de eindgebruiker een succesvolle aankoop voor tuin, patio,
balkon of terras vormen.

Meer informatie?
Op de uitgebreide site www.andrevanzoest.nl houdt André van Zoest tij-

Nieuwe soorten

dens het bloeiseizoen een actuele voorraadlijst bij met de mogelijkheid

Elk seizoen test André van Zoest nieuwe soorten hortensia’s op hun

om direct via de website te bestellen. Via e-mail kan men zich aanmel-

bloeipracht en hardheid. Na gebleken geschiktheid breidt Van Zoest

den voor de digitale nieuwsbrief om tijdens het seizoen op de hoogte

het assortiment uit en worden planten in het assortiment vervangen

gehouden te worden van nieuwigheden en speciale aanbiedingen.

die van mindere kwaliteit zijn, qua bloeipracht, opbouw of hardheid.
Komend seizoen biedt André van Zoest een assortiment van circa
40 verschillende soorten hortensia’s; van de welbekende bolbloeiers tot randbloeiers en zelfs dubbelkleurige en seringbloemigen.
Ook de Hovaria-soorten behoren al een flink aantal jaren tot het
assortiment. Van Zoest streeft ernaar om elk jaar weer een ‘product
leader’ te zijn in het vakgebied met gepatenteerde soorten hortensia’s van uitstekende kwaliteit. Geen massale productie, maar
vakmanschap is de kracht van Van Zoest.
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