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Plantarium 2006
R.T. Houtman

Van 23 t/m 26 augustus 2006 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor
de Boomkwekerij de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Zoals gebruikelijk
worden ieder jaar nieuwe planten ter keuring aangeboden, die op sieren gebruikswaarde worden beoordeeld en gekeurd.
De keuringen op Plantarium 2005 werden wederom onder auspiciën van
de KVBC uitgevoerd. Er werd gekeurd door speciaal voor deze gelegenheid samengestelde subcommissies en volgens het reglement “Keuringen
van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties”.

In totaal zijn 109 planten ter keuring aangemeld.
71 planten werden daadwerkelijk beoordeeld terwijl 38 planten niet voor keuring in aanmerking
kwamen. Dit betrof bijvoorbeeld oude cultivars of
niet toonbaar materiaal. Van de planten die wel
werden gekeurd, werden er 21 bekroond met een
Bronzen Medaille, 15 met een Zilveren Medaille
en 2 met een Gouden Medaille. Deze bekroningen
werden in de vorm van certificaten toegekend.
Abelia grandiflora ‘Kaleidoscope’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Panoramic Farm Inc., Marshville,
North Carolina, VS, 2004.
Evenals de andere cultivars van A. grandiflora
heeft ‘Kaleidoscope’ op jonge leeftijd een bolvormige groeiwijze. Op latere leeftijd wordt de
plant wat breder dan hoog. In het voorjaar zijn de
bladeren heldergeel en groen. In de vroege zomer
worden deze kleuren intenser en zijn de bladeren
donkergroen met goudgele tot crèmegele randen.
Als de temperatuur in de herfst daalt verschijnen
er ook oranje en rode tinten in het blad. Samen
met de roodbruine twijgen en witte bloemen geeft
dit de plant een kleurig uiterlijk. Later in de herfst
kleurt het blad dieper rood. In het voorjaar begint
deze metamorfose opnieuw.
Uitstekend geschikt als potplant op terras of balkon, maar ook als tuinplant te gebruiken.
Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’
Gouden Medaille
INZENDER: André Briant Jeunes Plants, St.
Barthélémy d’Anjou, Frankrijk.
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WINNER: Dr. Masato Yokoi, Kawaguchi City,
Saitane Prefecture, Japan, circa 1996.
Albizia is een opvallende struik tot kleine boom
met een brede schermvormige kroon. Het zeer
fijn dubbel geveerde loof vouwt zich ’s avonds
dicht. Hieraan heeft de plant zijn Nederlandse
naam Slaapboom te danken. In tegenstelling tot
de soort heeft ‘Summer Chocolate’ diep purperbruin blad. In de zomer verschijnen de zachtroze
bloemetjes. Deze bestaan voornamelijk uit bundels lange meeldraden, wat de bloemen op
gekleurde pluisjes doen lijken. Hoewel de sierwaarde voornamelijk door het gekleurde loof
wordt gevormd, vallen de lichte bloemen zeer
goed op tegen het donkere blad.
Bij voorkeur aan te planten op een beschutte
plek en als jonge plant tegen de strengste koude
beschermen. Ook geschikt als kuipplant. Er is
nog weinig bekend over de winterhardheid.
Vanwege het opvallende blad kan ‘Summer
Chocolate’ beschouwd worden als een grote vernieuwing in het kleine Albizia sortiment. Mede
vanwege de prachtige presentatie besloot de
keuringscommissie ‘Summer Chocolate’ het
predicaat “Beste Nieuwigheid van Plantarium
‘06” toe te kennen.
Alstroemeria ‘Koexotica’ PBR (INCA EXOTICA)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Könst Alsroemeria B.V.,
Nieuwveen, 2002.
De Incalelie is vooral bekend als snijbloem. Een
toepassing waar niet direct aan wordt gedacht is
die als potplant. ‘Koexotica’ werd speciaal ontwikkeld om als potplant op terras of balkon (of
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115. Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’

in de huiskamer) te gebruiken. Het is een compacte plant met stevige stengels die opvalt door de
rijke bloei in aansprekende kleuren. Deze cultivar heeft warmgele bloemen met een oranje
tekening en donkerder vlekken. De bloemen
contrasteren goed met het donkergroene blad.
Winterhard tot circa -7 °C en dus ook als tuinplant geschikt. Bij strenge kou moet de plant
beschermd worden.
Aster ageratoides ‘Starshine’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: PPO Boskoop, Boskoop, 2003.
Deze compacte, witbloeiende Aster is speciaal
ontwikkeld vanwege de witte bloemkleur en
groeiwijze; niet te wild en met stevige stengels
die niet gauw omvallen. Net als de andere vertegenwoordigers van A. ageratoides is ook deze
cultivar absoluut vrij van meeldauw. De mooie
witte bloemen verschijnen in de nazomer en
herfst. Het blad is tijdens de bloei nog steeds
frisgroen en gezond.
Vanwege de rijke en langdurige bloei in combinatie met de goede gezondheid is ‘Starshine’
prima geschikt om in groepen te worden aange-

plant in tuinen of openbaar groen. Kan goed in
container worden gekweekt en is gemakkelijk
door stekken te vermeerderen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendroflora Nr. 42, pag. 109.
Berberis thunbergii ‘Rosy Rocket’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant, Boskoop & Boomkwekerij Peter Leenders, Helden.
WINNER: Ing. M. Andrusiv, Litomysl, Tsjechië,
2003.
De laatste jaren is het sortiment Berberis thunbergii aangevuld met een aantal visueel aantrekkelijke cultivars. Ook de nieuwe ‘Rosy Rocket’
kan tot deze groep worden gerekend. Het is een
bladverliezende heester met een sierlijke zuilvormige groeiwijze. De kleine bladeren zijn roze
met paarsrood met lichtrood in het voorjaar en
kleuren donkerder purperrood en rozewit in de
zomer. De combinatie van een zuilvormige
groeiwijze met opvallende bladkleuren is het
voornaamste sierwaarde van ‘Rosy Rocket’.
Daarbij voelt de plant niet erg scherp aan.
Geschikt om als haagje toe te passen, maar ook
als tuin- of potplant te gebruiken.
Dendroflora nr 43 2006
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cultivars getoond. Één hiervan is ‘Dark Eyes’.
Deze klimplant is zeer rijkbloeiend. Iedere bloem
heeft vier donker violetpaarse bloembladen. Ze
hebben een donkerder hart en crèmekleurige
helmhokjes wat een mooie combinatie is.
Clematis ‘White Magic’ PBR (Viticella Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Marco de Wit, Boskoop, 2005.
Deze rijkbloeiende klimplant bloeit vanaf juli tot
in de herfst. De bloemen van ‘White Magic’ zijn
groenig wit bij openen en kleuren spoedig ivoorwit met een fraai donkerder hart. Ze bestaan uit
vier tepalen en hebben de typische klokvorm van
C. viticella. Het hart van de bloemen is crèmegroen.
Clematis ‘Zomacor’ (MARIA CORNELIA) (Viticella Groep)
Bronzen Medaille

116. Berberis thunbergii ‘Rosy Rocket’

Campsis ‘Tarantella’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Huisman Boomkwekerij, Boskoop &
Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Huisman Boomkwekerij, Boskoop,
2005.
Rijkbloeiende klimplant met een wat langzamere groei dan de meeste andere bekende soorten
en cultivars. ‘Tarantella’ is ontstaan uit een kruising tussen C. grandiflora en C. radicans. In de
zomer openen de diep oranjerode trompetvormige bloemen. Deze staan in lange trossen, zoals
ook bij C. grandiflora het geval is. De afzonderlijke bloemen zijn groter dan bij vergelijkbare
cultivars. Deze nieuwe cultivar is zeer goed winterhard.
Clematis ‘Dark Eyes’ (Viticella Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Willem Straver, Emmerich,
Duitsland, 2003.
Aan het grote geslacht Clematis worden met
regelmaat nieuwe cultivars toegevoegd. Het zijn
dan ook rijkbloeiende en fleurige klimplanten die
voor veel doeleinden geschikt zijn. Ook op Plantarium 2006 worden weer verschillende nieuwe
146
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INZENDER/WINNER: Willem Straver, Emmerich,
Duitsland, 2003.
Naast de hiervoor genoemde ‘Dark Eyes’ werd
ook C. ‘Zomacor’ (MARIA CORNELIA), door
dezelfde kwekerij ontwikkeld en ingezonden, op
Plantarium ‘06 bekroond. Zoals iedere cultivar
van C. viticella is het een rijkbloeiende klimplant
die vanaf juli tot in de herfst bloeit. De bloemen
van ‘Maria Cornelia’ zijn relatief groot. Bij openen zijn ze groenig wit en kleuren spoedig ivoorwit. Ze bestaan uit vier tepalen en hebben de typische klokvorm van C. viticella. Opvallend is dat
de bloemen iets opgericht zijn waardoor het donkerder hartje van de klokjes goed zichtbaar is.
Cortaderia selloana ‘Evita’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Rijnbeek en Zoon BV, Boskoop.
WINNER: Stauden Peters, Kranenburg, Duitsland, 1998.
Het Pampasgras is een imposant siergras met
lange, sierlijk overhangende bladeren. Grootste
sierwaarde wordt gevormd door de grote bloempluimen die in de nazomer en herfst gevormd
worden. ‘Evita’ is een compact groeiende cultivar tot een hoogte van circa 120 cm. De grote
bloempluimen zijn roomwit en verschijnen al op
jonge leeftijd in de plant.
Deze compact groeiende cultivar van Cortaderia
kan als solitair of in groepen toegepast worden.
Ook in een grote pot zal ‘Evita’ goed tot z’n
recht komen.
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plant een frisse uitstraling geeft. Verder is het
loof opvallend dicht waardoor de plant erg vol
lijkt.
De overbekende “Leylandii” is een populaire
haagplant. De nieuwe cultivar ‘Reco’ is voor veel
meer doeleinden geschikt. Naast het gebruik als
haagplant kan ‘Reco’ ook als solitair of in groepen worden toegepast. Daarnaast zal deze plant
ook goed tot z’n recht komen in een pot op terras
of balkon.
Voor een uitgebreide beschrijving zie bij de Keuringen 2006, elders in deze uitgave.
Echinacea purpurea ‘Pink Double Delight’ PBR
Zilveren Medaille

117. Cortaderia selloana ‘Evita’

Cortaderia selloana ‘Silver Star’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Double B Potcultuur, Boskoop.
WINNER: P. Bakhuijzen en Zn., Boskoop, 2005.
Naast de grote bloempluimen die in de nazomer
gevormd worden valt ‘Silver Star’ ook op vanwege het bonte blad. Het is een compact groeiende
cultivar tot een hoogte van circa 125 cm. De
smalle bladeren hebben een zeer smalle zilverwitte rand. De grote bloempluimen zijn roomwit.
‘Silver Star’ is een rijkbloeiende cultivar die al op
jonge leeftijd veel pluimen draagt.
Deze nieuwe cultivar kan in pot, als solitair of in
groepen toegepast worden.
Voor een uitgebreide beschrijving zie bij de Keuringen 2006, elders in deze uitgave.
✕Cupressocyparis leylandii ‘Reco’ PBR

Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Van den Dool Cultures BV,
Waddinxveen, 2005.
Opgaand groeiende conifeer met een dichte
conische groeiwijze. Het loof is donker olijfgroen en opvallend fijn van structuur, wat de

INZENDER: AB Cultivars, Zuidwolde.
WINNER: Arie Blom, Vleuten, 2005.
Deze sterke vaste planten mogen zich verheugen
in een sterk toenemende populariteit. De bloemen
zijn gewoonlijk zeer opvallend en kleurrijk. Ze
bestaan uit een groot kegelvormig “hoofdje”
(waarin de buisbloemen zich bevinden) met een
krans van lintbloemen. De bloemen worden druk
bezocht door bijen.
Op Plantarium 2006 zijn diverse nieuwe cultivars
getoond. Een hiervan is ‘Pink Double Delight’.
Het is een opgaand groeiende, maar compacte
vaste plant tot een hoogte van circa 60 cm. De
lintbloemen zijn warmroze terwijl het hoofdje
bestaat uit tot kleine lintbloemen uitgegroeide
buisbloemen. Deze zijn eveneens warmroze,
waardoor de gehele bloem een sterk “gevuld”
uiterlijk krijgt. Naast de kleur onderscheidt ‘Pink
Double Delight’ zich natuurlijk door zijn bloemvorm.
Gypsophila paniculata ‘Esm Chispa’ PBR (SUMMER SPARKLES)
Bronzen Medaille
INZENDER: Marcel van Leeuwen BV, Boskoop.
WINNER: Esmeralda Breeding B.V., Aalsmeer,
2004.
Gipskruid is vooral bekend als snijbloem en als
lage borderplant. Een toepassing waar niet direct
aan gedacht wordt is die als potplant. ‘Esm Chispa’ heeft het uiterlijk van een Gipskruid voor de
bloemisterij, maar werd speciaal ontwikkeld om
als potplant op terras of balkon te gebruiken. Het
is een compacte plant met een rijke bloei en de
honderden kleine witte bloemetjes verschijnen
gedurende de gehele zomer. Natuurlijk kan ‘Esm
Chispa’ ook als vaste plant in de border worden
gebruikt.
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Hydrangea macrophylla ‘Youmefive’ PBR
(TOGETHER) (Hortensia Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Ryoji Irie, Kyoto, Japan, 2005.
Ieder jaar worden er nieuwe Hydrangea macrophylla cultivars op Plantarium geïntroduceerd.
Één van de planten die in 2006 getoond werden
is ‘Youmefive’. De iets afgeplatte bolvormige
bloeiwijzen bestaan vrijwel uitsluitend uit steriele bloemen. Deze zijn gevuld en kleuren van
lichtgroen naar zachtroze. Bij het uitbloeien zijn
de bloemen donkerroze.
Hydrangea macrophylla ‘Zorro’ PBR (Lacecap
Groep)
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: André van Zoest B.V.,
Reeuwijk, 2004.
‘Zorro’ is een zgn. “teller-hybride” of “Lacecap”; deze planten hebben afgeplatte bloeiwijzen waarbij de steriele bloemen aan de rand en
de fertiele bloemen in het centrum van de bloeiwijze staan. Bij ‘Zorro’ zijn de steriele randbloemen helderblauw tot roze (afhankelijk van de
pH). De fertiele bloemetjes zijn lila. Een zeer
opvallend en vrijwel uniek kenmerk van ‘Zorro’
zijn de bijna zwarte twijgen. Deze contrasteren
prima met het frisgroene blad en de heldere
bloemen.
Hydrangea paniculata ‘Renhy’
FRAISE)
Bronzen Medaille

PBR

(VANILLE-

INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Pépinières Renault, Gorron, Frankrijk,
2005.
Ontstaan als zaailing uit kruisingen waarvan H.
paniculata ‘Unique’ één van de ouders was.
‘Renhy’ is een opgaand groeiende maar vrij
losse en open struik waarvan de bloeiwijzen uitsluitend uit steriele bloemen bestaan. Deze zijn
crèmewit. Bij uitbloeien kleuren de bloeiwijzen
roze tot diep rozerood.
Ilex ✕meserveae ‘Heckenstar’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Baumschule Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1995.
Enkele jaren geleden werden in Duitsland verschillende nieuwe cultivars van I. ✕meserveae,
de Blauwe hulst, ontwikkeld. Deze planten heb148
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118. Hydrangea paniculata ‘Renhy’ (VANILLE-FRAISE)

ben een iets blauwe gloed op het loof, zijn minder scherp dan de cultivars van I. aquifolium en
uitstekend winterhard. Het zijn populaire planten om (blok)hagen van te snoeien, maar ook als
solitair of in groepen kunnen ze prima gebruikt
worden. De drie tijdens Plantarium 2006 getoonde cultivars werden geselecteerd vanwege de
smalle opgaande groeiwijze. ‘Heckenstar’ is een
compact groeiende mannelijke cultivar met een
opvallend slanke opgaande habitus. Zeer goed
toepasbaar als haag. Daarnaast is het een goede
bestuiver van vrouwelijke cultivars.
Koelreuteria paniculata ‘Coral Sun’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen, Nederland.
WINNER: H. Kolster, Boskoop, 1993.
Kleine tot middelgrote boom met fraai ingesneden, dubbel geveerd blad. De kleine gele bloemen
van K. paniculata verschijnen in juli en staan in
grote losse pluimen. Ze worden gevolgd door
typische driehoekige blaasvormige vruchten.
Meest opvallende kenmerk van ‘Coral Sun’ zijn
de koraalrode jonge scheuten die later in het seizoen licht groengeel kleuren. Het blad is oranjerood bij uitlopen en kleurt lichtgroen in de
zomer; de bladstelen blijven opvallend rood. In
de herfst kleurt het bruingeel.
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een belangrijke waarde. Zoals de naam al doet
vermoeden is ‘Scentsation’ mede geselecteerd
vanwege de goede geur. ’s Zomers bloeit deze
cultivar met crèmekleurige bloemen die lichtgeel verbloeien. De bloemen geuren sterk en
aangenaam. De bloemen worden gevolgd door
talloze glimmend rode vruchten.
Lysimachia ‘Innlyscand’ PBR (CANDELA)
Bronzen Medaille

119. Ilex ✕meserveae ‘Heckenstar’

Libertia ixioides ‘Goldfinger’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen
WINNER: Naturally Native New Zealand Plants
Ltd., Tauranga, New Zealand, 2005.
Libertia is een klein geslacht van aan Iris verwante vaste planten die van nature op het zuidelijk halfrond voorkomen. Ze staan pas sinds kort
in de belangstelling, vooral vanwege de opvallend gekleurde bladeren. ‘Goldfinger’ is een
nieuwe cultivar met fraai gekleurd blad. De donker olijfgroene bladeren zijn prominent donkergeel gestreept en smal gerand. Het is een bescheiden vaste plant die circa 60 cm hoog wordt en op
verschillende manieren te gebruiken is. De kleurencombinatie van het loof doet het goed in pot of
kuip, maar ook combinaties met andere vaste
planten zijn goed mogelijk. De presentatie van
‘Goldfinger’ op Plantarium ‘06 was prima.
Lonicera periclymenum ‘Scentsation’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: John Edmonds & Elizabeth Wilms,
Hereford, 2002.
Kamperfoelies zijn dankbare zomerbloeiende
klimplanten die menige pergola sieren. Naast de
rijke en fraaie bloei is ook de aangename geur

INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Gensingen, Duitsland.
WINNER: Innovaplant GmbH, Gensingen, Duitsland, 2005.
Lysimachia is een veelzijdig geslacht van voorjaars- en zomerbloeiende vaste planten. De nieuwe cultivar ‘Innlyscand’ is een rijkbloeiende
vaste plant met een compacte groeiwijze. De elegante bloemtrossen staan rechtop en bestaan uit
talloze kleine witte bloemetjes. De bekende L.
clethroides is een van de ouders waaruit ‘Innlyscand’ ontstond. De plant heeft fris donkergroene bladeren en is rijkbloeiend. Vanwege de
compacte groeiwijze is deze nieuwigheid niet
alleen geschikt als tuinplant, maar niet in de laatste plaats ook als potplant op terras of balkon.
Miscanthus sinensis ‘Gold Bar’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Kwekerij Heinen BV, Soest.
WINNER: Joy Creek Nursery, Scappoose, Oregon, VS, 2004.
Breed opgaand groeiend siergras met een opvallend compacte groeiwijze. De groene bladeren
zijn smal lijnvormig en hebben opvallende
goudgele dwarsstrepen. De strepen zijn opvallend gelijkmatig over de bladeren verdeeld. De
zilverig bruine pluimvormige bloeiwijzen verschijnen in de nazomer en herfst. ‘Gold Bar’ is
prima winterhard en kan goed in de border of op
zichtlocaties in de tuin worden gebruikt. Vanwege de compacte habitus leent ‘Gold Bar’ zich
ook goed als potplant. Het op Plantarium ‘06
getoonde materiaal was zeer uniform gekweekt.
Phlox ‘Barthirtyone’
(Paniculata Group)
Zilveren Medaille

PBR

(FRANS

VAN

TOL)

INZENDER: F+K van Tol BV, Hazerswoude.
WINNER: Bartels Breeding, Aalsmeer, 2003.
De Vlambloemen zijn sterke en populaire
zomerbloeiende vaste planten. Ze zijn in talloze,
vaak sterke kleuren op de markt en nagenoeg
Dendroflora nr 43 2006
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onmisbaar in de border. Daarnaast zijn ze ook
prima geschikt als kuipplant, met name de lagere cultivars. ‘Barthirtyone’ heeft een compacte
groeiwijze, wat hem tot een prima potplant
maakt. De bloemen staan in dichte pluimen en
zijn paars met iets lichtere vlekken en een donker roze oog. Het mooie contrast in de bloemen
maakt ‘Barthirtyone’ tot een opvallende vaste
plant.
Phlox ‘Barfourteen’
(Paniculata Group)
Bronzen Medaille

PBR

(PURPLE FLAME)

INZENDER: F+K van Tol BV, Hazerswoude.
WINNER: Bartels Breeding, Aalsmeer, 1999.
‘Barfourteen’ is qua groeiwijze en hoogte gelijk
aan de eerder beschreven ‘Barthirtyone’. De
rijkbloeiende ‘Barfourteen’ is dus ook een uitstekende potplant met een compacte groeiwijze.
De bloemen staan in dichte pluimen en zijn
egaal paars met een iets roder oog.
Photinia ✕fraseri ‘Little Red Robin’
Bronzen Medaille
INZENDER: Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen.
WINNER: Maurizio Lapponi, Curtatone, Italië,
voor 1999.
Deze nieuwe heester van Italiaanse origine heeft
alle eigenschappen van de bekende ‘Red Robin’,
maar is in alle delen kleiner. Het is dus een
compacte wintergroene heester met relatief klein
donkergroen blad. De jonge scheuten zijn donker paarsrood en vormen de belangrijkste sierwaarde van ‘Little Red Robin’. Het oude blad is
glimmend donkergroen.
Naast gebruik als tuinplant en voor lage hagen
kan ‘Little Red Robin’ ook goed als potplant op
terras of balkon worden toegepast.
Gebleken is dat deze plant onder een aantal
synoniemen op de markt is. Planten met ongeldige namen als Photinia ✕fraseri ‘Nana Compacta’ en ‘Compacta’ blijken identiek aan ‘Little
Red Robin’.
Phyllostachys atrovaginata ‘Green Perfume’
Bronzen Medaille
INZENDER: Oprins Plant NV, Rijkevorsel, België.
WINNER: Jan Oprins, Rijkevorsel, België, 1995.
Snelgroeiende bamboe met een opgaande groeiwijze tot meer dan 5 m. De vrij dikke jonge halmen verspreiden een wierookachtige geur bij
wrijven, reden voor de gegeven cultivarnaam.
150
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120. Phyllostachys atrovaginata ‘Green Perfume’

De frisgroene bladeren zijn iets gegolfd. Een
belangrijke eigenschap van ‘Green Perfume’ is
dat de rhizomen (wortelstokken) luchtkanalen
bezitten waardoor de plant op vochtige tot zelfs
natte gronden aan te planten, op plaatsen dus
waar andere bamboesoorten niet meer kunnen
groeien. ‘Green Perfume’ is slechts licht woekerend.
Polygala myrtifolia ‘Polylap’ PBR (BIBI PINK)
Zilveren Medaille
INZENDER: Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen.
WINNER: Maurizio Lapponi, Curtatone, Italië,
2006.
Sierlijke kuipplant met spreidende tot halfopgaande groeiwijze, uiteindelijk uitgroeiend tot
een min of meer bolronde habitus. De eivormige
bladeren zijn frisgroen met een blauwe gloed.
De bloemen, die gedurende het gehele seizoen
verschijnen, zijn helderroze. ‘Polylap’ is in de
eerste plaats een kuipplant die bij uitstek
geschikt is om op terras of balkon toe te passen.
Daarnaast kan deze nieuwigheid ook prima in de
border worden gebruikt, mits ie binnen mag
overwinteren.
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Ruscus aculeatus ‘John Redmond’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Gijs Petrus de Jong, Lusk, Co. Dublin,
Ierland, 1997.
Compact wintergroen heestertje tot circa 50 cm.
De breed opgaand groeiende twijgjes zijn donkergroen. De jonge twijgjes zijn breed en bladachtig vergroeid. Deze zijn ovaal, scherp gepunt
en donkergroen van kleur. De kleine groenig
witte bloemetjes zijn niet erg opvallend maar
vanaf de tweede helft van de zomer verschijnen
de circa 1 cm grote, glimmend rode bessen, die
tot diep in de winter aan de plant blijven.
‘John Redmond’ kan op vele manieren worden
toegepast; in groepjes in de tuin of in in pot of
bloembak op terras of balkon.
Salvia nemorosa ‘Pink Friesland’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Exceptio bv, Boijl & Hobaho bv,
Lisse.
WINNER: Brian Kabbes, Suameer, 2005.
Zomerbloeiende vaste plant met een compacte,
bossige groeiwijze. De rijkbloeiende ‘Pink Friesland’ heeft roze bloemen die uit donkerpaarse

kelkjes groeien. De bloemen en kelkjes contrasteren goed met de opvallend rode stelen. Het blad
verspreidt een aangename geur bij wrijven.
Evenals de andere cultivars van S. nemorosa is
‘Pink Friesland’ een prima borderplant die ook
in pot gebruikt kan worden.
Scabiosa ‘Scabon’ PBR (BURGUNDY BONNETS)
Bronzen Medaille
INZENDER: Blooms of Bressingham, Schagen.
WINNER: Fred Wilson, Thaxted, GB, 2001.
Polvormende vaste plant met opstaande bloemstengels en grijsgroen blad. De plant heeft een
grillige, maar zeker geen slordige groeiwijze. De
bloeiwijzen bestaan uit stralende randbloemen,
die. zacht lilaroze van kleur zijn, terwijl de bloemen in het hart van de bloeiwijze een warm
wijnrode kleur met licht lilaroze helmhokjes
hebben. De bloeiwijzen vormen een goed contrast met het grijzig groene blad.
‘Scabon’ is een goede borderplant, maar kan ook
prima in pot toegepast worden.
Sedum ‘Diamond Edge’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Inspiration Plant, Schagen.
WINNER: Dick Dekkers, Zwaanshoek, 2003.
Sedum zijn aantrekkelijke planten die gewoonlijk
dikke, vetplant-achtige bladeren hebben. De bloemen staan in dichte schermen bijeen. Naast de
bloemen vormt het gekleurde blad dus ook een
belangrijke sierwaarde. De bladeren van ‘Diamond Edge’ zijn opvallend bont gekleurd. Ze zijn
donker grijsgroen met een crèmekleurige rand en
een smalle roodachtige hoofdnerf. Hoewel de
bloemen licht groenig roze zijn, is het vooral het
opvallend gekleurde blad dat de aandacht trekt.
Het is een mutant van Sedum ‘Matrona’.
Sedum ‘José Aubergine’ PBR
Zilveren Medaille

121. Ruscus aculeatus ‘John Redmond’

INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom &
Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Vasteplantenkwekerij SpitsbergenWillemsen, Veenendaal, 2004.
‘José Aubergine’ is een breed opgaand groeiende vaste plant tot circa 60 cm. Het ovale blad is
diep auberginekleurig paarsbruin. De bloemen
zijn roze terwijl de vruchtbeginsels (zichtbaar na
uitbloeien) rood zijn. Zowel de bloemen als de
vruchtbeginsels kleuren goed bij het blad. Goed
te gebruiken als contrastplant in de border of als
potplant.
Dendroflora nr 43 2006
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Thuja plicata ‘4ever’ PBR (GOLDY)
Zilveren Medaille
INZENDER: Hortis Holland BV, Rijswijk.
WINNER: Dries Luijten, Steensel, 2004.
De vele cultivars van Thuja plicata variëren
sterk in grootte en vorm. Met name de slanker
opgaand groeiende cultivars zijn populair,
omdat deze goed als haagplant gebruikt kunnen
worden. Typisch kenmerk van Thuja is de aangename geur die vrijkomt als het loof beschadigd wordt.
‘4ever’ heeft een compacte, opgaande groeiwijze maar groeit wat breder dan ‘Daniellow’. Het
loof is helder groengeel met donkerder puntjes
in de zomer en kleurt ’s winters bronsrood. De
loofkleur is wat dieper dan bij de hierna
genoemde ‘Daniellow’
Thuja plicata ‘Daniellow’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Daniëls Boomkwekerij v.o.f, Nijkerk,
2005.

122. Verbascum ‘Flower of Scotland’

152

Dendroflora nr 43 2006

‘Daniellow’ heeft een compacte en volle, vrij
slank opgaande groeiwijze. Het loof is het gehele jaar diepgeel, maar is ’s winters nog intenser
van kleur. De habitus van ‘Daniellow’ is slanker
dan van ‘4ever’ terwijl de kleur wat lichter en
minder intens is.
Verbascum ‘Flower of Scotland’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Dick Maas, Hillegom, 2005.
Het sortiment Verbascum is de laatste jaren sterk
gegroeid. Logisch, het zijn sterke zomerbloeiende vaste planten waarvan de bloemen frisse
kleuren hebben. ‘Flower of Scotland’ is een
compacte cultivar die slechts 20 cm hoog wordt.
De donker grijzig groene bladeren staan in
een rozet en van daaruit groeit de zeer korte
bloemsteel omhoog. Deze is bezet met talloze
wijnrode tot roodbruine bloemen die goed contrasteren met het donkere blad. Geschikt als borderplant, in de rotsruin of als potplant op terras
of balkon.
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Weigela florida ‘Verweig 3’
BLACK)
Zilveren Medaille

PBR

(MINOR

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop & Bert Verhoef, Hazerswoude.
WINNER: Bert Verhoef, Hazerswoude, 2003.
Weigela is van oudsher een bekende bloemheester voor gebruik in de tuin. De laatste jaren is het
sortiment aangevuld met compacte cultivars die
een hoge sier- en gebruikswaarde hebben. ‘Verweig 3’ is een opvallende nieuwe cultivar met
een compacte opgaande groeiwijze. De bladeren
zijn zeer donker zwartpurper. In het voorjaar en
in de nazomer verschijnen de paarse bloemen in
grote getale. Ze contrasteren goed met het donkere loof.
Naast gebruik als tuinplant is ‘Verweig 3’ ook
prima geschikt om in pot op terras of balkon te
gebruiken.
Wollemia nobilis
Bronzen Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Gensingen, Duitsland.
In 1994 werd de Wollemia in een klein gebied in
Australië ontdekt. Deze conifeer was slechts
bekend van fossiele vondsten en het was dan ook
een grote sensatie dat er levende exemplaren van
deze soort gevonden werden. Op Plantarium ’06
is deze botanische nieuwigheid voor het eerst als
commercieel product aangeboden. Het beschermen van de natuurlijke populatie is een belangrijk item.
Wollemia nobilis is een breed opgaand groeiende conifeer met iets afhangende takken. De
glimmend donker grijsgroene naalden doen
enigszins aan Cunninghamia denken. In tegen-

123. Weigela floribunda ‘Verweig 3’ (MINOR BLACK)

stelling tot Cunninghamia voelen de naalden van
Wollemia niet scherp aan. Aan oudere planten
verschijnen de groene kegels die later bruin worden. De winterhardheid is waarschijnlijk
beperkt, reden om Wollemia in het West-Europese klimaat voorlopig in de eerste plaats als
kuipplant te beschouwen.
R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summary
At the trade show “Plantarium 2006” new plants were assessed for their ornamental and utility
value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close cooperation with
the board of “Plantarium”. The plants were judged according to the KVBC rules for judging
plants on trade shows (value of the new plant for the nursery business, and quality of the plant
material presented).
Descriptions of the plants are given (in Dutch only). Two plants received gold medal, fifteen plants
received silver medals and twenty-one plants received bronze medals.
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