Tijdens GrootGroenPlus worden weer
diverse gewassen geïntroduceerd. Deze
nieuwigheden, ingezonden door bedrijven
uit binnen- en buitenland, worden tijdens
de beurs door de Koninklijke Vereniging
van Boskoopse Culturen (KVBC) gekeurd. De
winnaar van deze keuring ontvangt tijdens
GrootGroenPlus de titel ‘Beste Nieuwigheid’.

Plantaardige nieuwigheden
GrootGroenPlus 2011
Crataegus succulenta ‘Jubilee’ (BOOMFEESTDAG)

Betula pendula ‘Spider Alley’
‘Spider Alley’ heeft een opgaande groeiwijze,
gedraaide takken en eivormig groen blad. Op
latere leeftijd krijgt deze boom witte schors. Het
is een gezonde cultivar, die is gewonnen door
Matt Lohan, benaamd in 2008 en door hem
in 2009 in de handel gebracht. ‘Spider Alley’
is kwekersrechtelijk beschermd en wordt op
GrootGroenPlus2011 gepresenteerd door Van
Vliet New Plants uit Stroe.

Betula pendula ‘Spider Alley’.
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Crataegus succulenta ‘Jubilee’ (BOOMFEESTDAG)
Dit is een opgaande boom, met eivormig nietgelobd groen blad. Hij draagt witte bloesem
in mei-juni en donkerrode bessen in oktober
– december. Het is een relatief snelgroeiende
meidoorn, die uitgroeit tot een laanboom van 5-7

Crataegus succulenta ‘Jubilee'.
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m hoog met een volle ronde kroon. Elk jaar rijke
bloei en beskracht. In tegenstelling tot C. persimilis ‘Splendens’ is ‘Jubilee’ resistent tegen bacterievuur en bovendien zijn de onderste takken niet
hangend maar horizontaal uitstaand. ‘Jubilee’
is gewonnen door PPO en benaamd in 2007.
Kwekersrechtelijk beschermd (licentiemanagement door Valkplant). Deze boom komt vanaf
2012 in de handel. Kwekers onder licentie zijn
Combinatie Mauritz BV, Boomkwekerij A. Schalk,
’t Herenland en Vof Gebr. Van Setten.
Lonicera nitida ‘Tiny Green’
Een opgaande groeier, met smal spits toelopend groen blad. Een mooie volle, compacte
plant. In 2011 gewonnen door Boomkwekerij
Het Slagmoer vof uit Wernhout en wordt in het
najaar van 2012 door dit bedrijf in de handel
gebracht.

Fagus sylvatica ‘Rohan Green Weeping’.

Quercus petraea ‘Green Joy’
‘Green Joy’ heeft een mooie opgaande, kegelvormige vorm, met lobvormig, zeer donkergroen
blad. Een zeer gezonde boom, ongevoelig voor
meeldauw. Gewonnen in Denemarken, in 2010
in de handel gebracht door Boomkwekerij E. de
Jong uit Dongen.

twijgen contrasteren hier fraai bij. In de zomer is
het blad geelgroen van kleur. De sierlijke habitus
van beide cultivars is enigszins bolvormig tot circa
60 cm hoogte. Vanwege de open en losse structuur is de plant prima te gebruiken in combinatie
met vaste planten in de border, maar ook in pot
op terras of balkon is succes verzekerd. Beide cul-

Lonicera nitida ‘Tiny Green’.
Berberis thunbergii ‘Red Dream’ .

Fagus sylvatica ‘Rohan Green Weeping’
Deze beuk heeft een mooie compacte treurvorm en langwerpig, golvend en getand groen
blad. Bloei en vrucht als de soort. ‘Rohan Green
Weeping’ houdt zijn blad gedurende de winter.
Een prima schuilplaats voor vogels en insecten.
Goed voor de kleine tuin. Deze planten zijn 3
jaar, op stam geënt. In 2006 gewonnen door A.F.
van Nijnatten uit Zundert en wordt in 2012 in de
handel gebracht door Boomkwekerij André van
Nijnatten en Zonen vof uit Zundert.

Quercus petraea ‘Green Joy’.

Berberis thunbergii ‘Red Dream’ en ‘Golden
Dream’
De Dream-cultivars zijn sierlijke heesters met
dunne spreidende twijgen en opvallend klein
lancetvormig blad. Het blad van ‘Red Dream’
heeft een fraaie donkerbruin/rode kleur. ‘Golden
Dream’ is een geel uitlopende Berberis, de rode

Berberis thunbergii ‘Golden Dream’.
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tivars zijn ook geschikt als haagbeplanting. Zeer
winterhard. Net als alle andere Berberissoorten
en cultivars zijn de Dream-cultivars eenvoudig
te snoeien. Beide cultivars worden in 2012 in
de handel gebracht door Boomkwekerij Peter
Leenders BV uit Helden. Kwekersrecht is aangevraagd. ‘Red Dream’ en ‘Golden Dream’ zijn
voor GrootGroenPlus 2011 ingeschreven door
Boomkwekerij Peter Leenders BV uit Helden en
Valkplant BV uit Boskoop.
Taxus media 'Oene' (RISING STAR)
Taxus media 'Oene' (RISING STAR) is een mooi,
dicht opgaande groeier, die makkelijk vertakt en
niet gesnoeid hoeft te worden. Gemakkelijk te
stekken.
Deze plant is een 'vondst' en is gewonnen
door de Buurte Kwekerijen, in 2001 benaamd,
beschermd en in 2011 in de handel gebracht
door de Buurte Kwekerijen. Gepresenteerd door
Plantipp BV uit IJsselstein.

Nandina domestica 'Aka' (BLUSH PINK).

Nandina domestica 'Aka' (BLUSH PINK)
'Aka' betekent rood in het Japans en dat is de
BLUSH PINK, jaarrond. Het heestertje behoudt
zijn compacte groei. Deze plant is een mutant,
ontstaan uit Nandina FIREPOWER en gewonnen door April Herring van Magnolia Gardens
Nurseries, in 2004 benaamd, beschermd en in
2011 in de handel gebracht door Ron van Opstal.
Gepresenteerd door Plantipp BV uit IJsselstein.
Physalis alkekengi'Jel02' (HALLOWEEN KING) en
Physalis alkekengi'Jel01' (HALLOWEEN QUEEN)
Dit zijn beide zeer compact groeiende Physalis
met een enorme belzetting. De bellen van
Halloween™ King® zijn omgekeerd peervormig
en 5-7 cm in doorsnede. Die van Halloween™

Physalis alkekengi'Jel01' (HALLOWEEN QUEEN).

Queen® zijn pompoenvormig en 4-6 cm in doorsnede. De belzetting vindt plaats vanaf begin
juni. Vanaf begin augustus beginnen de bellen
te kleuren. Deze cultivars worden zo’n 40 cm
hoog. Vanuit een 4 cm-plug kan met gemak een
plant voor een 2- tot 5 L-pot gemaakt worden
zonder toepassing van remstoffen. Beide kwekersrechtelijk beschermde cultivars zijn gewonnen
door Jelitto, Georg Ubbelhart, Schwarmstadt (D),
benaamd in 2010 en ook in dat jaar in de handel
gebracht door Handelskwekerij Exeptio BV uit
Boijl.

Taxus media 'Oene' (RISING STAR).

Physalis alkekengi'Jel02' (HALLOWEEN KING).
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goudgele kleur, heel goed te kweken. Gewonnen
door Jacob Jablonski uit Polen en in 2010 in de
handel gebracht door Sierteeltkwekerij Kools uit
Deurne en Breeder Plants.
Vaccinium vitis idaea ‘Meliro’ (MISS CHERRY)
MISS CHERRY heeft een compacte, bossige
groeiwijze en helder, frisgroen blad. De bloemen
zijn wit van kleur en in het najaar verschijnen de
volle bestrossen met knalrode vruchten die tot
in de winter aan de plant blijven. Ongevoelig
voor ziekten. Deze kwekersrechtelijk beschermde
Vaccinium is gewonnen door Maarten Bloemen
uit Venhorst en wordt vanaf 2011 in de handel
gebracht door Peijl, Crasborn, Opstal Special
Plants Zundert. Voor de nieuwighedenkeuring
van GrootGroenPlus 2011 ingeschreven door
Plantipp uit IJsselstein.
Viburnum plicatum ‘Tennessee’.

Viburnum plicatum ‘Tennessee’
Dit is een zeer interessante Viburnum plicatum,
die duidelijk afwijkt van andere schermbloemige
Viburnums. De sterke groei is eerst opgaand en
later breed uitstoelend. Het ovale, getande blad
is donkergroen en verkleurt in de herfst naar
koperrood. Bloeit in mei-juni met witte bloemschermen ø 10 cm. In het najaar verschijnen
rijkelijk de rode bessen, die later verkleuren naar
zwart. Vrij van spint. Zoals de naam al aangeeft
is deze Viburnum afkomstig uit de Amerikaanse
staat Tennessee. Hij is benaamd in 2009/2010
en in 2010 in de handel gebracht door A & E
Maaijen v.o.f. uit Boskoop die de plant ook op
GrootGroenPlus 2011 presenteert.

Thuja occidentalis ‘Jantar’

Thuja occidentalis ‘Jantar’
Deze goed winterharde conifeer heeft een smalle,
compacte en goed opgaande groeiwijze. Het blad
is goudgeel. ‘Jantar’ beschikt over uitstekende
groei-eigenschappen en is dan ook, ondanks de

Ulmus parviflora ‘Beijing Gold’.

Ulmus parviflora ‘Beijing Gold’
Dit is een slanke opgaande parviflora met klein,
zuilvormig, geel blad. Winner is Honze Nursery uit
China. Deze Ulmus wordt sinds 2008 ook door
hen in de handel gebracht. Op GrootGroenPlus
2011 gepresenteerd door Handelskwekerij G.
Hoogenraad uit Ederveen.
Vaccinium vitis idaea ‘Meliro’ (MISS CHERRY).
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