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Nadrukofvertaling,ookvangedeelten,isalleengeoorloofdna
schriftelijketoestemmingvandedirectievanhetproefstation.Het
MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,deStichting
ProefstationvoordeBoomkwekerij,deStichtingBoomteeltproeftuin
voorNoord-Brabant,LimburgenZeeland,deStichtingBoomteeltproeftuin"DeBoutenburg" (Lienden)endeStichtingBoomteeltproeftuin
Noord-Nederland (Noordbroek)stellenzichnietaansprakelijkvoor
eventueleschadelijkegevolgen,ontstaandoorhetgebruikvande
gegevensdieindezeuitgavezijngepubliceerd.

-3-

INLEIDING
JaarlijksorganiseertdePerennialPlantAssociationinde
VerenigdeStatenvanNoordAmerikaeensymposiumwaarinvele
facettenbetreffendevermeerdering,teelt,afzetentoepassingvan
vasteplantenaanbodkomen.Hiervoorwordensprekersuitgenodigd
omoverbepaaldeonderwerpeneenvoordrachttehouden.De
[AANederlandsevasteplantenkwekerkrijgtintoenemendematete
makenmetdeAmerikaansemarkt.VeelnieuwighedenuitAmerika
bereikendelaatsejarendeNederlandsemarkt.Debelangstelling
voorenhetonderzoekaanvasteplantenaldaarissterkin
opkomst.
VanuitdeInternationaleStaudenUnion(waarinvoornamelijkWest
Europeselandenverenigdzijn)zijnbesprekingengevoerdomsamen
tewerkenmetdePerennialPlantAssociationophetgebiedvanhet
promotenvandevasteplant,vooruitwisselingvanervaringenen
omtekomentoteeneensluidendebenamingvanhet
handelssortiment.Erwordtnaargestreefdomopdesymposiaeen
vertegenwoordigervanhetbestuurvandezuster-vereniging
aanwezigtelatenzijn.VanuitdeNederlandsevertegenwoordiging
indeISU,deVerenigingvanVastePlantenkwekers,waserop
aangedrongenomdebesprekingenaangaandederealisatievaneen
internationalenaamlijstvoorttezettenmetdiegenendiehier
nauwbijbetrokkenzijngeweest (DrHansSimon,PresidentISUen
ing.G.Fortgens,onderzoekersortiment,ProefstationBoskoop).
Zijzoudenhetjaarlijksesymposium,ditmaaltehoudeninAtlanta,
Georgia,van11tot17augustusbijwonen.DeheerSimonbleek
verhinderdomaanwezigtezijnwaardoorwerdbeslotendatdeheer
Fortgens,namensdeISUdebesprekingenaldaarzouaangaan.Door
definanciëlesteunvanPlantPubliciteitHollandenhet
ProefstationvoordeBoomkwekerijkondendevliegkosteneneen
verlengdverblijfaldaarbekostigdworden.
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2. DOEL
Hetbijwonenvanhetsymposiumhadtotdoelomdediscussie
betreffendedetotstandkomingvaneeninternationaalgeaccepteerde
naamlijstvanhethandelssortimentvasteplantenvoorttezetten.
HiervoorzoudeNaamlijstvanVastePlanten,dieisuitgegeven
doorhetProefstationvoordeBoomkwekerij,eenbasiskunnenzijn.
Omdattebereikenmoestdelijstonderdeaandachtworden
gebrachtvandePPA.Vanuitdekantvanhetonderzoekbestonder
vooralbelangstellingvoorhet (her)introducerenvanminder
gevoeligevormenvanbestaandevasteplantenofgeheelnieuwe
(vormen)vanvasteplanten.Voortskonvandegelegenheidgebruik
wordengemaaktomdeteeltvanvasteplanteninNederlandonderde
aandachttebrengen.

3. REISVERSLAG
3.1Reisschema
zo12augustus
ma13augustus
t/m
vr17augustus

VertrekSchiphol
PPAsymposiumAtlanta

za18augustus

-bezoekCallawayGardens,

zo19augustus

-BlueRidgeParkway,NC.

ma20augustus

-HolbrookFarm,Fletcher,NC.
We-DuNurseries,Marion,NC.

di21augustus

-NicheGardens,ChapelHill,NC.
NorthCarolinaBotanicGarden,ChapelHill,NC.
NorthCarolinaStateUniversityArboretum,Raleigh,NC.

wo22augustus

-NorthCarolinaStateUniversityArboretum,Raleigh,NC.

do23augustus

-AndreVietteFarm&Nursery,Fishersville,Va.

vr24augustus

-UnitedStatesBotanicGarden,Washington,DC.
UnitedStatesNationalArboretum,Washington,DC.

za25augustus

-BrooksideGardens,Wheaton,MD.
Behnke'sGardenCenter,MD.
KurtBluemelInc.,Baldwin,MD.

zo26augustus

-BluemountNurseries,Monkton,MD.

ma27augustus

-NorthCreekNurseries,Landenberg,PA.
MountCubaCenter,Greenville,DE.
LongwoodGardens,KennettSquare,PA.

di28augustus

-RussellGardens,Churchville,PA.
MorrisArboretum,Philadelphia,PA.
WaterlooGardens,Devon,PA.

wo29augustus

-PennStateUniversity,UniversityPark,PA

do30augustus

-reizen

vr31augustus

-Young'sGardencenter,Wilton,CT.

za1september

-SunnyBorderNurseries,Kensington,CT.

zo2september

-HillsideGardens,Norfolk,CT.

ma3september

-CreativeLandscaping,Wainscott,NY.

di4september

-retourvluchtvanJ.F.KennedyAirport.
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3.2Reisimpressies
3.2.1DeelnameaanPPA-SymposiumteAtlanta.Georgia
HetsymposiuminAtlanta,Georgiawerdvoordeachtstekeergeorganiseerddoor
dePerennialPlantAssociation.Doelvanhetsymposiumisomeenbasiste
hebbenvoorhetuitwisselenvanideeëntussenkwekers,handelarenengebruikers
vanvasteplanten.
Hetaantaldeelnemersbedroegongeveer450personen.Hetprogrammaiszo
opgebouwddatperdagofdagdeelkanwordeningeschreven.Deverwante
programmaonderdelenzijngekoppeld.Inhetprogrammazijnookenkeleexcursies
opgenomennaarkwekerijen,parkenenbotanischetuinen.Eennieuwonderdeeldit
jaarwashetNewPlantForumwaarineeniederdegelegenheidkreegoméénof
enkeleaanbevelenswaardigevasteplantenvoorhetvoetlichttehalen.De
presentatieswerdenmetdia'sgehoudenenerwaseentijdslimietvanvijf
minuteningesteld.OpdonderdagavondwasAergelegenheidvoormijomeen
diapresentatietehoudenoverdeteeltendetoepassingvanvasteplantenin
Nederland.Tevenshebikhierinformatieverstrektoverderolvanhet
boomteeltonderzoek,desortimentsopplantingenenkeuringen,hetintroduceren
vannieuwighedenendegroteinternationaletentoonstellingFloriade.Delezing
duurdeongeveeranderhalfuurenwerdbijgewoonddoorca.130personen.
Eveneensopdonderdagbenikaanweziggeweestopdebestuursvergaderingom
uitlegtegevenoverdetotstandkomingvandeNaamlijstvanVastePlantenen
hetgebruikervanopdeNederlandsekwekerijen,indehandel,opscholened.
Menkendehetboekjeomdatertwaalfexemplareneenjaartevorenwaren
opgestuurdnaaraanleidingvandekontaktendieikhadopgedaanopde
ISU-vergaderingteNantes,Frankrijk.DaarwashetPPA-bestuurslidRichard
Simonaanwezigdietoendebestellingheeftgeplaatstvoorhetbestuur.Opde
bestuursvergadering inAtlantaisbeslotendatereengroepjebinnendePPAde
Naamlijstzaldoornemenenzalvoorzienvanopmerkingenenaanvullingen.In
samenwerkingmethetproefstationendeISUzaldanbekekenwordenoferéén
gezamenlijkeversiekanwordenuitgebracht.
Voortsisopdezevergaderingvandegelegenheidgebruikgemaaktomreclamete
makenvoordeFloriade-tentoonstellingendeISU-vergaderinginNederlandin
1992.
BevindingenophetSymposium
HetdoordePPAvoordeachtstemaalgeorganiseerdesymposiumbleekeenzeer
diversgezelschapaandeelnemerstehebben.Iedereendieprofessioneelofuit
hobbiemetvasteplantentemakenheeftkanditsymposiumbijwonen.Het
programmawordtzodanigopgestelddatervoorelkwatwilsis.Zeergoed
bezochtwerdendeexcursiesaankwekerijen,tuinenenparken.Hetniveauvande
lezingenwisseldenogal:vaneenvoudigmaarinformatieftotlangdradigen
minderrelevant.Demeestesprekerswarenervareninhethoudenvan
voordrachten,watduidelijkbleekuitdehogekwaliteitvanhetverhaalenvan
hetbijbehorendbeeldmateriaal.
IndepauzeswashetmogelijkomdeineenapartezaalingerichteTradeShowte
bezoekenwaardiversebedrijven (kwekerijen,stekbedrijven,Nederlandsebollenenvasteplantenexporteurs,vakboekhandeletc.)hunwarenhaddenuitgestald.
Tijdenshetsymposiumbestonderveelgelegenheidomcontactenteleggen.Hier
werddoordedeelnemersdanookveelvuldiggebruikvangemaakt.Deonderwerpen
liepennogaluiteen:vandekwaliteitvanhetgeëxporteerdeplantmateriaaluit
NederlandtotvakantiesinNederlandenNederlandsevoorouders.

Excursies
Deexcursieswarengoedgeorganiseerdenhettijdschemawerdstrakaangehouden.
Degroottevandegroepexcursiegangersmaaktehethierendaarnoodzakelijkom
hetbezoekaanbijvoorbeeldenkelekleineretuineningroepjesvanbeperkte
omvangtelatenrouleren.
Nederlandseexport
Veelvragenwerdenaanmijgesteldoverdekwaliteitendesoortechtheidvan
hetplantmateriaaluitNederland.Zowelwatbetreftdebloembollenalsdevaste
plantenvindtmendaternogalwatwordtaangerommeld.EnkeleAmerikaanse
kwekerszijnertoeovergegaandeontvangenplantenuitNederlandeerstvoor
eenjaarapartuitteplantentercontrolevanuniformiteitensoortechtheid.
NieuwighedenuitEuropahebbenveelbelangstelling.Eenaantalvrijnieuwe
plantenuitmijndia-presentatiebleekzeerintrekgezienhetaantalvragen
achterafoverdeverkrijgbaarheidvano.a. Aubrieta 'GoldenEmperor', Heuchera
X brizoides 'Huntsman', Sedum 'Mohrchen'en diverseZfelenium-cultivarsuit
Duitsland.
Amerikaanssortiment
Tijdensdebezoekenaanparticulieretuinen,botanischetuinen,parkenen
kwekerijenindestaatGeorgia,kwamalsnelnaarvorendatereenaantalvaste
plantenisdatzeerveelvuldigwordttoegepast.Veelgezienwerdengrote
groepenvan Achillea 'CoronationGold', Artemisia arborescens 'Powis', Boltonia
asteroides
'Snowbank', Coreopsis verticillata
'Moonbeam',
Helictotrichon
sempervirens,
Hosta 'RoyalStandard', Lythrum salicaria 'MordenPink',
Miscanthus sinensis o.a. 'Gracillimus', Rudbeckia fulgida
'Goldstürm',Sedum
'Herbstfreude'(S.'AutumnJoy'), Sedum 'Vera Jameson', Veronica spicata 'Sunny
BorderBlue'.
Hetzeerlangegroeiseizoenindezuidelijkestatenvraagtomeendoordachte
sortimentskeuze.Devoorjaarsbloeivalthiervanfebruaritotmeiende
zomerbloeivanmeitotaandeeerstevorstperiode innovember.Erisgeen
korte,uitbundigebloeiperiodebijvoorbeeld inhetvoorjaaralsbijons.Door
dewarmteendehogeluchtvochtigheid (zomertemperatuurgemiddeld25-28Cmet
eenluchtvochtigheidvan60-80%)isdegroeihierzeerweelderigenermoet
voorwordenopgepastalleenniet-agressieveplantentoetepassenen
bijvoorkeurookcompacteplanten (diehiertweemaaldeafmetingbereikenvan
dezelfdeplanteninnoordelijker staten).Meeldauwenspint-aantastingenkomen
ookvaakvooronderdezeomstandigheden.

3.3Bezochteobjecten
CallawayGardens,PineMountain,Georgia31822
CallawayGardensiseentouristischetrekpleisteropzo 'n100kmten
zuidwestenvanAtlantaindestaatGeorgia.Detotaleoppervlaktebeslaat600
haenhetparkomvatondermeereendemonstratietuinmettuinbouwgewassen,een
beschermdnatuurgebied,eenwildedierentuineneenvakantieappartementen
complex.
CallawayGardensiseenscheppingvandetextielbaronCasonJ.CallawayJr.die
rond1947hetideeopvatteomeenparkaanteleggenmetverschillende
funkties:natuurbeheer,educatieenrekreatie.Deinrichtingvanhetgebied
werdgrondigaangepakt,erwerdeno.a.dammengebouwdommerentelatenonstaan
engrotehoeveelhedeninheemseenexotischeplantenwerdenaangebracht.In1952

werdhetparkvoorhetpubliekgeopend.Heteerstejaartrokhetpark50.000
bezoekers,tegenwoordigkomenerzo'n750.000bezoekersperjaar.
Interessanteobjectenzijndegrotecollectieshulst (450speciesen
cultivars),deazalea's (700speciesencultivars),dedemonstratie
groente-tuinmetmeerdan400verschillendegewassenalsgroente,snijbloemen,
fruitenkruidenplantenenhetVlinderPaviljoenwaar800tot1000tropische
vlindersrondvliegentussendebezoekers.
BlueRidgeParkway
LandschappelijkbijzonderfraaiaangelegdisdeBlueRidgeParkway,een750km
langeverbindingswegtussentweevandemooisteengrootstenatuurparkenaande
ooskustvandeVerenigdeStaten:hetGreatSmokyMountainsNationalParkopde
grensvanTenneseeenNorthCarolinaenhetShenandoahNationalParkinde
staatVirginia.DeBlueRidgeParkwayslingertzichdooruiteenlopende
landschappen.Hettracévandewegiseenbeschermdgebiedmetstrengeregels
alsinnatuurgebieden.Derijkdomaanplanten-endierenleveniszeergoed
vanuitdeautowaarneembaarenerzijnookvelestopplaatsenaangelegdvan
waaruitnatuurpadenzijnuitgezetomeenenandernadertekunnenbekijken.Het
isvooreenEuropeaaneenopenbaringomdefloraaanweerskantenvandewegte
bestuderenwanthiertrefjeinhetwildveelvandevooroudersaanvanonze
tuinplanten.Echtopschieteniseropdezewegnietbijwantomdepaarmeter
zijnerweernieuweinteressanteplantenofdierentebekijkenofte
fotograferen.
HolbrookFarm.Route2,Box223b,Fletcher,NorthCarolina
zieartikelindeBoomkwekerij23,1991,p24,25
We-DuNurseries.Route5,Box724,Marion,NorthCarolina
Dezekleine,gespecialiseerdekwekerijisgelegenaandevoetvandeBlueRidge
MountainsinNorthCarolina.EénvandeeigenaarsDrRichardWeaverwas
voorheenverbondenaanhetArnoldArboretumenheeftindiefunktiemeerdere
verzamelreizengemaaktnaaronderandereKoreaenChina.InhetbladArnoldia
publiceerdehijonderandereover Epimedium en Hosta.
Despecialisatievandezekwekerijrichtzichopdekwekerijvermeerderdewilde
plantenuithetzuidoostenvandeVerenigdeStatenenopzeldzamerots-en
bosplantenalsvarens,botanische Iris, Trillium,
Epimedium en winterharde
orchideeën.
VooralveelinteressehebbenzeinhetverzamelenvandeAziatische
tegenhangersvandeAmerikaanseflora.
DeeigenaarszijnvanmeningdatdeAmerikaansefloranogveelprachtigeèn
bruikbarevasteplantenbezitdietotopdedagvanvandaagzijngenegeerddoor
dekwekersentuinliefhebbers.
Hetaanbodinhuncatalogusomvatzo'n700planten.Opvallendishetaanbodvan
(lever)mossen.
NicheGardens.1111DawsonRoad,ChapelHill,NorthCarolina
DeeigenaarsvanNicheGardens,KimenBruceHawks,runneneenkleine
gespecialiseerdekwekerijmetvooralinheemseplanten.Deproductieproberenze
zomilieuvriendelijkmogelijktedoen.Decatalogusisbijvoorbeeldgedruktop
kringlooppapier.Chemicaliënwordenzominmogelijkingezet;voorhetverpakken
vandeplanteninkartonnendozengebruikenzegeenkunststofschelpenals
opvulmateriaalmaarpapiersnippersvanoudekrantene.d..Ookoverhetgebruik
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vanturf-ofzelfspapierpottenisgedachtnavragenhierovervanklanten.De
redendatditnietwordttoegepastligtindetesnelleafbraakvandepot.Ze
proberenhunklantendepottentelatenbewarenomzomogelijkweerte
gebruiken,bijvoorbeeldvooreigenopkweekofvoorscholene.d..
Inhuncatalogus (postorder)gevenzeveelinformatieoverhunplanten-aanbod.
Bijeenaantalvandewildeplantenwordtonderanderevermeldwaarhetzaadin
denatuurisverzameld (o.a.bij Clethra acuminata, Eupatorium
rugosum,
Marshallia graminifolia
en Yucca
filamentosa)
Zebrekenookeenlansvoorhetgebruikvanguldenroede (goldenrod, Solidago).
Overhetalgemeenheeftdeguldenroedeeenslechtenaam,tendelewordtdit
veroorzaaktdoorhetideedatguldenroedeinbloeihooikoortszouveroorzaken.
Ditblijktdooreenandergewastekomengenaamdragweed (Ambrosia
artemisiifolia
en A. trifida).
Hetblijktvoorvasteplantenkwkekerszeer
moeilijkomditvolksgeloofwegtenemen!Watzedoenisverwijzennaarde
Europesetuinenwaardeguldenroedealmeerdanhonderdjaaringebruikis.Hun
aanbodvanguldenroedeomvatdesoorten S. altissima,
S. odora, s. rigida,
S.
rugosa en S.
sempervirens.
NorthCarolinaBotanicalGarden.Box3375TottenCenter,ChapelHill,North
Carolina
Dezebotanischetuiniseenregionaalcentrumvooronderzoek,beschermingen
identificatievanvoornamelijkdeinheemsefloravandezuid-oostelijke
VerenigdeStatenmaarookvantuinbouwproductenmeteenhistorische
achtergrond.
Diversevoorkomendevegetatietypenzijnhiernagemaaktenerwordtuitgebreid
geïnformeerdoverderelatietussendefloraenfauna.DeBotanischeTuin
demonstreerthaarverplichtingtotbeschermingvandeinheemsefloradoorde
beschermingvandiversegebiedjesendoorplantenvanbedreigdestandplaatsen
tevergarenendezetevermeerderen.Demedewerkersbestuderende
vermeerderings-enteeltaspectenalsmededemogelijkhedenvandiverse
beschermdeenaantrekkelijkeplantenvoorgebruikintuinene.d.
Voorhetpubliek,scholierene.d.zijnercursussendiebetrekkinghebbenopde
inheemseflora.Eenbrochureissamengesteldoverdeteeltvaninheemse
planten.Hierinwordtaangedrongenophetgebruikvaninheemseplantendie
vermeerderdzijnopkwekerijenmetalsslogan"ConservationThrough
Propagation".Menhoopthiermeetweedoelentebereiken:
1.hetstimulerenvanhetgebruikvaninheemseplantenvoortuinenpark
2.hetbedrijfsmatigtelenvandezeplantenwaardoordedrukopdewilde
plantenindenatuurvermindert.
Eenlijstmetkwekerijenenzaadhandelarenmoetdemensenbewustmakendat,
indienzijwildeplanteninhuntuinwillen,zijhierhunmateriaalvankunnen
betrekken.
NorthCarolinaStateUniversityArboretum.Box7609,Raleigh,NorthCarolina
Ditjongearboretum,datisopgezetin1977,beslaat3,5haenherbergtzo'n
6000verschillendeplanten.Hetdoelvanditarboretumishettonenvanenhet
selecterenuiteengroteverscheidenheidaanplantendiegeschiktzijnvoor
gebruikintuinenenparkeninNorthCarolina.Directeurvandezetuinen
tevensprofessorinOrnamentalHorticultureaandeNCSUisDrJ.C.Raulston.
Hijisverantwoordelijkgeweestvoordelanceringvanditprojectenisnog
steedsdestimulatorvoorverdereuitbreidingvanhetgeheel.Meteenzekere
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matevangedrevenheidreisthijdewereldrondenneemtvanaldezereizen
materiaalmeedatterbeoordelingwordtuitgeplantinhetarboretum.Metgrote
regelmaat (éénmaalperjaar)wordthieruitmateriaalbeschikbaargesteldvoor
kwekersuitNorthCarolinaviahetzogeheten"NCSUArboretumPlantDistribution
Scheme".Sinds1980heefthijzoalrondde200verschillende"nieuwigheden"
verspreidonderdekwekers.Eendeelhiervangeldtals"collectors-items",
anderezijnzeergoedcommercieelverhandelbaar.Omenkelevoorbeeldente
noemen:in1990zijnverspreido.a. Aucuba japonica 'Rozannie', Buddleja
fallowiana,
Campsis grandiflora,
Cercis gigantea,
Cornus mas 'Aurea', Picea
purpurea, Salix
chaenomeloides.
Alhetplantmateriaalinhetarboretumstaatterbeschikking (naafspraak)van
kwekersvoorhetnemenvangriffelsofstek.
AndreVietteFarm&Nursery.Route1,Box16,Fishersville,Virginia
DitiseenoudfamiliebedrijfdatvoorheengevestigdwasopLongIslandmaar
datthansfloreertinhetheuvellandvanVirginia.Almeerdan60jaarhoudtde
familieViettezichbezigmethetproducerenenselecterenvanvasteplanten.
Belangrijkeartikelenzijntegenwoordig Hemerocallis,
Hosta, Iris, Paeonia en
Papaver. Zestaanonderapartehoofdstukkenindecatalogus.Voortswordteen
uitgebreidsortimentgevoerd,datindecatalogusisopgesplitstincategorieën
alsZonplanten,Schaduwplanten,Siergrassen,Bijzondereplanten,Varensen
Nieuwigheden (uitdeU.S.A.,EuropaenAzië).Hetbedrijfisgevestigdopeen
vroegere"farm"endeaanwezigestallen,schurene.d.zijnthansingebruikals
bedrijfsruimtenvoordekwekerij.Voordevermeerderingiserdebeschikking
overeengrootaantaltunnelswaarkanwordengestektonderwaternevel.Voorts
heeftmeneenkleineigenweefselkweeklaboratoriumwaarveelmateriaalbestemd
vooreigenopkweekwordtvermeerderd.Hetoppottenvandejongeplantenwordt
metdehandgedaanaanplattewagenswaaropeenhoopgrondisgestort.Als
potgrondmaaktmeneeneigenmengseldatwordtgemengdineenoude,grote
betonmolen.Decontainerveldenzijngesitueerdronddebedrijfsgebouwen.De
containerplantendiemeerschaduwbehoevenwordenopgekweektineenuitgehold
boswaarlandbouwfolieinisuitgeroldalsbed-ondergrond.
Devollegrondspercelenliggenverspreidrondhetbedrijf,hetgeenveelenlang
transportnoodzakelijkmaakt.Demeestepadenophetbedrijfzijnonverhard
(rondomdebedrijfsgebouwenligtgrind).Naregenvalveranderendezepadenal
snelinmodderbanenenerspoeltdan,inditheuveligterrein,ookvrijwat
grondweg.
Deafzetbestaatvooreengrootdeeluitverkoopaangroenvoorzieners (kleinen
groot),collegakwekersenparticulieren.Delaatstegroepvooreengroot
gedeelteals"MailOrder"-klantenenvooreendeeldoordirecteverkoopviahet
ophetbedrijfgelegentuincentrum.Tevensisdetuinrondomhetwoonhuis
opengesteldalsshowtuin.Hierstaanmeerdan1000verschillendevasteplanten
bijeen;vooralveel Iris, Papaver, Paeonia en
Hemerocallis.
UnitedStatesBotanieGarden.245FirstStreet,Washington,DC
TijdenshetsymposiumhadmenmijaangeradenomdeUnitedStatesBotanieGarden
tebezoekenalsiktochopwegwasnaarhetNationalArboretum.Zeliggen
namelijkvlakbijelkaar.Dedirecteurvandeze"tuin",DrDavidScheid,
ontvingmijinzijnhistorischkantoorgebouwtjeineenkleinparkjegelegen
tegenovereengrotekas,aandevoetvanhetCapitool.Hetbleekalsneldater
nietechtgesprokenkanwordenvaneenbotanischetuin.Dehoofdmootvande
U.S. BotanieGardenwordtgevormddoordegrotekas,inhetcentrumvan
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Washington,metdaarindiversecollectieszoalscacti,palmen,varensen
orchideeën.VoortsbeschiktmenIndebuitenwijkenovereenoudkassencomplex
(PoplarPointProductionFacility)datvooraldienstdoetvoordeopkweekvan
planten(perkplanten,kamerplanten)diegebruiktwordenteraankledingvande
regeringsgebouwenopCapitolHill.DeU.S.B.G.werktsamenmetwetenschappers
aanhetinstandhoudenen/ofbestuderenvandiversecollectiesenvervulteen
rolalsopvangcentrumvanillegaalgeïmporteerdeplantendiedoordeAnimaland
PlantHealthInspectionServiceinbeslagzijngenomen.
DrDavidScheidkonmijuitvoeriginformerenoverdegeschiedenisvande
botanischetuindieteruggaattotheteindevande18eeeuwtoendeAmerikaanse
politiciGeorgeWashington,ThomasJeffersonenJamesMadisonvoorvechters
warenvanhetoprichtenvaneennationalebotanischetuininhethartvande
regeringszetel.Metdebouwvaneeneerstekasin1842wasdebotanischetuin
eenfeit.Hetdoel,zoalshetstaatomschrevenindeaktevanoprichting,is:
"..tocollect,cultivate,andgrowthevariousvegetableproductsofthisand
othercountriesforexhibitionanddisplaytothepublic..".In1992zalbijde
vieringvanhet150jarigbestaaneengeheelnieuwcomplexingebruikworden
genomenevenbuitenWashington.HetvlaggeschipvandeU.S.B.G.blijftechter
degrotekasinhetcentrum.
UnitedStatesNationalArboretum.3501NewYorkAvenue,Washington,D.C.
DeactiviteitenvanhetU.S.NationalArboretumhebbenvooralbetrekkingop
educatievanhetpubliekenhetuitvoerenvanonderzoekaanbomenenstruiken.
Deeducatievetaakkomtvooraltotuitdrukkingindebijeengebrachtecollectie
plantendievooriedereenvrijtebezichtigenisinhetca.180hagrote
arboretum.Hetonderzoekheeftvooralbetrekkingophetontwikkelenvan
verbeterdevormenvanplantendiegeschiktzijnvoordediverseklimaatszones
indeVerenigdeStaten.HetarboretumisgesitueerdinderegioWashington,
waardeklimaatsomstandighedeneengemiddeldezijnvandeverschillende
klimaatszonesindeVerenigdeStaten.Menkanduseenbreedscalaaanplanten
uittesten.Voortsheeftmendebeschikkingovereenherbariummet500.000
gedroogdeplanten,datdienstdoetalsreferentiecollectie.
InhetArboretumhebikgesprokenmetdr.DonaldEgolfendr.GeneEisenbeis,
beidebekendeveredelaarsdieeengrotebijdragehebbengeleverdaanhet
verbeterenvanhetsortimentsierheestersenbomen.Vooralhunintroductiesin
degeslachten Viburnum, Magnolia, Pyracantha en Lagerstroemia hebben
wereldwijdinganggevonden.Metbeideherenbestondaljarencontactzowelmet
desortimentsonderzoekersalsdeveredelaarvanhetProefstationvoorde
Boomkwekerij.DiversevandeintroductiesvanhetNationalArboretumstaanals
gevolgvandezecorrespondentieophetProefstationuitgeplantenzijnvan
hieruitverspreid,o.a. Buxus microphylla 'National'.Bijdeontmoetinginhet
NationalArboretumwerdenafsprakengemaaktovervoortzettenvande
uitwisselingvanplantmateriaalwaarbijvanhunzijdeveelinteressebestond
voordeintroductiesvanhetProefstation.Vooronszijnonderandereook
interessantdeplantendiezijhebbenverkregenuitdiverseexpeditiesnaar
China,JapanenKorea.
HelaasontvingikongeveereenmaandnamijnbezoekaanhetNationalArboretum
hetberichtdatDonEgolfbijeenverkeersongevalomhetlevenwasgekomen.Het
valttebetreurendatzo'nplantenkenneropeendergelijkemanieraanzijneind
moetkomen.Inmiddelsisbekendgewordendatiemandzijnwerkzalvoortzetten
enmethemisinmiddelsookcontactgelegd.
Nadegesprekkenmetbeideonderzoekerswasernogtijdomenkelecollectiesin
hetimmensgrotearboretumoptezoeken.Hiervoorishettoegestaandeautote
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Washington,metdaarindiversecollectieszoalscacti,palmen,varensen
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gebruikenopdetotaalca.15kmontsluitingspaden.Decollectieszijnop
verschillendewijzegegroepeerd:pergenus (Ilex, Malus, Buxus,
Iris,
Hemerocallis),
pertoepassing(bodembedekkers,taludbeplanting,gemengde
landschappelijkebeplanting)ofalsbijzonderheidineenaparteentourage
bijvoorbeelddeBonsaiCollectie,deNationaleKruidentuin,deGotelliDwerg
ConiferenCollectie.Dezelaatstegroepenwordenvaakgesponserddooropdat
gebiedgespecialiseerdeverenigingenoftuinclubse.d..Deoverweldigende
rijkdomaanplanteninditarboretumkannatuurlijknietineenbezoekvan
enkeleurenuitvoerigwordenbekeken,zelfsnietalsjejebeperkttotenkele
collecties.Belangrijkisgeweestdatdecontactenmetdemensenhierzijn
aangehaaldendatereenindrukisverkregenvandediversevoorons
belangrijkecollecties.Degemaakteaantekeningenbijdecollectieszijneen
basisvooreenhernieuwdeuitwisselingvanplanten.
BrooksideGardens.1500GlenallenAvenue,Wheaton,MD
TijdenshetAcerSymposiumdatdoordeNederlandseDendrologischeVerenigingin
1989wasgeorganiseerd,ontmoetteikPhillipNormandydieisverbondenaan
BrooksideGardens.Hijhoudtzichdaarbezigmetdecollectiessierplantenen
isvooralgeïnteresseerd inhetintroducerenvannogonbekendevormenvoor
tuin,parkofopenbaargroen.AangezienBrooksideGardensjuistboven
Washingtonligt,wasditeengoedegelegenheidomeentegenbezoektebrengen.
Detuinisongeveer25hagrootenisvooralbedoeldalsshowtuinvoorhet
publiek.Erzijntweekassenmet (sub)tropischegewassenenverderzijner
buiten,naastdealgemenecollecties,diversethematuinenmetiedereenander
zwaartepunt.Bijvoorbeeldeenvasteplantentuin,eenrosarium,eengeurtuin,
eenJapanstheehuismetbijpassendetuin.Verderiser
eengedeelteingerichtvoorhetuitproberenendemonstrerenvannieuwe
gewassen.Voorhetpubliekwordenerdiversecursussengeorganiseerdenerzijn
ookrondleidingenvoorkinderenenvolwassenen.
OnderdenieuweregewassenbevindenzichvrijveelplantendieuitJapanzijn
meegenomentijdensenkeleverzameltrips.Enkelevandezeplantenhebben,door
hetontbrekenvaneengoedenaam,eennieuwecultivarnaamgekregen.De
beschrijvingenvandezeplantenzijnintweenummersvanhetblad"Arnoldia"
gepubliceerd.Vanhettotalesortimentnieuwereplanteninonderzoekiseen
inventarislijstontvangen.Hieruitzijninmiddelsdiverse,mogelijkonbekende
ofbetereplantenaangevraagd.
Behnke'sGardenCenter.11300BaltimoreAvenue,Beltsville,MD
Eenvandegrootsteenmeestgerenommeerdetuincentraindeomgevingvan
WashingtonisBehnke'sGardenCenter,onderdeelvanBehnke'sNurseriesCo.Dit
bedrijfheeftverschillendeonderdelen:eenkwekerij,eenbloemisterij,een
hoveniersbedrijfentweetuincentra.
Bijhetbezoekaanéénvandetweetuincentrazijndeeersteindrukkengelijk
aandeindrukkenvaneengroottuincentruminNederlandmeteenbreedpakket
aantuinbenodigdhedenenkado-artikelen.Watbetrefthetplantmateriaaldat
buitenstaatuitgestaldvaltdirektopdathiergroterematenworden
verhandeld,zowelincontainerplantenalsplantenmetkluit.Dekluitplanten,
datkunnengrotebomenenconiferenzijnvan4à5meterhoog,staaningegaasd
bovenopdegrond.Decontainerplantenstaanveelalin4,5ltr(1gallon)pot
(heestersenconiferen,sommigevasteplanten)ofin1ltr(1/4gallon)pot
(vasteplanten).Devasteplantenstaanuitgestaldopverhoogdebedden
(tafelhoogte)eneenleukeserviceaandeklantenisdatertelkenséén
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voorbeeldplant ineengroterepotofkuipisbijgeplaatstterdemonstratievan
deomvangvandeplantnaenkelejaren.Deprijzenvariërenvan$4.50voor
vasteplantenin1ltrpottotenkelehonderdendollarsvoordekluitplanten.
KurtBluemeiInc.2740GreeneLane,Baldwin,MD
MomenteelstaatKurtBluemeibekendalsdegrootsteproducentvansiergrassen
indeVerenigdeStaten.Voorhemzelfisheteenbeetjeeenuitdehandgelopen
hobby.Hijisnaasthetkwekenvanplantennogsteedsactiefinzijneigenlijke
vak:hetaanleggenenonderhoudenvantuinenenparken.
Eenbezoekaanzijnkwekerijiseenbelevenisopzich.Inhetglooiendeland
vandestaatMarylandliggenversnipperddepercelenmetdeproductieaanvaste
plantenensiergrassen.Evenalsopdemeestebedrijvenstaanhierookgrote
tunnelsdie 'szomers,aldannietoverdektzijnmetschaduwgaasen 'swinters
metmelkwitplastic.Ophetbedrijfwasonlangseenpottenvulmachine
geïnstalleerddiebemandmetdriepersonen7000pottenperuurkanvullen
(waarnadeplantennogindepottenmoetenkomen).Deinvloedvanhet
uitspoelenvanmeststoffenopdekwekerijopdeomgevingblijkthieralvrij
snelzichtbaar.Eennabijgelegenmeertjedattotvoorkorthelderwaterbevatte
zagnugroenvandealgen.BodemontsmettingpastKurtBluemeiniettoe;hijkan
metzijnproductiemakkelijkroterenenstukkengrondbraaklatenliggen;
gebrekaangrondiserniet.
Eenflinkstukvandekwekerijisingeruimdvoordecollectiesiergrassenen
anderevasteplanten.Toenikhetbedrijfeindaugustusbezochtstondende
meestegrasseninvolleglorietebloeienenwarenhetbestopkleur.De
variatieingroeivormenenkleurendoetjeineersteinstantienietbeseffen
datjenaargrassen(enalleengrassen)staattekijken.Indezecollectie
bevindenzichookveelintroductiesdieafkomstigzijnuitEuropa,voornamelijk
uitDuitslandvanErnstPagels.
VandevelereizendiehijmaaktneemtKurtBluemeialtijdweleenpaar
interessanteplantenmee,hetzijwildverzameldofvankwekerijen.InAtlanta
ophetPPA-Symposiumheefthijeenlezinggehoudenoverzijnreizeno.a.door
Rusland.Hierheefthijveelzadenverzameldvan Bergenia cordifolia dieopeen
westhellingaanhetBaikalmeergroeiden.Dezaailingenverkoopthijnuonderde
naam"RedStarStrain".
Mooie,vrijnieuwegrassenindecollectiewaren Panicum virgatum 'HeavyMetal'
(eenstevige,rechtopstaandebosmetblauwachtigblad), MiscanChus
sinensis
'MorningLight'(eenzeerfijne,bontbladige Miscanthus), Panicum virgatum
'Squaw'(rozeroodblad)en P.v. 'Warrior'(roodgetintblad,sterkegroei).
Voortswasertezien Cortaderia richardii (ookwelbekendals C. selloana
'Toetoe'),eenintroductieuitNewZealanden Cortaderia selloana 'Silver
Stripe',eenimportuitEngeland.
BluemountNurseriesIne.2103BlueMountRoad,Monkton,MD
RichardSimon,eigenaarvanBluemountNurseries,heeftalsoud-presidenten
afgevaardigdevandePPAtweemaalhetISU-treffen(resp.inNantes,Frankrijk
enLinz,Oostenrijk)bijgewoond.AlséénvandeoprichtersvandePPAenthans
nogalsbestuurslid ishijzeeraktiefindezeclubenhijsteltbuitenlandse
contactenzeeropprijs.Regelmatigheefthijooktijdelijkemedewerkersuit
Europaophetbedrijf.OmmijnreislangsdiversekwekersentuineninAmerika
tedoenslagenhebbenzowelRichardSimonalszijnvrouwJanetzichzeer
ingespannenomallecontactenteleggenenafsprakentemaken.Vooraldeze
moeitebenikzeveeldankverschuldigd.

14-

BluemountNurseriesiseenmiddelgrootbedrijfdatisgelegenindebossenvan
destaatMaryland.Deafzetvindtvoornamelijkplaatsaangroen-aannemersen
nauwelijksaanparticulieren.Hetsortimentomvatnaastveelvasteplantenook
enkeleheesters,wildeplanten,varensengrassen.
Voorderecenteuitbreidingenvanhetbedrijf (containerveldenenvolle
grondsvelden)zijnopenplekkengemaaktinhetbosdatdekwekerijomgeeft.
Verdereplannenvooruitbreidingenvoorhetgravenvaneenwaterreservoirzijn
gedwarsboomddoordeeigenarenvanaangrenzendeterreinen.Naarhunmening
bleefernauitvoeringvandewerkzaamhedennietveelmeerovervande
natuurlijkeomgeving.Wildeplantendieophetterreinwerdenaangetroffen
warenonderandere Mitchella repens, dePartridgeBerry, Lobelia cardinalis,
de
CardinalFloweren Rhexia mariana, deMarylandMeadowBeauty.Voortswerdenop
dekwekerijdiverseinteressanteplantenbekekenals Aquilegia
canadensis
'Corbett',eengeelbloeiendevormvandewilde,roodmetgeelbloeiende A.
canadensis, eenzachtbehaarde Heuchera waarvanoverdenaamgeenzekerheid
bestaat (H.mollis/H. villosa?) metprachtigebloeiwijzenvolwittebloemetjes,
Coreopsis rosea, dieintenservankleurleekdande C. rosea dieinNederland
incultuuris.
NorthGreekNurseries.R.R.2,Box33,Landenberg,PA
In1988isDaleHendricksgestartmetdezekwekerijnajarenindienstvan
anderengewerkttehebben.Zijnideewasomjuistnieuwighedentegaan
producerendieweinigonderhoudbehoeveneneenvoudigzijntoetepassen.Zijn
aandachtgaatdaarbijvooraluitnaarinheemseplantenennaargrootschalige
beplantingenalswegbermen,kantoortuinen,heemparkenenbeplantingenter
voorkomingvanerosie.Desierwaardevandeplantenisvoordergelijke
toepassingenvanminderbelang.
ErzijnmomenteelindeVerenigdeStatenstromingenindetuin-en
landschapsinrichtingdiezichvooralrichtenop"ecologicalgardening"en
"naturalisticlandscaping"enDalemeenthiereengatindemarkttezien.Op
dekwekerijwordteenbreedpakketaaninheemseplantengevoerd,die
voornamelijkgeschiktzijnvoorhetoostelijkedeelvandeVerenigdeStaten.
Dalelegtersteedsdenadrukopdatergeenmateriaaluithetwildwordt
gehaaldendatallesopeigenkwekerijisvermeerderd.Tevaakwordenerwilde
plantenaangebodendieuithetwildzijngeroofd.
Opdekwekerijwerdonderandereaangetroffen Amsonia hubrichtii, deArkansas
Amsonia,ziektevrijegezondeplantenmetzeerfijnblad, Amsonia
tabernaemontana var. salicifolia
(WilloleafBlueStar)metlancetvormigblad,
Aster cordifolius,
Aster divaricatus
(WhiteWoodAster)metdonkerpurperen
stengels, Chrysopsis mariana (MarylandGoldenAster)voordrogezonnige
plaatsen,bloeitinaugustus-september,eengrootsortiment Eupatorium voor
zeeruiteenlopendestanplaatsenenookdiversegrassenvoorgrootschalig
landschappelijkgebruik.
MountCubaCenter.BarleyMillRoad,Box3570,Greenville,DE
EenvandesprekersophetPPA-symposiumwasDrDickLighty,leidervanhet
MountCubaCenterfortheStudyofthePiedmontFlora.DePiedmontomvatde
uitlopers (foothills)vandeAppalachianMountainsenstrektzichuitvande
staatNewYorkinhetnoordentotAlabamainhetzuiden.Deflorainditgebied
iszeerrijk.Meerdan3000verschillendehogereplantenkomenhiervoor.Vele
hiervanhebbenhunweggevondennaartuineninEuropaenzijnhet
uitgangsmateriaalgeweestvankruisings-enselectiewerk.
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MountCubaiseengrootlandgoeddatin1935werdgekochtdoorMrenMrsLammot
duPontCopeland,eenbekendgrootindustieel.Hetisgelegenineen
heuvelachtiggebiedenomvatbossenenweideneneengedeelteisparkachtig
vormgegeven.Momenteelwoontdeeigenaresnogophetlandgoedenishet
afgeslotenvoorhetpubliek.Nahaaroverlijdenzalhetovergaanineen
stichtingdietotdoelheeftomhetlandgoedtebehouden,omdeschoonheiden
diversiteitvandefloravanditgebieduittedragenenomdoorselectieen
promotiehetgebruikvanplantenuitditgebiedtebevorderen.DrDickLighty
isalgeruimetijdbezigmetditlaatstgenoemdedoelenhijheeftalenkele
zeerinteressanteintroductiesopzijnnaam.EenbezoekaanMountCubaCenter
wasdanookeen"must".
BijdeontvangstopMountCubahadikmevoorgenomenomeenexemplaarte
overhandigenvandeNaamlijstvanVastePlantenenditbleekinzeergoede
aardetevallen:DickLightyhaddaagstevoreneenkaartjenaarNederland
gestuurdmethetverzoekomeenexemplaar.Dezeerenergiekeleidervanhet
Centrumtoondealleplantenwaarvanhijdenktdathetgoedeaanwinstenzijnof
diezichinmiddelsalhebbenbewezen.Eencategoriplantenwaarnaariedereenop
zoekisenwaarinhetmeestkanwordenverdientzijndezogenaamde"GasStation
Plants":langlevende,stressbestendige,dieweinigaandachtvragenplantenmet
eenlangeperiodewaarinzeaantrekkelijkzijn.Alsvoorbeeldengelden Sedum
'Herbstfreude', Ceratostigma plumbaglnoides,
Yucca filamentosa en Rudbeckia
fulgida 'Goldsturm'.
EnkelerecenteintroductiesvanMountCubakunnenhierooktoewordengerekend:
Aster novae-angliae
'PurpleDome',eencompactevormvandezeherfstastermet
eenhoogtevanca50cm.
Solidago sphacelata 'GoldenFleece',eenlageguldenroedemetgrootbladen
veeloverhangendebloemstengels.
Heuchera amerieana 'Garnet',donkerbladiginherfstenwinterengoeddroogte
resistent.
Dekomendejarenzijnveelmeeraanwinstenteverwachtengeziendevele
selectiesdieopproefstaanaangeplant,waaronder Eupatorium, Gillenia enook
enkeleheesters.
HetwasverrassendtehorendatDickLightydeinmiddelsveelverspreide
Aruncus aethusifolius
heeftgeïntroduceerdnaeenverzamelreisdoorKorea.In
zijnprivetuinstaannogsteedsdemoederplantenwaarvanjaarlijksveelzaad
wordtgewonnendatwordtverkochtaaneenzaadfirma.
LongwoodGardens.P.O.Box501,KennettSquare,PA
NietvervanNorthCreekNurseriesligtLongwoodGardens.Eenbezoekaandit
"premierhorticulturaldisplaygarden"(volgensdefolder)behoorttotde
verplichtenummersvoorinplantengeïnteressseerdebezoekersaandeV.S.
DaleHendrickshadvoormijeenontmoetinggeregeldmetRickDarke,Curatorof
Plants.Methembenikdetuinenrondgegaanwaarbijextraaandachtwerdbesteed
aansiergrassenenbodembedekkendeklimop.Tevenskwaminhetgesprekde
benamingvanvasteplantenaandeorde.DeNaamlijstvanVastePlantendieik
hemoverhandigdewerdmetgraagteinontvangstgenomen.Juistineentuinals
LongwoodGardenswordtveelaandachtgeschonkenaandecorrecteetikettering
vandeplanten.OnzeNaamlijstisvoorhemeennuttignaslagwerk.Wegens
tijdgebrekmoestnaeenvluchtigebezichtigingvandekasseneneenkort
praatjemetdevoorzittervandeIvySocietyhetbezoekaanLongwoodGardens
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wordenafgesloten.Afsprakendiezijngemaaktbehelsenhetuitwisselenvan
plantmateriaalonderanderevoortoetsingopgebruikswaardeenhetopzettenvan
eenregelmatigcontactaangaandedebenamingvan,voornamelijk,vasteplanten.
RussellGardens,600NewRoad,Churchville,PA
BijhetbezoekaanRussellGardenswerdvolstaanmeteenbezoekaande
kwekerij.Hetbijbehorendetuincentrumwerdnietbezocht.
EigenaarCliffRusselliseenwarevasteplantenliefhebbereneen
vooraanstaandkennerophetgebiedvano.a.rotsplanten.Zijninteresseligt
bijdeinheemsefloravanNoord-Amerika.Opdekwekerijzijndaarvan
verschillendegetuigentevinden,zoalsdecollectie Monarda ofdediverse
plantenvanwildeherkomstendieopproefstaanaangeplant.Eénvandeplanten
diemomenteelzeergevraagdisonderliefhebbersis Echinacea paradoxa, die
opvaltdoordegelelintbloemetjesintegenstellingtotdeanderesoortenin
ditgeslachtdieroze-roodofwitzijn.Vandeze Echinacea kreegikeenaantal
uitgebloeidebloeiwijzenmeemetzadenerin.Ookinteressantwaren Rata
graveolens'Frostrata',
Liatris aspera en Monarda 'VioletQueen'.
MorrisArboretum,9414MeadowbrookAvenue,Philadelphia,PA
In1989heefthetMorrisArboretumo.a.samenmethetNationalArboretum,
deelgenomenaaneenverzamelreisinZuid-Korea.Dereisbestonduittwee
gedeeltes:eenbezoekinhetvoorjaaromplanteninbloeitezieneneenbezoek
omtezoekennaarbetereofafwijkendevormen.Dittweedebezoekvondplaatsin
hetnajaaromdezadenteoogstenvaninhetvoorjaargemerkteplanten.
VerzameldwerdopheteilandUllung-Do,rijkaanendemischeplanten,eninde
bergenvannoordoostelijkNoord-Korea,waardetemperatuur 'swinterszakttot
-30C.Vandezeverzamelreiswarenindevermeerderingskassenenschaduwhallen
inhetarboretumdevruchtentezienindevormvanhonderdenkiemplantenvan
onderandere Acer tegmentosum, Acer tschonoskii,
Aruncus dioicus var.
kamtschaticus,
Astilbe chinensis var. davidii,
Betuia costata,
Callicarpa
japonica, Deutzia glabrata,
Deutzia parviflora,
Iris ensata,
Philadelphias
schrenkii,
Rhododendron yakushimanum subsp. makinoi en Spiraea
miyabei.
Surplus-zadenwordenaangebodenaanbelangstellendenmetspecialeinteressesin
bepaaldegewassen.Viadezezaadlijsthebbenwijookeenaantalinteressante
gewassenvanwildeherkomstaangevraagdeninmiddelsontvangen.
WaterlooGardens,Devon,PA
WaterlooGardensiseengroottuincentrummetenkelevestigingen,allegelegen
nabijdestadPhiladelphia.Dezetuincentra (incl.hoveniersbedrijf)hebben
zichvooralgerichtopdeweigesteldeninditgebiedenbiedenduseen
exclusiefpakketplantenentuintoebehoren.DeeigenaarsvanWaterlooGardens
willenjuisthetexclusievekarakterbenadrukkendoorbijzonderegewassenaan
tebieden.Zewarenonderanderegeïnteresseerd inNederlandseexporteursvan
exclusievebol-enknolgewassen,vasteplantenenheesters.
PennStateUniversity,UniversityPark,PA
PPA-bestuurslidDrDavidBeattieisverbondenaanPennStateUniversityals
docentsierteelt.Momenteelishijbezigmeteenevaluatievanhetsortiment
Astilbe datstaatuitgeplantopdeonderzoeksveldenvandeuniversiteit.Tevens
heefthijonderzoekenlopenmetvasteplanten,o.a. Platycodon, voorgebruik
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binnenshuisalspotplant.Opzijnverzoekhebikeengastcollegegegevenvoor
studententuinbouwoverdevasteplantenteeltenhetonderzoekinNederland.Hij
demonstreerdevoormijookhetgebruikvanbeeldplateninhetonderwijs
bijvoorbeeldvooreencursusplantenherkenning.Destudentkrijgtopdemonitor
foto'svanplantenen/ofdetailstezienenmoetgesteldevragen,variërendvan
aanduidingblad-ofbloemvormtotdevolledigeplantenaam,beantwoorden.Het
programmahoudtzelfdescorebijendebenodigdetijd.Aandehandhiervan
wordtbepaaldofeenstudentdemateriebeheerst.Dekwaliteitvande
afbeeldingen,overgenomenopbeeldplaatvandia's,iszeergoedtenoemen.
Young'sGardencenter,Wilton,Ct
OpdoorreisdoordestaatConnecticutwerdvandegelegenheidgebruikgemaakt
omeentuincentrumtebezoeken.Young'sGardencenterlagopderouteenbleek
inverhoudingtotBehnke'sindestaatMaryland,eenbescheideneropgezet
bedrijf.Naastdeverkoopvanallerleituinmaterialendiebinnenwaren
uitgestaldtrokkenvooraldeplantenbuitendeaandacht.Opvallendwasvooral
degroottevandeplanten(bomen,heestersenconiferen)enhetfeitdatze
ingegaasdinjutelappenbovendegrondstondenuitgestald.Inkuilenvandeze
groteexemplarenisnietgebruikelijk.Deafmetingenwarenzeerforstenoemen
(coniferenvan2à3mhoogen1à2mbreed,bomenvan4à5mhoog)ende
prijzenzijnnavenant ($150-$300perstuk).
SunnyBorderNurseries,Kensington,Ct
EenbezoekaanPierreBennerup,eigenaarvanSunnyBorderNurseries,wasmij
vandiversekantenaanbevolenomdathetbedrijféénvandegrotereisaande
oostkustenomdatdeproduktiewijzeon-amerikaansis.Menvergeleekhetmeer
meteenNederlandsbedrijf:efficiëntopgezet,eenbreedsortimentenproduktie
ingroteaantallen.Hetbedrijfiscirca60jaaroudenPierreheefthetin
1969overgenomennajarenlangwijnimporteurtezijngeweest.Deproductie
oppervlaktebeslaat6-7haenerwordenzo'n2miljoenpottenperjaar
geproduceerd,o.a.15.000pioenenen22.000 Sedum 'AutumnJoy'.Circa85%van
deproduktiewordtvegetatiefvermeerderd,derestuitzaad.Hetbedrijf
beschiktsedert12jaarovereeneigenweefselkweeklaboratoriummettweevaste
medewerkers.Hierworden150.000plantjesperjaarvermeerderd,hoofdzakelijk
vooreigengebruik.Inhetsortimentzitteno.a. Daphne, Dianthus,
Gypsophila,
Hemerocallis,
Hosta en Stokes ia.
Hetmediumwaarinwordtgepotiseeneigenmengselvangecomposteerdrioolslib,
bierbrouwerij-slib,paardemest,zwartveen,grofzand,turfmolm,schorsen
houtpulp.Depotgrondvanhetvorigeseizoenuitniet-verkochtepottenofvan
dodeplantenwordthergebruikt (vermengdmetnieuwaangemaaktmedium).De
pottenwordenafgestrooidmeteenlaagjebasaltsplittegenmosenonkruidgroei.
Vollegrondswordterontsmetmetmethylbromide.Hetpersoneelsbestandbestaat
uit20vastemedewerkersen20tot40seizoenkrachten (meestalHispano's).
Deafzetisgelijkelijkverdeeldovertuincentraen(groot-)groenvoorzieners.
Deprijsvoorplantenin2literpottenbedraagt$2.20-$2.75.
HillsideGardens,Norfolk,Ct
DetuinenvanFredenMaryAnnMcGourtyzijneenbezoekzekerwaard,zowerd
mijverteldennadatikMaryAnnhadontmoetinAtlantawasdateengoedereden
omereenstegaankijken.FredMcGourtyiseenbekendpublicistinde
VerenigdeStaten.Zijnstijlvanschrijvenisbijzonderverfrissendenbekende
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boekenvanzijnhandzijn:ThePerennialGardenerenPerennials:HowtoSelect.
Grow&Enjoy.SamenmetzijnvrouwMaryAnnheefthijrondhethuiseengrote
showtuineneenkwekerijtjemetminderbekendevasteplanten.Jaarlijkstrekken
zijveleduizendenbezoekers.
Debelangstellingvoorvasteplantenisdelaatstejarensterktoegenomen,
volgensFredMcGourtyenalsbroodschrijverheefthijdaaropingespeeldmet
enkeleboekenoverdatonderwerp.Deervaringendiehijheeftmetuiteenlopende
vasteplantenbeschrijfthijzeeruitvoerigenregelmatigwordthijgeciteerd
invakbladen,catalogie.d..Alshetvasteplanten-landbijuitstekbeschouwt
hijopdeeersteplaatsEngeland,indeaanlegvanzijntuinisdatookminof
meerteherkennen.Weinigbekendeplantendiezeergoedtothunrechtkwamenin
dezetuinwaren Ajuga reptans 'Catlin'sGiant', Helianthus mollis,
Heuchera
'Chatterbox' en Phlox (Paniculata-hybride) 'FairestOne'.OokinNederlandse
borderszoudendezeplantengoedpassen.
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4.RESULTATENENBESPREKING
Derondreislangskwekerijen,tuincentra,botanischetuinenenparticuliere
tuinenheefteengoedbeeldgegevenvandebelangstellingvoorenhetgebruik
vanvasteplantenaandeoostkustvandeVerenigdeStatenvanNoord-Amerika.
Tijdensdereiszijnveelpersoonlijkecontactengelegdmetleidendefiguren
uitdevasteplanten-wereld.Dezecontactenhebbenertoegeleiddatopmijn
verzoekveelplantmateriaal isopgestuurdnaarNederland.Dekomendejarenzal
moetenblijkenwelkehiervaneenaanvullingkunnenzijnophet
handelssortiment,hetzijvoorgebruikineigenland,hetzijvoorexport.
4.1Vermeldenswaardeontvangenplanten:
Amsonia
hubrichtii
100cm,V-VI,blauw,ArkansasAmsonia.
Bladzeersmal,bloemenincompactebloeiwijzen,voormatigvochtige,
voedselrijkegrond,ziektevrijenlanglevend.
Aquilegia canadensis 'Corbett'
50cm,V,geel,GoldWildColumbine.
Rijkbloeiendeselectieuit Aquilegia canadensis metlichtgelebloemen(i.t.t.
desoortmetroodengelebloemen).GevondennabijhetplaatsjeCorbett,
MarylandenverspreiddoorRichardSimon,BluemountNursery.
Aster novae-angliae
'HellaLacy'
120cm,IX,blauwviolet,NewEnglandAster.
SelectiegewonnendoorAllenLacy;rijkbloeiendmeteenmooiekleur.
Aster novae-angliae
'PurpleDome'
40cm,IX,diepvioletroze,NewEnglandAster.
IntroductievanMountCubaCenter;gedrongengroeienrijkebloeiinnajaar.
Zeerongewooninhetsortiment A. novae-angliae;
goedvoorpotcultuur.
Aster novi-belgii
'Alert'
40cm,IX,rozerood,NewYorkAster.
Lageastermeteenmooiebloemkleur;goedvoorpotcultuur.
Aster
spectabilis
20cm,VII-X,violetblauw,ShowyAster.
Zeerlage,bodembedekkendeaster;geschiktvoordrogestandplaatsenenmet
langebloeitijd.
Baptisia alba (B.pendula)
80cm,VI,wit,WhiteWildIndigo.
Voornormaletotdrogestandplaats.Langlevendeopvallendevasteplant.De
stengelszijndonkergekleurdencontrasterenmetdewittebloemen.Hetzijn
mooiesolitairplanten.
Boltonia astéroïdes 'PinkBeauty'
100cm,VIII-X,lichtroze,ThousendFloweredAster.
Sierlijkeplantmeteenzeevanlichtrozebloemenindenazomer.Vooreen
zonnigestandplaats.GevondenalseentoevalligezaailingineentuininNorth
Carolina,verspreiddoorMontroseNursery,Hillsborough,NC.
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Conradina
verticillata
25cm,V,lilaroze,CumberlandRosemary.
DithalfstruikjegroeitindebergenvanoostelijkKentuckyenTennessee.Het
uiterlijkèndegeurheeftveelwegvan Rosmarinus. Dewinterhardheidzouveel
beterzijn;eenmooiplantjevoorteeltinpot.
Coreopsis rosea 'AmericanDream'(nieuwenaam)
40cm,VI-IX,donkerroze,Tickseed.
Groeikrachtige,rijkbloeiendeselectie.BeterdandekloondieinNederlandin
cultuurisals C. rosea 'Nana';geschiktvoorzonnigestandplaatsen.
Eupatorium
capillifolium
250cm,IX-X,groenachtig,
Eenplantdiegeschiktisalssolitairenvooralsierwaardeheeftdoorhetzeer
fijne,bijdraadvormigeblad.Bereiktinééngroeiseizoeneenhoogtetot250
cm.Deafgesnedentakkenzijngoedhoudbaaropwater.
Eupatorium
hyssopifolium
100cm,VIII-IX,wit,HyssopLeavedThoroughwort.
Graslandplantopdrogeenarmeregronden.Rijkbloeiendmetafgeplatte
bloeiwijzen.Hetbladiszeersmal.
Eupatorium
perfoliatum
120,VIII-IX,wit,Boneset.
Hogevasteplantmetwittebloemeninafgeplattebloeiwijzen.Opvallendzijnde
stengelomvattendebladeren.Deplantenzijngeschiktvoornormalebodems.
Euphorbia
corollata
70cm,VII-X,wit,FloweringSpurge.
Dekleinewittebloemetjeszijngeplaatstineenschermachtigebloeiwijze.Voor
drogestandplaatsen.Debloeiiszeerrijkenmogelijkisdezeplantook
geschiktvoordeproduktievansnijbloemen.
Hemerocallis 'HappyReturns'
40cm,VI-X,citroengeel,Daylily.
LageHemerocallisdieevenals 'StelladeOro'eenzeerlangebloeitijdheeft,
gecombineerdmeteencompactegroeiwijze.Hetiszekereenveelbelovendeplant.
Heuchera americana 'Dale'sSelection'
30cm,VI-VII,geelgroen,AlumRoot.
Selectiemetzeermooigemarmerdbladdieuitzaadwordtvermeerderd.Loopt
donkerroodbruinuitenis 'swintersbladhoudend.Debloeiwijze iseenzeer
luchtigepluimtotca60cmhoog.
Lespedeza thunbergii 'Alba'
100cm,VII-IX,wit
Dewittevormvandebekende L. thunbergii.
Iseenaantaljarengeledenvanuit
JapaningevoerdindeVerenigdeStatenenwintdaaraanpopulariteit.
Penstemon digitalis
'HuskerRed'
60cm,VI-X,wit,BeardTongue.
Zeermooieplantmetintensroodbruinbladenstengels.Contrasteertzeergoed
metdewittebloemen,bladhoudend.
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Penstemon grandiflorus
'PrairieSnow'
60cm,VI-X,wit,
Wittevormvan P. grandiflorus.
Komtgoeduitzaadterug,mitsgeen
kruisbestuivingmetandere Penstemon heeftplaatsgevonden.
Phlox paniculata 'David'
110cm,VII-IX,wit,SummerPhlox.
HelderwitteselectiegevondendoorF.M.MooberryvanhetBrandywine
Conservatory.Dezeplantheeftzeergeurigebloemeneniszeermeeldauw
resistent.
Phlox stolonifera
'Bruce'sWhite'(e.a.cv.'s)
10cm,IV-V,wit(roze,blauw),CreepingPhlox.
Mooiebodembedekker inuiteenlopendekleuren.Eenmooiewittemeteengeel
oogjeis 'Bruce'sWhite',dieprozeis 'HomeFires'enpaarsblauwis'Sherwood
Purple'.Voorlichtbeschaduwdeplaatsenophumeuzebodems.
Pycnanthemum
virglnianum
70cm,VII-IX,wit,MountainMint.
Aromatischeplantenverwantaan Monarda. Debloemenstaaninschijnkransen.
Getestalssnijbloemmeteengoedehoudbaarheid.
Rhexia mariana
40cm,VII-IX,roze,MarylandMeadowBeauty.
Weinigbekende (indecultuur)maaropvallendevasteplant.Mogelijkhedenvoor
tuingebruikzijnnietpreciesbekend.Plantenvrageneenhumeuze,vochtige
bodem.

Scilla

scilloides

20cm,IX-X,lila,
NajaarsbloeiendbolgewasjedatverzameldisinKorea.
Solidago sphacelata 'GoldenFleece'
50cm,IX-X,geel,GoldenRod.
LageGuldenroedemethartvormigblad,half
wintergroen.Goedalsrandplantte
gebruiken.
Tiarella
cordifolia var. collina 'Oakleaf'
30cm,IV-V,wit,
Dezevormvan Tiarella cordifolia
stoeltnietuitenvormteenstevigepol.Het
bladisdiepingesnedenenheeftdrietotvijf,spitselobben.Inhetnajaar
kleurthetbladdonkerroodbruin.
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5.CONCLUSIES
HetbijwonenvanhetcongresvandePerennialPlantAssociation,waar
gelegenheidwasomeendiapresentatietehoudenoverdeteeltvanvasteplanten
enhetonderzoekinNederland,heeftgeresulteerdinveelcontactenmet
vakmensenindeVerenigdeStaten.Deergernisdiedaarbestaatoverdeniet
"soortechte"leverantiesvanvasteplanten(enookbollen)uitNederlandhebik
nietwegkunnennemen.Welisduidelijkgemaaktdatervanalleswordt
ondernomendoorpraktijkenonderzoekomeeneindetemakenaandezesituatie.
DeNaamlijstvanVastePlantendieisuitgegevendoorhetProefstationvoorde
Boomkwekerijwerdzeerpositiefontvangen.Erzijnafsprakengemaaktvoor
samenwerkingomdelijstuittebreidenmethetAmerikaansehandelssortiment.
Eenduidigheidindebenamingvanplantenkomtdaardoorwatdichterbij.
Hetbezoekenvankwekerijen,onderzoeksinstellingenentuinenheeftveel
inzichtgegeveninhetgebruikvanvasteplantenaandeoostkustvande
VerenigdeStatenenindebehoefteaanplantenuitNederland.
Eengrootaantalvasteplanten(enookheestersenconiferen)isnaar
aanleidingvanditbezoekaangevraagdenzalinBoskoopophetProefstation
wordenaangeplantterbepalingvanhungebruikswaarde.
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6.SAMENVATTING
JaarlijksorganiseertdeAmerikaansePerennialPlantAssociationeensymposium
waarinallefacettenbetreffendevermeerdering,teelt,afzetentoepassingvan
vasteplantenaanbodkomen.In1990werdditsymposiumgeorganiseerdin
Atlanta,Georgiavan12tot18augustus.VanuithetProefstationvoorde
boomkwekerijenopwensvandeNederlandseVerenigingvanVastePlantenKwekers
isopditsymposiumoverlegdmethetbestuurvandePPAoverderealisatievan
eengezamenlijkelijstmetnamenvanvasteplanten.Menwasbereidde
Nederlandselijstteaccepterenalsstandaardmitsdezewerduitgebreidmethet
Amerikaansehandelssortiment.Delijstdiegaatwordenuitgegevendoorde
InternationaleStaudenUnionvondmentebeperkt.Voortswerdendecontacten
aangehaaldbetreffendedeuitwisselingvangegevens.Opeenavond-sessiekon
eendiapresentatiewordengegevenoverdeteeltvanvasteplanteninNederland
enoverhetwerkvanhetProefstation.Tijdenshetsymposiumzijnveel
contactengelegdmetvooraanstaandevasteplantenkwekers,onderzoekers,
plantenkennerse.d.
Naafloopvanhetsymposiumiseenreisgemaaktlangsdiversekwekerijen,
onderzoeksinstellingenen(botanische)tuinen.Hierwerdgespeurdnaarzinvolle
aanvullingenophetNederlandsehandelssortiment.Veelaandachtwerddaarbij
geschonkenaaneenhogeresistentietegenziektenenplagenenookaan
stressbestendigheid.Eengrootaantalplantenisaangevraagdenstaatter
beoordelingaangeplantophetProefstationteBoskoop.
Literatuur:
Fortgens,G.VasteplanteninVerenigdeStatenhooggenoteerd:
ToenemendaantalnieuwighedenopNederlandsemarkt
'DeBoomkwekerij'nr.26/271992,p.14-17.
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