Nieuw groen voor de stad
Noviteiten van GrootGroenPlus 2012
De Groene Stad - met dit jaar als subthema ‘De Groene Stad, ook voor onze kinderen!’ - is voor het derde jaar op rij het thema van
GrootGroenPlus. Welke nieuwe soorten in de toekomst hierin een rol van betekenis gaan spelen, blijft nog even afwachten. Hierbij een eerste
kennismaking met noviteiten van 2012.
Buddleja ‘Podagras 12’ (FREE PETITE LAVENDER
FLOW)
Deze kruipende Buddleja heeft klein groen blad
en bloeit met lavendelkleurige bloemaren vanaf
de zomer. Gewonnen door Cornell University
(NY), VS en in 2012 door Groencentum Budel
in de handel gebracht. Kwekersrechtelijk
beschermd. Voor de nieuwighedenkeuring van
GrootGroenPlus 2012 ingeschreven door Plantipp
uit IJsselstein.

Chamaecyparis lawsoniana ‘Pearly Swirls’
Deze conifeer heeft een compacte, bolvormige,
uniforme groeiwijze en is vooral vanwege zijn
kleur bijzonder. Het loof loopt parelwit uit en
blijft uniform bont. Deze kleur is al vanaf het
nieuw gegroeide loof in het voorjaar aanwezig,
maar blijft zeker ook bij het overige oudere loof
goed zichtbaar. Dit onderscheidt hem van de verschillende andere cultivars die vaak alleen bij het
uitlopen opvallend van kleur zijn. Deze conifeer
heeft ondanks zijn relatief weinige bladgroen
toch bewezen al jaren heel goed tegen onze
West-Europese zomers en winters te kunnen,
zonder dat er enige schade was. Deze uit een
zaailing ontstane nieuwe conifeer is gewonnen door Derek Spicer van Kilworth Conifers uit
Leicestershire (VK) en wordt in het najaar 2012,
zij het nog beperkt, in de handel gebracht door
Sierteeltkwekerij Kools uit Deurne. Kwekersrecht
is aangevraagd.
Chamaecyparis thyoides 'Versent' (BLUE ROCK)
‘Blue Rock’ is een mooie frisblauwe en bol-
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vormige conifeer, die in de winter een paarse
gloed krijgt. Dieper in de plant bevinden zich
trosachtige tot rotsachtige twijgjes. Gewonnen
door Boomkwekerij Schrauwen-Moerings vof uit
Sprundel en vanaf juli 2012 door dit bedrijf in de
handel gebracht. Kwekersrecht is aangevraagd.
Platanus x hispanica ‘Fischers Kugel’
Deze plataan blijft in alles kleiner en compacter dan P. x hisp. ‘Alphens Globe’, zowel blad

Beurs

Quercus petraea ‘Ryan’
‘Ryan’ heeft een evenwichtige kroonopbouw met
doorgaand hart/kop en enigszins sterk opgaande
takken. De moederboom van deze eik (Quercus
petraea ‘Collumnaris’) in de eigen tuin van de
winner heeft een stamomvang van circa 100 cm.
De kleur van het blad van ‘ Ryan’ is donkerder
dan de soort. Deze eik vraagt weinig onderhoud.
Gewonnen door Boomkwekerij Van Tienen–Van
der Hulst uit Mill. Dit bedrijf bracht ‘Ryan’ al in
2005 in de handel.

en twijgen als habitus. De twijgen zijn intenser
bruinrood en het blad heeft opvallende rode nerven in het najaar. ‘Fischers Kugel’ is een interessante boom voor de tuin. Zowel als bolvorm en
kleine boom, maar ook in andere vormen zoals
dak-, piramide- of leivorm. Deze uit ‘Alphens
Globe’ ontstane plataan is, gewonnen door
Fischers BaumschulenGmbH & Co KG, Mühlheim
Karlich(D). Boomkwekerij André van Nijnatten en
Zonen v.o.f. uit Zundert brengt ‘Fischers Kugel’
met ingang van het najaar 2012 in de handel.

Quercus warei ‘Nadler’ (KINDRED SPIRIT)
Deze eik heeft een slanke habitus en groeit
snel. Het gelobde blad is donkergroen met een
lichtere onderkant. Hij is winterhard en bestand
tegen ijsvorming, meeldauwvrij en niet windgevoelig en gedijt goed op zowel drogere als
nattere gronden. Het is een hybride uit Quercus
robur en Q. bicolor. Gewonnen door Earl Cully
uit Jacksonville, VS en in 2007 in de VS in de
handel gebracht door Heritage Trees. Voor de
nieuwighedenkeuring van GrootGroenPlus 2012
ingeschreven door Boomkwekerij De Bruyn bvba
uit Begijnendijk (B).

Weigela florida ‘Wings of Fire’
‘Wings of Fire’ heeft grote bladeren die in het
najaar naar vuurrood verkleuren. De roze bloemen verschijnen eind voorjaar/begin zomer
aan de plant. Gewonnen door Henny Kolster
uit Boskoop, in 2012 in de handel gebracht
door Aalst van Waay. Kwekersrechtelijk
beschermd. Voor de nieuwighedenkeuring van
GrootGroenPlus 2012 ingeschreven door Plantipp
uit IJsselstein.

Prunus laurocerasus ‘Hibani’
Deze Prunus, die is ontstaan uit Prunus laurocerasus ‘Caucasica’, heeft ovaal, glimmend donkergroen blad. De jonge groeischeuten (twee keer
per jaar) hebben een dieprode bronzen kleur, die
wel twee tot drie weken aanhoudt. Gewonnen
door Boomkwekerij Huijbrechts uit Wernhout en
vanaf oktober 2012 ook door dit bedrijf in de
handel gebracht. Kwekersrechtelijk beschermd.
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