Plantarium 2009
R.T. Houtman

Van 26 t/m 29 augustus 2009 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor
de Boomkwekerij de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Zoals gebruikelijk
worden ieder jaar nieuwe planten ter keuring aangeboden, die op sier- en
gebruikswaarde worden beoordeeld en gekeurd.

In totaal werden 123 planten ter keuring aangemeld, 14 minder als in 2008. 79 planten werden
daadwerkelijk beoordeeld omdat 44 planten niet
voor keuring in aanmerking kwamen. Dit betrof
voornamelijk cultivars waarvan de planten ten
tijde van de vakbeurs geen sierwaarde toonden.
Slechts 5 van de 44 niet-gekeurde planten bleken te oud of al te veel verspreid in de handel.
Van de planten die wel werden gekeurd, werden
er 22 bekroond met een Bronzen Medaille, 17
met een Zilveren Medaille en 6 met een Gouden Medaille. Deze bekroningen werden in de

vorm van certificaten toegekend. Een beknopte
beschrijving van de bekroonde planten:
Abelia grandiflora ‘Abelops’PBR (SUNSHINE
DAYDREAM)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Boomkwekerij Ron van Opstal BV,
Zundert, 2008.
Breed spreidend-opgaande heester met opvallend gekleurd blad. Het jonge loof is midden-
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114

Dendroflora nr 46 2009

groen met een oranje tot diep zalmroze rand. Het
volwassen blad is eveneens middengroen, maar
de randen zijn botergeel. Hoewel ietwat onregelmatig zijn de lichtgekleurde randen relatief
breed. In de tweede helft van de zomer openen
de lichtroze bloemen. De plant groeit prima en
lijkt gemakkelijker te kweken dan vergelijkbare
bontbladige cultivars.
Alyogyne ‘Hutwow’PBR (MAGIC MOMENTS)
Bronzen Medaille
INZENDER: John Woods Nurseries Ltd., Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Graham Hutchins, Maldon, Verenigd
Koninkrijk, 2008.
Breed opgaand groeiende, wintergroene heester. Het blad is uiterst decoratief. Het is zeer
diep ingesneden en erg fijn van structuur. De
bloemen zijn opvallend groot en staan in schril
contrast met het blad. Ze zijn lichtpaars met een
kleine donkere vlek aan de basis van ieder kroonblad. De oranjegele meeldraden staan rondom de
stijl. De stempel is purperzwart en staat als een
donker oogje in het hart van iedere bloem. De
bloemen zijn komvormig en alleen bij intense
zonneschijn zullen ze vrijwel vlak openen. De
plant bloeit van mei tot in september.
Helaas is deze mooie plant in Nederland onvoldoende winterhard (USDA zone 8-9). Daarom
is ‘Hutwow’ (MAGIC MOMENTS) bij ons alleen
geschikt als potplant.
Andromeda polifolia ‘Blue Lagoon’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB Greenteam Newplants, Lisse en
Marcel Brand Boomkwekerijen.
WINNER: Marcel Brand Boomkwekerijen, Boskoop, 2008.
Compacte wintergroene heester met een breed
opgaande, afgeplat bolvormige groeiwijze. Ontstaan als mutant in A. polifolia ‘Blue Ice’ is deze
nieuwe ‘Blue Lagoon’ duidelijk lichter en intenser van loofkleur. Het blad is smal ovaal tot smal
langwerpig en aan beide zijden zeer licht zilverig grijsblauw. De bloemen verschijnen in het
late voorjaar. Ze zijn urnvormig en zachtroze.
Gebruik Andromeda bij voorkeur op een licht
zure tot zure bodem. Natuurlijk is deze fraaie
bladheester ook geschikt als potplant.
Astilbe ’Icecream’ (Arendsii Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.

WINNER: Hans van der Meer Potplanten, Roelofarendsveen, 2007.
Astilbe is blijvend populair, getuige de kwalitatief hoogwaardige aanmeldingen van nieuwe
introducties de afgelopen jaren. Ook in 2009
werden verschillende nieuwe cultivars op Plantarium gekeurd, wederom met positief resultaat.
‘Icecream’ is een gezonde, goed groeiende plant
van middelgroot formaat. De plant wordt circa
70 cm hoog. De plant bloeit rijk met goed
gevulde fris lichtroze pluimen.
Astilbe ‘Mighty Pip’ (Arendsii Groep)
Gouden Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Hans van der Meer Potplanten, Roelofarendsveen, 2007.
Deze nieuwe cultivar valt direct op vanwege de zeer forse groeiwijze. ‘Mighty Pip’ kan
gemakkelijk meer dan 100 cm hoog worden en
de breedte is navenant. De bladmassa straalt
gezondheid uit. De helderroze bloemen staan
is relatief slanke pluimen. ‘Mighty Pip’ is een
imponerende Astilbe.
Astilbe ‘Purple Rain’PBR (Arendsii Groep)
Zilveren Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Hans van der Meer Potplanten, Roelofarendsveen, 2003.
In tegenstelling tot de twee hierboven beschreven
cultivars is ‘Purple Rain’ beduidend compacter
van groei en formaat. Het blad is vrij glimmend
donkergroen met fraaie, iets gekartelde bladranden. De bloempluimen worden goed boven het
blad gedragen. De bloemen zijn helderpaars.
Buiten toepassing als tuinplant kan ‘Purple Rain’
ook als potplant worden gebruikt.
Buddleja ‘Blue Chip’PBR
Gouden Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: North Carolina State University,
Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten,
2007.
Brede, en voor een Buddleja lage groeiwijze.
Het blad is dof donkergroen. De bloemen zijn
diep violetblauw met een oranje hart. ‘Blue
Chip’ ontstond uit een complexe kruising waarbij onder andere B. weyeriana ‘Honeycomb’ en
B. lindleyana enkele van de gebruikte ouders
waren. Een belangrijke eigenschap van ‘Blue
Chip is dat de bloemen voor minstens 95%
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steriel zijn. Dit vermindert het risico op verwildering drastisch. Daarbij maakt de relatief lage
en compacte groeiwijze de plant erg veelzijdig
in toepassingsmogelijkheden. Naast gebruik als
tuinstruik (eventueel in groepen) is ‘Blue Chip’
ook zeer geschikt om als potplant te gebruiken.
Buddleja ‘Tobudpipur’PBR (BUZZ PINK PURPLE)
Zilveren Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Saltash,
Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Thompson & Morgan Ltd., Ipswich,
Suffolk, Verenigd Koninkrijk, 2008.
Breed spreidend-opgaand groeiende plant die
minder hoog lijkt te groeien dan de “traditionele” B. davidii cultivars. Het blad is dof grijzig
groen. De bloemen zijn helderpaars.
Zowel deze ‘Tobudpipur’ (BUZZ PINK PURPLE) als
de hierna beschreven ‘Tobudviole’ (BUZZ VIOLET) lijken een goede lage en brede groeiwijze
te hebben. Dit maakt de planten beter geschikt
voor vakbeplanting en toepassing in het openbaar groen.
Buddleja ‘Tobudviole’PBR (BUZZ VIOLET)
Bronzen Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Saltash,
Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Thompson & Morgan Ltd., Ipswich,
Suffolk, Verenigd Koninkrijk, 2008.
Sterk op de hierboven beschreven ‘Tobudpipur’
(BUZZ PINK PURPLE) lijkend, maar met licht violette bloemen. De plant heeft een nagenoeg identieke groeiwijze en dezelfde gebruikswaarde.
Camellia japonica ‘Kerguelen’PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: A. Stervinou Pépinières S.R.L., Guipronvel, Frankrijk 2008.
Deze stabiel bontbladige Camellia ontstond als
sport in de bekende ‘Nuccio’s Cameo’. Net als
de moederplant is het een relatief compact groeiende struik met een breed opgaande habitus. De
bladeren zijn glimmend donkergroen met onregelmatige brede crèmewitte tot crèmegroene
randen. De helderroze bloemen verschijnen in
het voorjaar en late voorjaar. Ze zijn volledig
gevuld.
‘Kerguelen’ werd in een prima presentatie
getoond. Helaas waren er geen bloemen tijdens
de keuring en werd de plant alleen op het bonte
blad beoordeeld.
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Campanula takesimana ‘PKTAK1’ (PRETTY
MEE) (FAIRYTALE FLOWERS)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Gartneriet PKM as, Odense,
Denemarken, 2007.
Compacte plant met naar verhouding zeer grote
bloemen. De glimmend donkergroene bladeren
zijn ietwat gegroefd en hebben een opvallende
gekartelde rand. De bloemen verschijnen in
opstaande, bebladerde trossen. De afzonderlijke
bloemen zijn klokvormig en hangen naar beneden. Ze zijn dofrood, aan de top iets lichter.
Deze Campanula (en vergelijkbare cultivars)
zijn prima geschikt om als pot-/perkplant te
kweken en te gebruiken.
Chasmanthium latifolium ‘River Mist’ PBR
Gouden Medaille
INZENDER: CNB Greenteam Newplants, Lisse en
Kwekerij Stauden Peters, Kranenburg, Duitsland.
WINNER: ItSaul Plants, Alpharetta, Georgia, Verenigde Staten, 2007.
Het Amerikaanse geslacht Chasmanthium
bestaat slechts uit een zestal soorten, waarvan
alleen C. latifolium in cultuur is. Dit polvormig
groeiende gras wordt ruim een meter hoog. De
brede, afgeplatte aartjes vormen de grootste sierwaarde. Aanvankelijk zijn deze lichtgroen, maar
bij uitbloeien kleuren ze brons tot donker zalmroze. ‘River Mist’ is de eerste cultivar die van
dit geslacht bekend is. Het is een bontbladige
mutant van de soort die iets lager blijft. Het blad
is crèmekleurig gestreept en zeer aantrekkelijk.
Ook de bloemaartjes zijn crème met lichtgroen.
Ze verkleuren overigens zoals bij de soort het
geval is.
Vanwege de unieke en vernieuwende eigenschappen van deze cultivar, alsook de prima
presentatie, heeft de keuringscommissie aan
‘River Mist’ het predikaat “Beste nieuwigheid
Plantarium 2009” toegekend.
Clematis ‘Zodado’PBR (DANCING® DORIEN)
(Early Large-flowered Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2008.
Tot circa 2 meter hoge klimplant met drietallige bladeren die bronskleurig zijn bij uitlopen
en donkergroen kleuren in de zomer. De eerste
bloemen openen in mei en juni. Deze zijn gevuld
en zeer lichtroze tot zuiverwit. In de tweede helft

van de zomer, juli tot en met september, zijn de
bloemen minder gevuld en zuiverwit. De bloemen hebben een diameter van 6 tot 8 centimeter.
Wordt in sommige systemen ingedeeld in de
Patens Groep.
Clematis ‘Zodaque’PBR (DANCING® QUEEN)
(Early Large-flowered Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2007.
Vanwege de korte internodiën groeit deze cultivar relatief compact. De plant zal circa 1,5
meter hoog worden en is prima vertakt. De
eerste bloemen openen in mei en juni en zijn
gevuld. Tijdens de “tweede bloei”, van juli tot in
september, zijn de bloemen minder gevuld. De
bloemen hebben een doorsnede van 6 tot 8 cm
en zijn zacht (lila)roze. Indien in pot gekweekt
zal de plant al vanaf circa 40 cm boven de pot
bloeien.
Clematis ‘Zofofri’PBR (FOREVER FRIENDS) (Late
Large-flowered Group)
Zilveren Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2009.
Bijzonder rijkbloeiende cultivar met een sterke
bloemkleur. Deze klimplant groeit tot een hoogte van circa 3 meter. Vanaf juni tot in september
openen de prachtige bloemen. Deze zijn 6 tot 9
centimeter in doorsnede en staan iets knikkend
tot iets opstaand. Ze bestaan uit 4 tot 6 bloemblaadjes. De bloemen zijn wit met een vleugje
violet tot roze, vooral zichtbaar in een koele
zomer. De stampers zijn donkerrood tot purper.
Ze contrasteren goed met de witte bloemen.
Clematis ‘Zohapbi’PBR (HAPPY BIRTHDAY) (Late
Large-flowered Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2009.
Rijkbloeiende klimplant tot circa 3 meter hoogte.
Vanaf juni tot in september verschijnen de intens
gekleurde bloemen. Deze zijn diep violetblauw
bij openen en verbloeien lichter violetblauw tot
kobaltblauw. De zijn 6 tot 10 centimeter in doorsnede en staan min of meer opgericht. De bloemen bestaan gewoonlijk uit 6 bloemblaadjes,
maar soms ook uit 4 of 5. Over ieder bloemblad
loopt een violette band.

Clematis ‘Zosusk’PBR (SUNNY SKY) (Viticella
Group)
Gouden Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2009.
Compacte klimplant tot circa 2 meter hoogte.
De drietallige bladeren zijn middengroen (soms
met purperkleurige vlekken als het kouder is).
De bloemen verschijnen gedurende de gehele
zomer, van juni tot in september. Ze zijn 5 tot 9
cm in doorsnede en iets knikkend tot afstaand.
De 4 bloemblaadjes staan mooi uitgespreid. Ze
zijn lichtpaars tot licht violetpurper. Vanwege
de rijke bloei, die al onderin de plant zichtbaar
is, en de opvallende kleurstelling werd Clematis
‘Zosusk’ (SUNNY SKY) met een Gouden medaille
bekroond.
Cordyline australis ‘RIC01’PBR (CHARLIE BOY)
Bronzen Medaille
INZENDER: FitzGerald Nurseries Ltd., Stoneyford, Co Kilkenny, Ierland.
WINNER: G.C. Richards, Holbeach, Verenigd
Koninkrijk, 1990.
Als potplant is Cordyline al veel langer populair,
maar nu wint deze plant ook als tuinplant aan
populariteit. Cordyline groeit met een korte stam
waaruit talloze smal zwaardvormige bladeren
groeien. De bladeren zijn recht tot iets gebogen.
Bij ‘RIC01’ (CHARLIE BOY) zijn de bladeren
paarsbruin tot donker geelgroen met opvallende
rozerode randen en strepen. Het maakt de plant
onderscheidend en geeft hem een chique uitstraling. Cordyline ‘RIC01’ (CHARLIE BOY)) kan
enige vorst verdragen maar is in Nederland
onvoldoende winterhard. Pas de plant daarom bij
voorkeur toe als potplant op terras of balkon.
Cornus controversa ‘Laska’
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: W.J. van Ooi, Reeuwijk, 2007.
Er is maar een beperkt aantal cultivars van
C. controversa, waarvan de bekendste (‘Variegata’) bontbladig is. ‘Laska’ heeft groen blad,
maar wijkt juist af in groeiwijze. Al vanaf jonge
leeftijd groeien de takken meer opgaand dan bij
de typische C. controversa. Uiteindelijk zal de
boom dus beduidend slanker groeien. De bladeren zijn wat smaller dan bij de soort en hebben
spitsere toppen. De jonge bladeren zijn iets
brons getint. Omstreeks april-mei verschijnen de
crèmewitte bloemen in afgeplatte tuilen.
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Cortaderia selloana ‘Golden Goblin’
Bronzen Medaille
INZENDER: Rijnbeek en Zoon B.V., Boskoop.
WINNER: Merz Baumschulen, Offenbach am
Main, Duitsland, 2007.
Goudbonte cultivar die ontstond uit de bekende
‘Pumila’. De bladeren zijn iets smaller dan bij
‘Pumila’. Ze hangen sierlijk gebogen naar beneden. In tegenstelling tot ‘Pumila’ bloeit ‘Golden Goblin’ op jonge leeftijd al rijk. ‘Golden
Goblin’ is een sierlijke plant die fraai gekleurd
loof combineert met een gedrongen groeiwijze
en goede bloei. Zowel geschikt als kuipplant en
als tuinplant.
Diervilla sessilifolia ‘Lpdcpodasa’PBR (COOL
SPLASH)
Zilveren Medaille
INZENDER: John Woods Nurseries Ltd., Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Peter Podaras & Harold Pellet, Landscape Development Centre, Mound, Minnesota,
Verenigde Staten, 2007.
Bijzonder opvallende Diervilla die met het bonte
blad vernieuwend is in het sortiment. De ovale
bladeren hebben toegespitste toppen. Ze zijn
donker grijsgroen met brede crèmekleurige randen. Net zoals bij andere Diervilla zijn de bloemen geel. Hoewel de bloemen op zich fraai zijn,
contrasteren deze niet erg met het bonte blad.
‘Lpdcpodasa’ (COOL SPLASH) leent zich prima
om in vakken toe te passen
Echinacea ‘Hot Summer’PBR
Bronzen Medaille

WINNER: Peter van Stein, Terra Nova, Voorhout,
2009.
De opvallende bloemvorm, bloemkleuren en
soms gekleurde bladeren maken Eryngium tot
unieke en onvervangbare vaste planten. ‘Magical Stone’ is een opgaande groeiende plant tot
een hoogte van circa 40 cm. De diep ingesneden
bladeren zijn dof donkergroen en hebben licht
grijsgroene nerven. De bloeiwijzen hebben de
voor Eryngium karakteristieke vorm. Ze bestaan
uit een ovaal hoofdje met daaronder een krans
van diep ingesneden bracteeën (omwindselbladeren). Deze zijn helder violetblauw. De bloemhoofdjes zijn iets lichter. ‘Magical Stone’ kan
toegepast worden als vaste plant, maar is ook
geschikt voor de snij.
Euonymus fortunei ‘Heins Silver’PBR (SILVER
CARPET)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Sneijers Boomkwekerij Bv,
Beek en Donk, 2008.
Lage en spreidend groeiende wintergroene heester met dunne twijgen en ovale bladeren. De
bladeren zijn 0,5-1 cm lang. Ze zijn in vergelijking met bekende E. fortunei cultivars zoals
‘Emerald ‘n’ Gold’ en ‘Silver Queen’ dus klein.
De bladeren zijn donkergroen met duidelijke zilverwitte randen. ‘Heins Silver’ (SILVER CARPET)
is een frisse heester die prima past in moderne
teeltmethodes en concepten.
Euonymus japonicus ‘Happiness’PBR
Bronzen Medaille

INZENDER/WINNER: Marco van Noort Vaste Planten, Warmond, 2009.
Het sortiment Echinacea is de laatste jaren
enorm gegroeid en wordt nog ieder jaar uitgebreid. Nieuwe bloemvormen, kleuren en ander
kleurverloop worden steeds ontwikkeld. ‘Hot
Summer’ is een nieuwe cultivar met een “klassieke” bloemvorm, maar valt vooral op door het
kleurverloop tijdens de bloei. Als de bloemen
openen zijn ze oranje. Vervolgens kleuren ze
diep oranjerood en bij uitbloeien kleuren ze
rood. Vooral toegepast in groepen geeft dit een
prachtig effect.

INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Johan en Guus Nouws, Zundert, 2008.
Deze Euonymus japonicus is een nieuwe cultivar
in de zogenaamde kleinbladige types. De groei
is breed spreidend-opgaand tot een uiteindelijke
hoogte van circa 50 cm. De bladeren zijn smal
elliptisch en hebben een ondiep getande bladrand. Meest in het oog springend zijn echter de
bladkleuren. Het jonge schot is licht geelgroen,
vervolgens kleuren de bladeren heldergeel. Het
oude(re) blad is heldergroen tot donkergroen.
Als plant doet ‘Happiness’ zijn naam eer aan.
Het is een frisse plant die tal van mogelijkheden heeft als visueel aantrekkelijke potplant en
tuinplant.

Eryngium ‘Magical Stone’
Zilveren Medaille

Frangula alnus ‘Ron Williams’ (FINE LINE)
Zilveren Medaille

INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.

118

Dendroflora nr 46 2009

103. Euonymus japonicus ‘Happiness’

WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nurseries Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten,
2007.
Slank opgaande struik die uiteindelijk kan uitgroeien tot een kleine boom. De takken staan
onder een kleine hoek in de stam ingeplant
waardoor een slanke groei gewaarborgd is. De
dof donkergroene bladeren zijn zeer smal en
ingesneden. Op het eerste gezicht lijkt ‘Ron Williams’ (FINE LINE) op de oude cultivar ‘Aspleniifolia’. Een vergelijking tussen deze twee wijst
echter uit dat ‘Ron Williams’ (FINE LINE) een
veel regelmatiger en vooral slankere groeiwijze
heeft. Ook zijn de bladeren wat langer. Als gehele plant is ‘Ron Williams’ (FINE LINE) gewoon
“netter” dan ‘Aspleniifolia’. ‘Fine Line’ is een
prima tuinplant, maar leent zich ook voor toepassing in het openbaar groen of in een grote
pot.
Gentiana ‘Blue Magic’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB Greenteam Newplants, Lisse en
Kwekerij De Boezem, Reeuwijk.
WINNER: Kwekerij De Boezem, Reeuwijk,
2007.

Interessante kruising tussen Gentiana makinoi en G. scabra. Eerstgenoemde soort groeit
gewoonlijk uit tot een vaste plant van meer dan
50 cm hoogte, maar deze kruising met G. scabra heeft geresulteerd in een beduidend lagere
en compactere plant. ‘Blue Magic’ Is een zeer
compact groeiende vaste plant tot een hoogte
van circa 25 cm. De helder hemelsblauwe tot
lichtblauwe bloemen zijn tonvormig en openen
in de zomer en vroege herfst. Deze Gentiaan laat
zich goed forceren en is daardoor prima geschikt
als potgekweekte impulsplant.
Hebe ‘Zebora’PBR (HEBEDONNA ANNA)
Bronzen Medaille
INZENDER: Telersvereniging Addenda, Honselersdijk.
WINNER: Gartneriet Kjærgårdsminde Nyborg,
Denemarken, 2008.
Van origine een tuinplant, zien we Hebe tegenwoordig steeds vaker als serre- en kamerplant.
Logisch, de meeste compacte cultivars lenen
zich prima voor de teelt als visueel aantrekkelijke potplant. ‘Zebora’ (HEBEDONNA ANNA)
is een gezonde, goed groeiende Hebe met iets
glimmend donkergroen blad. De bloemen staan
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in wat langere, compacte trossen. Ze zijn helder
violetpaars. De meeldraden zijn violet en vallen
niet speciaal op.

geschikt als winterharde tuinplant. Zoals alle
Hibiscus is ook deze cultivar een warmteminnende plant.

Hebe ‘Zenia’PBR (HEBEDONNA DIANA)
Zilveren Medaille

Hibiscus ‘Resi’PBR
Gouden Medaille

INZENDER: Telersvereniging Addenda, Honselersdijk.
WINNER: Gartneriet Kjærgårdsminde, Nyborg,
Denemarken, 2008.
Evenals de hierboven beschreven Zebora’
(HEBEDONNA DIANA)is ook Zenia’ (HEBEDONNA
DIANA) een prima vertakte plant die zich goed
leent voor de impulsmarkt. De bladeren zijn dof
grijsgroen. Ze zijn breed elliptisch en liggen qua
vorm tussen die van een typische grootbladigeen kleinbladige Hebe in. De bloemen staan in
compacte trossen. Ze zijn helder paarsrood met
witte meeldraden, wat erg warm overkomt. De
bloemen contrasteren prima met het blad.

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop en L. Akkermans en P. Vergeldt, Lottum.
WINNER: L. Akkermans, Boomkwekerij Harry
Menkehorst, Hengelo 2007.
Deze innovatieve nieuwigheid ontstond uit een
opmerkelijke kruising tussen H. paramutabilis
en H. syriacus ‘Woodbridge’. ‘Resi’ heeft dan
ook kenmerken van beide ouders. De Bvormige
groeiwijze en relatief grote drielobbige bladeren zijn eigenschappen die geërfd zijn van H.
paramutabilis. De paarsroze bloemen met het
rode hart lijken meer op die van H. syriacus. De
bloemen verbloeien lilapaars.
Vanwege de Bvormige groei is ‘Resi’ geschikt
om als (kleine) laanboom te kweken en te verhandelen. Het sortiment fraai bloeiende laanbomen is niet erg groot en ‘Resi’ is dan ook
een goede aanvulling. Kan zowel in particuliere
tuinen als in het openbaar groen worden toegepast.

Hibiscus moscheutos ‘GH7’PBR (GUIDO OAK
RED)
Zilveren Medaille
INZENDER: De Zonnebloem, De Kwakel.
WINNER: Guido van Herck, Herenthout, België,
2008.
De groep “vaste planten” binnen Hibiscus winnen razendsnel aan populariteit. Er is dan ook
een hausse aan nieuwe rassen op de markt en
meerdere veredelaars hebben zich op deze spectaculair bloeiende planten gestort. Dit is ook
het geval bij ‘GH7’ (GUIDO OAK RED). In
vergelijking met andere H. moscheutos zijn de
bloemen erg groot. Ze zijn dof diep oranjerood.
In eerste instantie is deze plant erg geschikt voor
de impulsmarkt in een fraaie pot op terras of balkon. Maar natuurlijk kan deze winterharde plant
ook als tuinplant worden toegepast. De bladeren
zijn drielobbig.
Hibiscus ‘Princess Laura’PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Marcel van Leeuwen, Reeuwijk.
WINNER: Dick Degenhardt, Boskoop, 2009.
In vergelijking met de hierboven beschreven
‘GH7’ (GUIDO OAK RED) heeft ’Princess Laura’
iets kleinere bloemen en min of meer hartvormige, ongelobde bladeren. De bloemen zijn iets
meer glimmend en roder van kleur. De gele
meeldraden steken goed af tegen de rode achtergrond. Prima als plant voor impulsaankopen
in een grote pot op terras of balkon, maar ook
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Hibiscus syriacus ‘America Irene Scott’PBR
(SUGAR TIP)
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Spring Meadow Nurseries Grand
Haven, Michigan, Verenigde Staten, 2008.
Breed opgaand groeiende struik met een goede
groei en vertakking. De bladeren, met de vorm
van de soort, zijn onregelmatig crèmewit tot
licht grijsgroen gerand en gevlekt. De bloemen
verschijnen vanaf midzomer tot in september.
Ze zijn halfgevuld tot gevuld en prachtig zachtroze met een rood hart. In tegenstelling tot de
bloemen van veel andere bontbladige cultivars
openen de bloemen van ‘America Irene Scott’
(SUGAR TIP) ook in wat donkerder en koelere
zomers. Vanwege de fraaie kleur hebben bloeiende planten een sprankelende uitstraling.
Hydrangea macrophylla ‘Hortmaja’PBR (MAGICAL JADE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Kolster B.V., Boskoop en Hortève
Breeding, De Kwakel 2007.
Hoewel oorspronkelijk een tuinplant, worden

cultivars van Hydrangea macrophylla steeds
vaker als potplant of snijbloem gekweekt. Zo
ook ‘Hortmaja’PBR (MAGICAL JADE), die juist
werd ontwikkeld om als potplant gekweekt en
verhandeld te worden. Het zal duidelijk zijn
dat dergelijke planten gemakkelijk en op jonge
leeftijd al rijk moeten bloeien. Ook de kleuren
moeten aansprekend zijn. Bij deze cultivar zijn
de bloemen wit met een vleugje lichtgroen. Als
de bloemen uitbloeien intensiveert de groene
kleur in de bloemen, soms aangevuld met rode
tinten. De bloemtuilen zijn afgeplat bolrond, het
is dus een cultivar uit de Hortensia Groep.
Hydrangea macrophylla
(MAGICAL AMETHYST)
Gouden Medaille

‘Hokomathyst’PBR

INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Kolster B.V., Boskoop en Hortève
Breeding, De Kwakel 2007.
Evenals ‘Hortmaja’PBR (MAGICAL JADE) is ook
‘Hokomathyst’PBR (MAGICAL AMETHYST) ontwikkeld als potplant. Het is een zeer bloeirijke cultivar met een regelmatige groeiwijze en prachtige
bloemkleuren. De steriele bloemen zijn zachtroze met groene toppen aan de schutblaadjes.

Als de bloemen verbloeien wordt het groen
intenser en wordt het toch al fraaie contrast met
het roze hart alleen maar versterkt. Ook deze
cultivar behoort tot de Hortensia Groep, getuige
de afgeplat bolvormige bloeiwijzen.
Mahonia ‘Cabaret’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: K.W. Verboom Boomkwekerij, Boskoop, 2008.
Relatief lage wintergroene struik tot circa 1
meter hoog. Het blad is geveerd en donker geelgroen van kleur. De jonge scheuten zijn purpergroen. De 9 tot 15 blaadjes voelen niet extreem
scherp aan. De bloemen verschijnen omstreeks
eind augustus tot begin oktober. Ze staan in
schuin- tot rechtopstaande enkelvoudige trossen. De bloemknoppen zijn diep oranjerood, de
geopende bloemen zijn licht oranje (kelkbladen)
met zachtgeel (kroonbladen).
Hoewel het langer bekend is dat er Mahonia met
min of meer oranje bloemen zijn, is ‘Cabaret’
de eerste winterharde cultivar die op grotere
schaal gekweekt kan worden. De bloemkleuren
zijn ronduit spectaculair. Het is een zaailing van
M. nitens, maar waarschijnlijk is de vaderplant

104. Hydrangea macrophylla ‘Hokomathyst’ MAGICAL AMETHYST
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M. gracilipes of M. eubracteata, die vlak in de
buurt stonden.
Pennisetum setaceum ‘Fireworks’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB Greenteam Newplants, Lisse en
Kwekerij Stauden Peters.
WINNER: Creek Hill Nursery, Leola, Pennsylvania, Verenigde Staten, 2008.
Kleurig siergras met een sierlijke opgaande
groei tot circa 75 cm. De bladeren zijn sierlijk
gebogen zodat de plant een mooie informele
habitus heeft. Het blad is purperrood met groene,
geelgroene en crèmekleurige lengtestrepen. De
bloempluimen zijn zachtroze tot licht roodbruin
met iets grijs en kleuren goed bij het blad.
Omdat de winterhardheid van ‘Fireworks’ twijfelachtig is wordt deze fraaie cultivar bij voorkeur als borderplant of in pot of kuip toegepast.
Penstemon ‘Red Riding Hood’
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Molter BV, Noordwijkerhout,
2007.
Stevige, mooi gedrongen groeiende vaste plant
die relatief slank opgaand groeit. De bladeren
zijn iets glimmend donkergroen. De bloemen
zijn helder rozerood met iets geel en een donkerder tekening. Ze staan in opstaande trossen.
Hoewel de bloemkleur binnen Penstemon niet
nieuw en is besloot de keuringscommissie de
plant te bekronen vanwege de mooie groeiwijze,
rijke bloei en sterke kleuren.

Petunia ‘BHTUN31501’PBR (PRETTY MUCH
PICASSO)
Bronzen Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Saltash,
Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Plant 21 LLC, Bonsal, Californië, Verenigde Staten, 2009.
Het sortiment Petunia is enorm groot. Deze
onmiskenbare perkplanten kunnen veel kleur
geven aan bloembakken en borders. De typisch
gevormde en onmiskenbare bloemen spreken
veel mensen aan. De laatste jaren werden steeds
meer opvallende kleurencombinaties ontwikkeld. De tijdens Plantarium ’09 gekeurde ‘BHTUN31501’PBR (PRETTY MUCH PICASSO) is hier een
goed voorbeeld van. De bloemen zijn dieppaars
met een zeer donker violet, bijna zwart centrum.
De middennerf van elk bloemblad is eveneens
donkerviolet tot zwart. De top van elk bloemblad is groen.
Populus deltoides ‘Purple Tower’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Kromhout bv, Hazerswoude.
WINNER: Green Road Import and Export Co.,
Beijing, China, 2008.

Perovskia atriplicifolia ‘Lisslitt’PBR (LACEY
BLUE)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Liss Forest Nursery Ltd., Greatham,
Verenigd Koninkrijk, 2008.
De “oude” cultivars van Perovskia groeien allen
tot meer dan een meter hoogte. Met de cultivar
‘Little Spire’ kwam er een iets lager blijvende
cultivar (circa 80 cm) op de markt. ‘Lisslitt’
(LACEY BLUE) is een nieuwigheid die nog lager
dan ‘Little Spire’ blijft. De plant wordt zo’n 50
tot 60 cm hoog, heeft een goede vertakking en
een compacte habitus. De grijsgroene bladeren
zijn zeer diep ingesneden. Qua bloei is de plant
gelijk aan de andere Perovskia. Violette kelkjes
en een diep violetblauwe kroon. Zeer winterhard
en prima geschikt om in vakken, borders en potten of kuipen toe te passen.
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105. Perovskia atriplicifolia ‘Lisslitt’ LACEY BLUE

Forse boom met een breed piramidale groeiwijze tot meer dan 15 meter hoogte. Het meest
opvallende en ook unieke kenmerk van ‘Purple
Tower’ zijn de diep purperen bladeren. Vooral
de jonge bladeren zijn glimmend donkerpurper,
later in de zomer worden ze wat groener en
doffer. Vooral de volwassen bladeren hebben
een duidelijk rodere hoofdnerf. Ze hebben de
typische breed ovale tot driehoekige vorm van
P. deltoides.
‘Purple Tower’ kan als laanboom worden toegepast, maar zal ook in grote tuinen en parken goed
toegepast kunnen worden.
Sedum spectabile ‘Florseblab’ (BLACK BEAUTY)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Florensis, Hendrik-Ido-Ambacht, 2009.
Brede en relatief laagblijvende vaste plant in het,
op het moment zeer populaire geslacht Sedum.
Zoals bij meerdere cultivars het geval is zijn
de bladeren glimmend diep purperbruin. De
bloemen zijn donker rozerood. Er zijn inmiddels
meerdere donkerbladige Sedum cultivars op de
markt en ‘Forseblab’ (Black Beauty) is dan ook
niet uniek. De getoonde planten waren mooi op
kleur en hadden ze een prima habitus. Reden
voor de bekroning met een Bronzen Medaille.
Thuja occidentalis ‘Filips Magic Moment’PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Edwin Smits, Volkel, 2007.
Ontstaan als mutant (sport) in de overbekende
prima cultivar ‘Smaragd’, heeft ‘Filips Magic
Moment’ dezelfde piramidale groeiwijze. In
tegenstelling tot ‘Smaragd’ heeft ‘Filips Magic
Moment’ mooi groengeel tot geel loof. In de late
winter en het vroege voorjaar is het wat intenser
van kleur dan in de zomer en herfst. Het loof is
goed gesloten wat de plant prima mogelijkheden
voor toepassing als haagplant geeft. Daarbij is
een met ‘Smaragd’ vergelijkbare cultivar met
geel loof zeer welkom in het sortiment.
Thuja plicata ‘Little Boy’PBR
Bronzen Medaille

106. Thuja plicata ‘Little Boy’

breed kegelvormige habitus. Het loof is licht
geelgroen en kleurt ’s winters wat meer bronskleurig. ‘Little Boy’ is een leuke aanwinst in het
sortiment T. plicata die goed als solitair en voor
brede hagen gebruikt kan worden.
Weigela ‘Courtacad1’PBR (BLACK AND WHITE)
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: INRA, Angers, Frankrijk, 2009.
Weigela is er in diverse combinaties van bloem
en blad. ‘Courtacad01’ (BLACK AND WHITE)
voegt twee kenmerken samen die nog niet in
één plant te vinden waren: purperbruin blad en
witte bloemen. Het is een compacte plant die
weliswaar niet dwergachtig groeit, maar toch
ook niet enorm hard. Helaas zijn de bloemen niet
zuiverwit maar iets roze aan de basis. Ook waren
de getoonde planten niet optimaal. Toch biedt
deze plant voldoende perspectief voor gebruik.

INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Ralf und Roland Kruse, Bad Zwischenahn, Duitsland, 2008.
Compact groeiende conifeer met eerst een brede,
bijna ronde habitus en later een meer opgaande.
Oudere planten hebben een kegelvormige tot
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Summary
At the trade show “Plantarium 2009” 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). Six plants received a gold medal, seventeen
plants received silver medals and twentytwo plants received bronze medals.
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