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Van 6 t/m 8 oktober 2010 organiseerde de Stichting GrootGroenPlus de jaarlijkse gelijknamige vakbeurs te Zundert. Deze keuringen werden in 2010 voor de
twaalfde keer onder auspiciën van de KVBC uitgevoerd. Er werd gekeurd door
speciaal voor deze gelegenheid samengestelde subcommissies en volgens het
reglement “Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële
presentaties”.
Voor GrootGroenPlus 2010 werden 11 planten
ter keuring aangemeld tegenover 18 planten in
2009. Alle 11 cultivars werden ook beoordeeld;
2 werden bekroond met een Bronzen Medaille, 2
met een Zilveren Medaille en 2 met een Gouden
Medaille.
De kwaliteit van de gekeurde planten was sterk
wisselend, van uitstekend tot bijzonder slecht.
Dit blijft voor de inzenders een constant punt
van aandacht. De bekroningen werden in de
vorm van certificaten toegekend. Een beknopte
beschrijving van de 6 bekroonde planten:
Abelia ‘Lynn’PBR (PINKY BELLS)
Bronzen Medaille

ter. De bladeren zijn ovaal tot breed langwerpig
en iets kleiner en vooral minder bol dan bij
‘Convexed Gold’. Het blad aan de jonge scheuten is diepgeel, later in de zomer kleuren ze meer
groengeel. Het blad lijkt niet of nauwelijks te
verbranden in de zomer. De belangrijkste eigenschappen van ‘Allgold’ zijn de lagere groei dan
‘Convexed Gold’, en het mooi gekleurde, fijne
blad. Het geeft de plant een frisse uitstraling.
Quercus ×bimundorum ‘Crimschmidt’ (CRIMSPIRE)
Gouden Medaille

SON

INZENDER: Valkplant BV / Boomkwekerij Leon
van Lint, Boskoop.
WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Inc., Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten,
2010.
Aanvankelijk een brede, afgeplatte habitus,
later een iets meer opgaande, afgeplat bolvormige habitus. In vergelijking met de algemeen
gekweekte cultivars van A. ×grandiflora is
‘Lynn’ een behoorlijk sterk groeiende cultivar
met iets grotere bloemen. De zachtroze bloemen
verschijnen in de vroege herfst. De toppen van
de twijgen kleuren oranjebrons in de herfst en
combineren aardig met de roze bloemen, maar
geven het geheel ook een wat doffe uitstraling.
De voornaamste verbetering ten opzichte van
andere cultivars is dat de plant groeikrachtig
is en stevig op de wortel staat waardoor deze
gemakkelijker te kweken is.

INZENDER: Boomkwekerij C. Verhelst – Verplancke, Jabbeke, België.
WINNER: Willet N. Wandell, Oquawka, Illinois,
Verenigde Staten, 1994.
Hoewel ‘Crimschmidt’ in de Verenigde Staten al
een aantal jaren op de markt is, kan voor Europa
nog wel over een nieuwigheid worden gesproken. ‘Crimschmidt’ heeft een goede zuilvormige
habitus. Op jonge leeftijd bijzonder slank maar
later wel iets breder, vooral onder in de kroon.
Het blad is ondiep gelobd en lijkt enigszins op
dat van Q. robur. Het is nauwelijks gevoelig
voor meeldauw. Het blad van ‘Crimschmidt’
geeft een prachtige rode herfstkleur, wat een
vernieuwing is ten opzichte van de bekende
Europese zuilvormige Eiken.
‘Crimschmidt’ ontstond uit een kruising tussen
de Europese Q. robur ‘Fastigiata’en de Amerikaanse Q. alba. De hybridesoortnaam “bimundorum” is dan ook een verwijzing naar de “twee
werelden” waar de oudersoorten voorkomen.

Ilex crenata ‘Allgold’
Zilveren Medaille

Rudbeckia ‘Dublin’
Zilveren Medaille

INZENDER: André van Nijnatten en Zn., Zundert.
WINNER: A.F. van Nijnatten, Zundert, 2003.
Lage en breed uitgroeiende wintergroene hees-

INZENDER: Handelskwekerij Exceptio BV, Boyl.
WINNER: Brian Kabbes, Suameer, 2009.
Overblijvende vaste plant met een compacte
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groeiwijze tot circa 60 cm hoogte. De vrij stevige stengels vormen een goed gevormde plant.
De bloemen verschijnen in de tweede helft van
de zomer en de bloei houdt aan tot de vorst. Ze
zijn relatief groot en halfgevuld tot enkelvoudig.
De diep goudgele kleur is zeer aantrekkelijk.
‘Dublin’ komt voort uit een ingewikkeld kruisingsprogramma waarin naast verschillende
Rudbeckia soorten ook een Echinacea cultivar
werd gebruikt.
De combinatie van vrij compacte groei en grote,
fraai gekleurde bloemen is een toevoeging in het
sortiment.
Sorbus aucuparia ‘Fingerprint’
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Laanboomkwekerij De Martelaer BVBA, Zelzate, België, 2010.
‘Fingerprint’ kan worden beschouwd als een
grote verbetering van S. aucuparia ‘Fastigiata’.
Het is een zuilvormig groeiende boom met een
goed gevulde kroon en een duidelijk betere
groei dan ‘Fastigiata’. Verder lijkt ‘Fingerprint’
ongevoelig voor kanker, eveneens een pre ten
opzichte van ‘Fastigiata’. Het blad is geveerd en
middengroen, gelijk aan ‘Fastigiata’, evenals de
bloei en vruchten.
De ter keuring ingezonden bomen waren van
uitzonderlijk goede kwaliteit. Samen met de

positieve eigenschappen en de groeiende vraag
naar gezonde zuilvormige laanbomen besloot de
keuringscommissie aan ‘Fingerprint’ het predikaat “Beste Nieuwigheid GrootGroenPlus 2010”
toe te kennen.
Thuja plicata ‘Kager’s Beauty’
Bronzen Medaille
INZENDER: Boomkwekerij Peter Leenders BV,
Helden.
WINNER: Anna Wojcik-Kager, Nałáczów, Polen,
2010.
Opvallende breed treurend-spreidend groeiende
conifeer met een informele, ietwat grillige groeiwijze tot circa 80 cm hoog (na 10 jaar) en ruim
een meter breed. De plant groeit met sierlijk
overhangende twijgen die bestaan uit dunne
twijgjes. In het voorjaar loopt ‘Kager’s Beauty’
frisgroen uit. ’s Zomers is het loof donkergroen
en in de herfst en winter kleurt het bronskleurig. Het loof voelt enigszins stug aan en de
plant groeit prima. Vanwege de groeiwijze kan
‘Kager’s Beauty’ als struik, maar ook op stam
worden gekweekt.

R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summary
The tradeshow “Groot Groen Plus” (October 6 until October 8, 2010) was the follow-up on the
previously organised “Groot Groen”. Plants have been judged by their ornamental and utility
value by a special judging committee, organized by the Royal Bo¬skoop Horticultural Society.
The plants were judged according to the rules for plants on trade shows, which means both the
value of the new plant for the nursery business, and the quality of the plant material presented is
taken into account.
Eleven plants have been judged and six of them have been awarded. Two plant received a gold
medal, two plants received silver medals and two plants received bronze medals. Descriptions of
the awarded plants are given (in Dutch only).
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