GrootGroenPlus 2011
R.T. Houtman
Van 5 t/m 7 oktober 2011 organiseerde de Stichting Stichting GrootGroenPlus de jaarlijkse
gelijknamige vakbeurs te Zundert. Deze keuringen werden in 2011 voor de dertiende 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 2011 werden 16 planten
ter keuring aangemeld tegenover 11 planten
in 2010. Één aanmelding viel af omdat deze
plant te lang in cultuur bleek. Van de 15 beoordeelde cultivars werden er vier met een Zilveren
Medaille bekroond en drie met een Bronzen
Medaille. Opvallend was dat het getoonde materiaal onvoldoende vernieuwend was om een
Gouden Medaille toe te kennen.
De kwaliteit van de gekeurde planten was net
als voorgaande jaren wisselend, van uitstekend
tot magertjes. Dit blijft voor de inzenders een
constant punt van aandacht. De bekroningen
werden in de vorm van certificaten toegekend.
Een beknopte beschrijving van de 7 bekroonde
planten:

Kleine boom met een breed piramidale kroon.
De bast is, zoals gebruikelijk bij B. pendula
(Ruwe berk), aanvankelijk bruin maar op latere
leeftijd attractief grijswit. ‘Spider Alley’ heeft
dus alle kenmerken van de Ruwe berk, maar
het verschil wordt gemaakt door de duidelijk
gedraaide twijgen en takken. Dit geeft de boom
een informeel, bijna warrig karakter. Geschikt
voor toepassing als solitair in tuinen of als laanboom in brede straten en groenstroken.
De keuringscommissie besloot deze cultivar
geen Gouden Medaille toe te kennen. Echter,
binnen de met een Zilveren Medaille bekroonde planten stak ‘Spider Alley’ er wel positief
bovenuit. Daarom verkreeg deze cultivar het
predikaat “Beste Nieuwigheid GrootGroenPlus
2011”.

Berberis thunbergii ‘Golden Dream’
Zilveren Medaille
INZENDER: Boomkwekerij Peter Leenders B.V.,
Helden / Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Michael Andrusiv, Litomysl, Tsjechië,
2011.
Compact groeiende cultivar met een dichte vertakking waardoor een bossig struikje ontstaat.
De bladeren zijn relatief klein. In het voorjaar
zijn ze goudgeel om later in de zomer groengeel
te kleuren. Het blad lijkt minder gevoelig voor
zonnebrand dan bij vergelijkbare cultivars. De
lichtgele bloemen vallen nauwelijks op tegen
het gele loof en vormen dus geen toegevoegde
sierwaarde. Ondanks de scherpe doorns kan
deze Berberis als visueel aantrekkelijke potplant
worden gekweekt. Daarnaast is het een plant die
zowel in tuinen als het openbaar groen toegepast
kan worden.
Betula pendula ‘Spider Alley
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Matt Lohan, Carbury Co. Kildare, Ierland, 2005.
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Crataegus succulenta ‘Jubilee’ (BOOMFEESTDAG)

Zilveren Medaille
INZENDER / WINNER: Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving, Lisse, 2007.
Kleine boom met een dichte, ronde kroon die
een hoogte bereikt van circa 5-7 m. De bladeren
zijn eivormig en ongelobd. Ze kleuren oranjebruin in de herfst. De boom bloeit rijk met kleine
witte bloemen. Ze worden gevolgd door glimmend donkerrode vruchten die tot in december
in de boom blijven hangen.
In tegenstelling tot verschillende andere cultivars, zoals o.a. C. ×persimilis ‘Splendens’, gaan
de onderste takken niet afhangen maar blijven
deze horizontaal uitstaan. Daarnaast, en wellicht
veel belangrijker, is ‘Jubilee’ bewezen resistent
tegen bacterievuur. Deze eigenschappen maken
de boom tot een goede aanvulling in het laanbomensortiment.
Fagus sylvatica ‘Rohan Green Weeping’
Zilveren Medaille
INZENDER: André van Nijnatten en Zonen vof,
Zundert.
WINNER: A.F. van Nijnatten, Zundert, 2006.

129. Crataegus succulenta ‘Jubilee’ (BOOMFEESTDAG)
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Treurvorm die geen doorgaande harttak maakt
en daardoor relatief laag en breed zal worden.
De takken hangen sterk naar beneden en dragen donkergroene bladeren. Deze zijn glimmend donkergroen met sterk golvende, gelobde
bladranden. Bij ‘Rohan Green Weeping’ is het
de combinatie van de groeiwijze, bladkleur en
bladvorm die de plant zijn nieuwheidswaarde
geeft. Geschikt voor toepassing als solitair in
tuinen en parken.
Lonicera nitida ‘Tiny Green’
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Boomkwekerij “Het Slagmoer” vof, Wernhout, 2011.
Lonicera nitida is een zeer belangrijke soort
voor de boomkwekerij. Met name in het openbaar groen worden cultivars als ‘Maigrün’ en
‘Elegant’ op grote schaal toegepast. De nieuwe
‘Tiny Green’ wijkt duidelijk af van de bestaande
cultivars doordat het blad duidelijk kleiner is.
Hierdoor krijgt de gehele plant ook een veel fijnere structuur. De toepassing van ‘Tiny Green’
is gelijk aan die van de andere L. nitida cultivars,
als lage haag, of in plantvakken.

130. Crataegus succulenta ‘Jubilee’ (BOOMFEESTDAG)

Physalis alkekengi
QUEEN)
Bronzen Medaille

‘Jel01’

(HALLOWEEN

INZENDER: Handelskwekerij Exceptio BV, Boyl.
WINNER: Jelitto Staudensamen Gmbh, Schwarmstedt, Duitsland, 2010.
De Lampionplant (Physalis alkekengi) is bij
veel consumenten bekend en populair. Het is
een typisch najaarsproduct dat met de sierlijke, opvallend gekleurde vruchten een grote
visuele waarde heeft. Handelskwekerij Exception toonde tijdens GrootGroenPlus 2011 twee
nieuwe rassen die beiden een zeer gedrongen
groeiwijze hebben, gecombineerd met een rijke
vruchtdracht. Beide rassen, ‘Jel01’ (HALLOWEEN
QUEEN) en ‘Jel02’ (HALLOWEEN KING) lijken sterk
op elkaar, maar de keuringscommissie besloot
alleen ‘Jel01’ te bekronen omdat deze een compactere, duidelijk uniformere groeiwijze heeft
in vergelijking met ‘Jel02’. De vruchten (“lampionnen”) van ‘Jel01’ zijn wel iets kleiner dan
bij ‘Jel02’.

131. Lonicera nitida ‘Tiny Green’

Quercus petraea ‘Green Joy’
Zilveren Medaille
INZENDER: Boomkwekerij E. de Jong, Dongen.
WINNER: onbekend, Denemarken.
Zuilvormige Eiken zijn momenteel populair en
het sortiment is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. In tegenstelling tot de meeste cultivars,
die afgeleid zijn van Q. robur of hybriden zijn,
is ‘Green Joy’ een cultivar van Q. petraea. De
habitus is kegelvormig, waarmee de plant breder
zal worden dan bijvoorbeeld Q. robur ‘Fastigiate Koster’ of Q. ×warei ‘Long’ (REGAL PRINCE).
Het blad is fraai donkergroen en blijft in de
herfst relatief lang aan de boom hangen. Helaas
is de boom iets gevoelig voor meeldauw.
R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.
132. Physalis alkekengi ‘Jel01’ (HALLOWEEN QUEEN)

Summary
The tradeshow “Groot Groen Plus” October 5-7, 2011. Plants have been judged by their ornamental and utility value by a special judging committee, organised 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. No plants received a gold medal, four plants received
silver medals and three plants received bronze medals.
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