Veel nieuws op Plantarium 2013

Delosperma cooperi ‘12ROSK1’
(Jewel of desert rosequartz)

De score aan nieuwigheden op Plantarium 2013 is groot, heel groot zelfs. Het is natuurlijk niet zeker of alle hier gemelde soorten ook
werkelijk gekeurd kunnen worden, maar het voorlopige oordeel is dat het weer smullen wordt voor de liefhebbers.
Auteur: Hein van Iersel
Abelia grandiflora 'Sparkling Silver'
Abelia grandiflora 'Sparkling Silver' is gewonnen
door Leon van Lint Boomkwekerij uit Boskoop,
die deze plant samen met Valkplant BV uit
Boskoop in 2013 in de handel brengt en voor de
nieuwighedenkeuring inzendt. Abelia grandiflora
'Sparkling Silver' is een zeer stabiele zilverbonte
Abelia met een prachtige herfstkleur. 'Sparkling
Silver' bloeit in augustus/september en heeft een
mooie compacte habitus.
Actaea pachypoda 'Misty Blue'
Actaea pachypoda 'Misty Blue' is geurend, heeft
een opvallende kleur en is onderhoudsvrij. ‘Misty
Blue’ produceert in mei/juni witte, geurende bloemen, in het najaar gevolgd door witte bessen met
een donker oog. De bladkleur is blauwgrijs. Deze
Actaea wordt 65 cm hoog en 65 cm breed. Erg
compact. Het liefst staat ‘Misty Blue’ in de halfschaduw. ‘Misty Blue’ weerstaat de extreme kou
tot -35 °C. Zeer geschikt als tuin-, patio- en terrasplant. 'Misty Blue' is gewonnen door Richard
Lightly van Mt. Cuba Center en wordt in de
handel gebracht door Paul Nihot Tissue Culture
uit Zandvoort. De plant wordt ingezonden door
Plantipp BV uit IJsselstein.

12

Anemone hybryda 'PKAN' (Pink Kiss)
Anemone hybryda 'PKAN' (Pink Kiss) is een compacte, zeer rijk bloeiende anemoon. De bloemen
zijn lichtroze van kleur en worden zo’n 50 tot 60
cm hoog. De plant staat het liefst in een humusrijke grond in de halfschaduw. De compactheid
van PINK KISS maakt de plant ideaal voor de
vasteplantenborder, maar in een pot op het terras
doet hij het ook goed. Inzender van deze plant
is Plantipp BV uit IJsselstein. Pink Kiss is gewonnen door Katsunori Kaneko uit Japan en in 2013
in de handel gebracht door Kwekerij Korrel uit
Amstelveen & Gebr. Alkemade uit Lisse.

Astilbe 'Chocolate Shogun'.

Anemone hybryda 'PKAN' (Pink Kiss).

Astilbe 'Chocolate Shogun'
Deze donkerbladige Astilbe wordt ingezonden
door CNB New Plants, die de plant ook in de
handel brengt. Het blad is chocoladebruin van
kleur; hiermee is dit de meest donkerbladige
Astilbe die er is. Door deze donkere kleur combineert 'Chocolate Shogun' mooi met geel-/
lichtbladige planten en heesters. Hoewel deze
Astilbe voorkeur heeft voor een schaduwrijke
standplaats, is een plek in de zon ook mogelijk,

Sortiment

op voorwaarde dat de bodem vochtig blijft. Zoals
alle Astilbes houdt 'Chocolade Shogun' van een
lichte, humusrijke bodem. De plant is gewonnen
door Mr. Nagasaki Teruhisa uit Japan en is kwekersrechtelijk beschermd.
Campanula ‘PKM02’ (Magic Mee)
Campanula ‘PKM02’ heeft talrijke grote blauwe
bloemen. Een plant in een pot van 17 cm kan
zo’n 1000 bloemen hebben! Magic Mee is zowel
voor binnen als voor buiten geschikt. De groei is
heel compact, waardoor groeiremmers niet nodig
zijn. Winner van deze plant is Gartneriet PKM uit
Denemarken, die de plant ook heeft ingezonden
voor de nieuwighedenkeuring en in de handel
brengt.
Carex oshimensis 'Everlime' (Evercolor)
Carex oshimensis ‘Everlime’ (Evercolor) is de laatste nieuwe introductie uit de Evercolor TM- serie
uit het FitzGerald-veredelingsprogramma. De
bladeren zijn groen van kleur met een subtiele
limekleurige rand. De plant is robuust en een
sterke groeier onder dezelfde groeiomstandigheden als de welbekende Carex ‘Everest’.
Evercolor is zeer geschikt voor de border, in de
zon of de schaduw, in pot op het terras of in een
gemengde bak met zomerbloeiers. De bruingele
bloemen in het voorjaar steken mooi af tegen de
frisse donkergroene bladeren met limekleurige
rand. Fitzgerald Nurseries Ltd uit Ierland brengt
de plant in de handel met ingang van 2014 en is
ook de inzender van de plant voor de nieuwighedenkeuring. Kwekersrecht is aangevraagd.

Cordyline 'Can Can' en Cordyline 'Cha Cha'
Cordyline 'Can Can' en Cordyline 'Cha Cha'
zijn twee nieuwe Cordylines. Door de bladkleur
onderscheiden zij zich van alle andere Cordylines.
Bij 'Can Can' groeit het nieuwe blad uit tot heldere bonte roze en rode bladeren. De volwassen
bladeren verkleuren van crème naar lichtgroen.
Bij 'Cha Cha' groeit het nieuwe blad uit tot heldere bonte abrikoos- tot lichtbruine bladeren,
terwijl de volwassen bladeren van geel naar
groen verkleuren. 'Can Can' en 'Cha Cha' zijn
Cordylines die op het verkleuren van het ouder
wordende blad zijn gekruist. Beide cultivars
groeien sterk met een gezond wortelgestel en
kunnen zowel in de tuin als in pot op het terras
uitstekend uit de voeten. Bij strenge vorst dienen
de planten te worden beschermd. Cordyline 'Can
Can' en Cordyline 'Cha Cha' worden ingezonden
door Van Vliet New Plants BV uit Stroe, die deze
planten in 2013 ook in de handel brengt. De
winner is Peter John Fraser uit Nieuw-Zeeland.

Dianthus ‘Dochiba’ (Diadoble Crimson Picotee).

Carex oshimensis 'Everlime' (Evercolor).

Carex oshimensis 'Everlime' (Evercolor).

Dianthus ‘Dochiba’ (Diadoble Crimson Picotee)
Dianthus ‘Dochiba’ (Diadoble Crimson Picotee)
behoort tot de serie Dianthus Diadoble. Dit zijn
goede winterharde tuinplanten die geschikt zijn
voor container en grote potmaten. Tot de serie
behoren vroegbloeiende planten met heldere,
opvallende kleuren met een sterke en robuust
groeiende plantbouw. Diadoble Crimson Picotee
heeft helderrode bloemen met een witte rand.
De winner is Hem Genetics uit Hem. GootjesAllPlant bv uit Schagen brengt de plant in de
handel en heeft ook de inzending voor de nieuwighedenkeuring gedaan.

Delosperma cooperi ‘12ROSK1’ (Jewel of desert
rosequartz)
Jewel of desert rosequartz behoort tot de Jewel
of Desert-serie. Deze Delosperma’s kenmerken
zich door de compacte en zeer horizontale
groeiwijze, bloei van de zomer tot de winter,
de winterhardheid en de droogteresistentie.
Jewel of desert rosequartz heeft relatief kleine
bladeren en lila/roze bloemen. De plant is gewonnen door Koichiro Nishikawa uit Japan en in
2006 benaamd. Star Quality Outdoor Plants
uit Hazerswoude & Kwekerij W.J. Kempen uit
Hazerswoude brengen de plant sinds 2013 in
de handel. Plantipp BV uit IJsselstein heeft deze
kwekersrechtelijk beschermde plant ingeschreven
voor de nieuwighedenkeuring.

Euonymus japonicus 'Lankveld03' (Paloma Blanca)
Paloma Blanca kenmerkt zich door de nieuwe
scheuten in het voorjaar; deze zijn parelmoerkleuring en zichtbaar van begin maart tot begin juni.
In de zomer heeft Paloma Blanca frisgroen blad.
De struik is dicht en compact en wintergroen
en prima geschikt als compacte heg, tuinplant,
solitair of in mixbakken. De plant is gewonnen
en in 2013 in de handel gebracht door Thijs van
Lankveld uit Elsendorp en is kwekersrechtelijk
beschermd. Inzender voor de nieuwighedenkeuring is Plantipp BV uit IJsselstein.
Hebe Pink Pixie ('Branpink')
Hebe Pink Pixie ('Branpink') is een zeer gezonde,
stevige Hebe met een compacte groeiwijze. Pink
Pixie heeft prachtige roze bloemen die bloeien
vanaf mei/juni. De plant is redelijk winterhard.
Pink Pixie is beschermd middels merkenrecht.
Hebe Pink Pixie ('Branpink') is gewonnen door
Bransford Webbs Plant Company uit Engeland.
De plant wordt in de handel gebracht door
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bloemen. De bloeiperiode is van de lente tot en
met de zomer. Deze groenblijvende vaste plant
houdt van een plaats in de halfschaduw tot volle
zon en wordt maximaal 50 cm hoog.
Hydrangea macrophylla ‘Youme H1917’ (Love)
Deze nieuwe Hydrangea macrophylla is gewonnen door R. Irie uit Japan en wordt in de handel
gebracht door Van Klaveren Plant Hortensia's uit
De Kwakel. Love is kwekersrechtelijk beschermd.
Love heeft dubbele rozetbloemen die mooi roze
van kleur zijn. Plantipp BV uit IJsselstein heeft de
plant ingezonden voor de keuring.

Hebe Pink Pixie ('Branpink').

Bransford Webbs Plant Company en Valkplant BV
uit Boskoop, die ook de inzending voor de nieuwighedenkeuring hebben gedaan.
Heuchera 'Apricot', Heuchera ‘Cassis’ en
Heuchera 'Silver Dollar'
CNB New Plants uit Lisse introduceert op
Plantarium drie nieuwe Heuchera’s, die zijn
gewonnen door Thierry Delabroye uit Frankrijk.
Kenmerken van deze Heuchera’s zijn de rijke
bloei en de spectaculaire kleuren. Heuchera
‘Apricot’ heeft abrikoos-/rozekleurige bladen met
roze/rode bloemen. Heuchera 'Cassis' is donkerbladig en heeft roodroze bloemen en Heuchera
‘Silver Dollar’ heeft zilvergroen blad met roze
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Lantana ‘Chapel Hill Yellow’ en
Lantana ‘Sunny Side Up’
Lantana ‘Chapel Hill Yellow’ en Lantana ‘Sunny
Side Up’ behoren tot de Sunshine Lantanaserie. Deze Lantana’s zijn onderhoudsvrij en
droogtetolerant. De groeiwijze is laagspreidend
met donkergroen blad en de bloei is uitbundig.
‘Chapel Hill Yellow’ bloeit met gele bloemen en
‘Sunny Side Up’ met geelwitte bloemen, waarbij het middenstuk geel is en de rand wit. De
planten zijn tot -15°C winterhard. Deze twee
cultivars zijn gewonnen door Plant Introductions
uit Amerika en worden in de handel gebracht
door Stekbedrijf Bergs BV uit Heythuizen en
J.G. Cammeraat uit Boskoop. Kwekersrechtelijk
beschermd. Plantipp BV uit IJsselstein is de inzender van deze planten.

Hydrangea macrophylla ‘Youme H1917’ (Love).

Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’
Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’ is een nieuwe
paniculata met dichte kegelvormige bloemen, die
limoenkleurig zijn en al snel verkleuren naar zuiver wit. In het najaar verkleuren de bloemen naar
roze. De bloemen, met een grootte van tussen de
30 en 40 cm (indien uitgeplant in de volle grond),
worden gedragen op stelen die bruin van kleur
zijn. ‘Polar Bear’ wordt 1,5 meter hoog (inclusief

Heuchera 'Silver Dollar'.

bloem) en 1,5 meter breed. -25/-30 °C is geen
probleem voor dit ras. Goed te gebruiken als
patio- maar ook als haagplant of vakbeplanting.
Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’ wordt ingezonden door Breederplants V.O.F. die de plant ook
in de handel heeft gebracht. De winner is A.J.
Bregman uit Hazerswoude.

Hydrangea paniculata ‘Hpopr013’ (Candlelight).

Lantana ‘Sunny Side Up’.

Lavandula stoechas ‘Wijs02’ (Lusi Pink)
Deze kwekersrechtelijk beschermde Lusi Pink is
gewonnen door Robert Wijsman uit Boskoop
en in 2010 benaamd. Met ingang van 2013
wordt de plant in de handel gebracht door
Boomkwekerij Robert Wijsman VOF uit Boskoop
en Stekbedrijf Bergs BV uit Heythuizen. Lusi Pink
onderscheidt zich door de massieve bloemen
met een unieke bloemkleur. De plant groeit
uniform, is ziekteongevoelig en heeft een lange
bloei. Deze sterke plant kan tegen een stootje en
is zeer geschikt voor transport. Plantipp BV uit
IJsselstein heeft deze plant ingezonden voor de
nieuwighedenkeuring.

Leucothoe keiskei ‘Opstal50’ (Burning Love)
Leucothoe keiskei ‘Opstal50’ is gewonnen door
Ron van Opstal uit Zundert, die deze mooie heester ook in de handel brengt. Burning Love heeft
mooi fijn blad, groeit compact met een goede
vertakking. Het blad is roodpaars van kleur en is
van september tot maart op zijn mooist. Inzender
van deze plant is Plantipp BV uit IJsselstein.
Ligustrum japonicum 'Briquinze' (Colombine) en
Ligustrum japonicum 'Briseize' (Arlequin)
André Briant Jeunes Plants uit Frankrijk heeft dit
jaar twee nieuwe Ligustrums ingezonden voor de
nieuwighedenkeuring. De planten zijn gewonnen
door André Briant Jeunes Plants, die ze in 2013
– 2014 ook in de handel brengt. Beide planten
hebben een compacte groei met een ronde
vorm. De jonge scheuten zijn rood van kleur.
Colombine heeft goudgeel blad en Arlequin
geelcrème. De planten zijn kwekersrechtelijk
beschermd.

Lychnis arkwrightii ‘Pmoore05’ (Scarlett O’Hara)
Lychnis arkwrightii ‘Pmoore05’ (Scarlett O’Hara) is
geschikt als borderplant, maar kan ook prima in
pot. Opvallend zijn de grote, felrode bloemen die
mooi afsteken bij het donkere blad. De groei is
compact en gelijkmatig, de plant wordt maximaal
50 cm hoog. Scarlett O’Hara is zeer winterhard
en wordt vermeerderd via stek. Scarlett O’Hara is
gewonnen door Peter Moore uit Engeland. Gebr.
Alkemade uit Lisse brengt de planten met ingang
van 2013 in de handel. Plantipp BV uit IJsselstein
is de inzender van deze plant.

een mooi contrast geeft met de donkerrode
scheuten. ‘Sunset’ past perfect in borders, maar
ook als patioplant komt hij zeker goed tot zijn
recht. In warmere gebieden kan de plant in de
winter buiten blijven staan, in koudere gebieden
heeft de plant enige beschutting nodig of moet
hij overwinteren in een kas. Winterhardheid tot
-15 °C. De plant is kwekersrechtelijk beschermd.
Winner is Van den Dool Botanic uit Boskoop, die
de plant ook sinds 2012 in de handel brengt.
Breederplants V.O.F. uit Gouda heeft Summer
Sunset ingezonden voor de nieuwighedenkeuring.
Panicum virgatum ‘Cheyenne Sky’
Panicum virgatum ‘Cheyenne Sky’ heeft blauwgroenkleurig loof, dat al vroeg in de zomer een
sierlijke rode gloed krijgt. Compacte soort met
sierlijke bloeiwijze. Het contrast tussen het roodgekleurde blad en de fijne bloemaren geeft de
gehele nazomer en herfst een fraaie sierwaarde.
Gewonnen door Walters Gardens uit Amerika en
in de handel gebracht door Stauden Peters uit
Duitsland. Inzender voor de nieuwighedenkeuring
is GASA Germany uit Duitsland. Kwekersrechtelijk
beschermd.

Lychnis arkwrightii ‘Pmoore05’ (Scarlett O’Hara).

Ligustrum japonicum 'Briseize' (Arlequin).

Lonicera nitida 'Golden Glow'
Lonicera nitida 'Golden Glow' is gewonnen door
Nijland Siergroen uit Harfsen, die deze kwekersrechtelijk beschermde planten sinds 2012 in de
handel brengt. 'Golden Glow' is een nieuwe
heester die direct opvalt door zijn zuivere gele
bladkleur. Deze nieuwe heester is een ideale
soort voor vakbeplanting, woon- en werkomgeving, rotondes en massabeplanting. Maar ook als
potplant geeft hij kleur. De blaadjes zijn ongeveer
1 cm lang, leerachtig en goudgeel van kleur.
'Golden Glow' staat het liefst op een zonnige
standplaats, maar in de halfschaduw kan hij ook
zijn waarde tonen. 'Golden Glow' heeft weinig
verzorging nodig en kan indien gewenst stevig
worden gesnoeid. Van Vliet New Plants BV heeft
deze plant ingezonden voor de keuring.

Nandina domestica ‘Sunset’ (Summer Sunset)
‘Sunset’ is een bladhoudende Nandina met donkerrode scheuten. De hoogte is maximaal 1,5
meter en de breedte 1 meter. De bloeiperiode
van ‘Sunset’ is juni en juli, de bloemen zijn wit,
de bloemknoppen zijn mooi roze van kleur, wat

Panicum virgatum ‘Cheyenne Sky’.

Nandina domestica ‘Sunset’ (Summer Sunset).

Pennisetum setaceum ‘Cherry Sparkler’
‘Cherry Sparkler’ kenmerkt zich door het bonte
blad met duidelijke, romigwitte en groene lengtestrepen. Bij blootstelling aan de zon krijgt het
een roze gloed. Deze cultivar is ontstaan uit P.
setaceum ‘Fireworks’. Gewonnen en benaamd in
2010 door ItSaul & Ronald Strasko uit Amerika en
wordt in 2014 in de handel gebracht door CNB
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New Plants uit Lisse, die ook inzender van deze
plant is. De plant is kwekersrechtelijk beschermd.
Deze lichtroze Pennisetum is goed te combineren
met bijvoorbeeld Pennisetum ‘Fireworks’ & ‘Sky
Rocket’.

lende en unieke lichtpaarsblauwe kleur. De plant
is goed vertakt en sterk tegen meeldauw. Winner
Bartels Stek uit Aalsmeer brengt deze planten
ook in de handel en is tevens inzender voor de
nieuwighedenkeuring.

Perovskia atriplicifolia ‘Lissvery’ (Silvery Blue)
Silvery Blue is een Perovskia (Blauwe Spirea) met
zilverkleurig blad en een zeer sterke plantopbouw. Silvery Blue is gewonnen door Peter Catt
uit Engeland, die ook de 'Lacey Blue' heeft veredeld. Silvery Blue staat het beste in de volle zon,
maar kan ook in de halfschaduw geplant worden.
Een goed doorlatende grond is noodzakelijk voor
elke Perovskia. Bloeit vanaf de zomer tot en met
het najaar met mooie blauwpaarse bloemen, die
ook nog eens een fijne geur verspreiden. Silvery
Blue is geschikt voor de vasteplantenborder,
rotstuin, heidetuin en voor een gecombineerde
container. De plant wordt in de handel gebracht
door Boomkwekerij Daniels uit Nijkerk, Lendert
de Vos uit Reeuwijk en Gebr. Alkemade uit Lisse.
Kwekersrecht is aangevraagd. Inzender van deze
plant is Plantipp BV uit IJsselstein.

Photinia fraseri ‘Oploo1’ (Red Light)
Winner van deze kwekersrechtelijk beschermde
Photinia fraseri ‘Oploo1’ (Red Light)
is Alexander van Oploo van Van Oploo
Tuinplanten uit Bavel, die de plant ook in de
handel brengt. Zoals de naam al zegt, heeft Red
Light felrode takken met prachtig rood blad.
Photinia fraseri ‘Oploo1’ houdt het hele jaar door
zijn blad en is goed winterhard (tot -18°C). Door
regelmatig snoeien blijft de plant compact en verschijnen er weer nieuwe felrode takken en rood
blad. Deze plant is ingezonden door Plantipp BV
uit IJsselstein.

het blad naar rood. Amber Jubilee werd in 2012
geïntroduceerd ter ere van het diamanten jubileum van Koningin Elisabeth. Inzender van deze
plant is Joh. Stolwijk & Zn. Boomkwekerijen BV
uit Boskoop. Amber Jubilee is gewonnen door
Rick Durand van Jeffries Nursery uit Canada en is
kwekersrechtelijk beschermd, in 2012 benaamd
en in de handel gebracht door Bailey Nursery uit
Amerika.
Pieris japonica ‘Opstal 69’ (Pink Passion)
Pieris japonica ‘Opstal 69’ (PINK PASSION) is
gewonnen door Ron van Opstal uit Zundert,
die deze plant in 2014 in de handel brengt.
Kwekersrecht is aangevraagd. Pink Passion is een
mutant uit de Valley Rose, heeft zeer grote roze
bloemen die lang aan de plant blijven. Plantipp
BV is de inzender van deze plant.
Potentilla fruticosa ORANGE LADY (‘Orange One’)
Deze door Valkplant BV ingezonden Potentilla
fruticosa Orange Lady (‘Orange One’) is een rijkbloeiende, zeer gezonde Potentilla. De bloemen
van Orange Lady zijn prachtig helder oranje van
kleur. Deze Potentilla blijft laag, ongeveer 40-60
cm. De winner is Tim Wood, Spring Meadow
Nursery, Grand Haven uit Amerika. Orange Lady
wordt in 2013 in de handel gebracht door Piet
Kolster uit Boskoop en Valkplant BV uit Boskoop.
Kwekersrecht is aangevraagd.

Photinia fraseri ‘Oploo1’ (Red Light).

Perovskia atriplicifolia ‘Lissvery’ (Silvery Blue).

Phlox ‘Bareightyfive’ (Early Hot Pink) en Phlox
‘Bareightysix’ (Flame Blue) (Paniculata Group)
Bartels Stek uit Aalsmeer heeft een serie Phloxrassen ontwikkeld die genetisch kort blijven.
Dat maakt deze Phloxen zeer geschikt als tuinplant of als potplant. Phlox ‘Bareightyfive‘ (Early
Hot Pink) bloeit ten opzichte van de overige
Paniculata-soorten tot drie weken eerder, met
zeer veel mediumformaat hardroze bloemen.
Phlox ‘Bareightysix‘ (Flame Blue) heeft een opval-
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Physocarpus opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee)
Amber Jubilee is een spectaculaire nieuwe plant
met prachtige bladtinten van oranje, geel en
goud met witte bloemen. In de herfst verkleurt

Physocarpus opulifolius ‘Jefam’ (Amber Jubilee).

Potentilla fruticosa ORANGE LADY (‘Orange One’).

Prunus laurocerasus ‘GRPL 18’ (Green Planet)
Deze bolvormige Prunus is gewonnen door Guido
Rouwette uit Valkenburg en wordt in de handel
gebracht door Boomkwekerij Jos Selten, Meterik.
Voor deze plant is kwekersrecht aangevraagd.
Zoals de naam al zegt, draagt de Green Planet
bij aan een gezonde groene wereld. Deze altijd
groene plant is extreem winterhard en kan temperaturen verdragen tot -20/-25 °C. Plantipp BV
uit IJsselstein is de inzender van deze plant.

Rhododendron 'Henri Nannen'
Rhododendron 'Henri Nannen' is gewonnen
door Bruns Pflanzen Export GmbH & Co. KG
uit Duitsland. De bloemen zijn zalmkleurig tot
crèmeroze aan de buitenkant en geel tot oranje
in het midden. Het blad is middelgroot, krachtig
groen en licht gedraaid. De aderen zijn duidelijk
zichtbaar, waardoor het blad een levendige textuur heeft. De groeivorm is rechtop, rond en
gesloten. Winterhard tot -26°C. Bruns Pflanzen
Export GmbH & Co. KG uit Duitsland heeft deze
plant in 2007 in de handel gebracht en nu ingezonden voor de keuring.

van kleur met opvallende paarse nerven. De
crèmegele bloemen verschijnen van augustus
tot september. De plant vertakt zeer goed en
heeft dezelfde groeiwijze als Sedum ‘Matrona’.
De plant wordt zo’n 25 cm hoog en de bloemen 35 cm. Zeer geschikt voor de border of als
patioplant. Standplaats in de volle zon. Sedum
‘Eline’ is gewonnen door Kwekerij Aan de Dijk
uit Oudeschip en in 2012 benaamd. De plant is
in 2013 in de handel gebracht door CNB New
Plants.

Salvia ‘Blue Note’, ‘Red Swing’, ‘Salmon Dance’
en ‘Violin Music’
CNB New Plants uit Lisse heeft voor de nieuwighedenkeuring een serie nieuwe Salvia’s
ingeschreven: ‘Blue Note’, ‘Red Swing’, ‘Salmon
Dance’ en ‘Violin Music’.
Deze nieuwe, geurende Salvia’s zijn rijkbloeiend
en ook doorbloeiend en daardoor alleen al een
aanwinst voor het sortiment. Uitstekend geschikt
voor pot en tuin. Hoogte ‘Blue Note’ en ‘Red
Swing’ 40-50 cm, ‘Salmon Dance’ 50 cm en
‘Violin Music’ 30-50 cm. Gewonnen door Cathy
Bernabe Henansal uit Frankrijk en benaamd
in 2011. In 2012 in de handel gebracht door
CNB New Plants uit Lisse (NL). Kwekersrechtelijk
beschermd.

Syringa Bloomerang Dark Purple (‘SMSJBP7’).
Sedum 'Eline'.

Spiraea Doube Play Big Bang (‘Tracy’)
Spiraea Doube Play Big Bang (‘Tracy’) is een plant
met mooie grote bladeren en bloemen. Het jonge
blad van deze Spiraea is prachtig oranje van
kleur en verkleurend naar heldergeel. De grote
roze bloemen kleuren prachtig bij dit gele blad.
Daarnaast is Doube Play Big Bang zeer winterhard en tezamen met zijn prachtige kleurenpalet
gedurende de seizoenen een aanwinst voor in
de tuin, maar ook voor de aanlegbranche. De
plant wordt voor de keuring ingezonden door
Valkplant BV uit Boskoop. Doube Play Big Bang
is gewonnen door Tim Wood, Spring Meadow
Nursery, Grand Haven, VS en wordt in 2013 in de
handel gebracht door Valkplant BV uit Boskoop
en Leon van Lint Boomkwekerij uit Boskoop.

Photinia fraseri ‘Oploo1’ (Red Light).

Sedum 'Eline'
Deze geelbloemige Sedum wordt ingezonden
door CNB New Plants uit Lisse. Het blad is groen

in het voorjaar als in het najaar. De bloemen
ruiken heerlijk en hebben een prachtige donkerpaarse kleur. De struik wordt niet al te groot,
ongeveer 100-150 cm, waardoor deze geschikt
is voor een breed publiek. Kwekersrechtelijk
beschermd. Gewonnen door Tim Wood, Spring
Meadow Nursery, Grand Haven, VS. In de
handel gebracht door J.M. van Gemeren uit
Hazerswoude en Valkplant BV uit Boskoop. De
inzender is Valkplant BV.

Syringa Bloomerang Dark Purple (‘SMSJBP7’)
Bloomerang Dark Purple is de tweede Syringa
in de serie Bloomerang, seringen die langdurig
bloeien, waardoor de consument de gehele
zomer plezier heeft van deze planten. Syringa
Bloomerang Dark Purple (‘SMSJBP7’) bloeit zowel

Thuja occidentalis 'Golden Anne'
Thuja occidentalis 'Golden Anne' is een compacte, maar toch ook krachtig groeiende felgele
conifeer. De groeiwijze is piramidaal. De stabiele
gele kleur is zowel in de zomer als in de winter
intens. 'Golden Anne' gedijt goed onder winterse omstandigheden. Ook felle zon kan zij
goed verdragen. 'Golden Anne' is gemakkelijk
en gezond te kweken en is solitair toepasbaar of
kan als compacte haag worden aangeplant. De
plant is gewonnen door Hoof Zevenaar V.O.F. uit
Zevenaar en sinds 2011 in de handel. Van Vliet
New Plants BV uit Stroe is de inzender. 'Golden
Anne' is kwekersrechtelijk beschermd.
Betula pendula ‘Globe’ (Magical Globe)
Betula pendula ‘Globe’ (Magical Globe) is de
eerste bolvormig groeiende berk die op diverse
stamhoogten is te telen. Magical Globe is een
mutant ontstaan uit Betula pendula ‘Alba’ en is
gewonnen door J.F.T. Nurseries (Mr. Colin James)
uit Australië. Kolster BV uit Boskoop brengt deze
Betula sinds 2013 op de Europese markt en heeft
hem ingezonden voor de nieuwighedenkeuring.
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Daboecia cantabrica ‘Mary Robinson’ (Heideperle)
Deze nieuwe Daboecia cantabrica is het resultaat van jarenlang kruisings- en selectiewerk
en de start van een nieuwe generatie in het
heideassortiment. Heideperle is een gezonde,
stabiele, rechtop groeiende en rijkbloeiende
heidesoort. De bloemen zijn groot en rood van
kleur en bloeien vanaf juli. Het loof is dicht
en glanzend groen. MVB Plants Wordwide uit
Bremen, Duitsland is de inzender van deze plant.
Gewonnen door H. Lienhop Gartenbau uit
Verden, Duitsland. In de handel gebracht door H.
Lienhop Gartenbau uit Verden, Duitsland en MVB
Plants Wordwide uit Bremen, Duitsland. ‘Mary
Robinson’ is kwekersrechtelijk beschermd.
MVB Plants Wordwide uit Bremen, Duitsland
heeft twee Erica’s ingezonden voor de nieuwighedenkeuring. Beide planten zijn gewonnen door
H. Lienhop Gartenbau uit Verden, Duitsland. In
de handel gebracht door H. Lienhop Gartenbau
uit Verden, Duitsland en MVB Plants Wordwide
uit Bremen, Duitsland en kwekersrechtelijk
beschermd.

Daboecia cantabrica ‘Mary Robinson’ (Heideperle).

Erica cinerea 'Gruss aus Verden' (Heideperle)
heeft witte bloemen en begint met bloeien
vanaf half juli. De planten zijn gezond, stabiel en
opgaand groeiend. De takken zijn rijk bezet met
bloemen.
Erica cinerea 'Gruss an Bremen' (Heideperle)
heeft lichtviolette bloemen en een intens kleureffect door de rijke bloemenproductie. De bloei is
vanaf half juli.
Kolster BV uit Boskoop brengt met ingang van
2013 twee nieuwe Hypericum-cultivars uit de
MAGICAL-serie in de handel en heeft deze
ingezonden voor de nieuwighedenkeuring.
De planten zijn gewonnen door Floribreed uit
Heelsum en kwekersrechtelijke bescherming is
aangevraagd.
Hypericum inodorum ‘Kolmsea’ (Magical Seasons)
heeft bijzonder grote bruine bessen en is zeer
geschikt voor de snijteelt.

Erica cinerea 'Gruss aus Verden' (Heideperle).

Hypericum inodorum ‘Kolmiglow’ (Magical
Midnight Glow) heeft prachtig glanzende rode
bessen op donkerrood blad en is zeer geschikt
voor pot- en snijteelt.
Malus domestica 'Rosette'
Jos Frijns en Zn bv uit Margraten heeft een bijzondere appelboom ingezonden voor de nieuwighedenkeuring. De Plant is gewonnen door
Frank P. Matthews Ltd, Tenburry Wells, Engeland,
in 2007 benaamd en sinds 2011 in de handel
gebracht door Frank P. Matthews. Het unieke van
Malus domestica ‘Rosette’ is de roodverkleuring
in het vruchtvlees. Deze zoete zomerappel is perfect voor de particuliere markt. De boom hoeft
minimaal te worden gesnoeid, heeft een goede
boomvorm en is resistent tegen schimmelziekten.
Malus domestica ‘Rosette’ heeft een rijke dracht
en dus een goede oogst. De oogsttijd is verspreid
over tien dagen en de vruchten zijn drie tot vier
weken houdbaar in de koelkast. De vruchtgrootte
is ideaal voor kinderen (65-70 mm). Door het
rode vruchtvlees is deze appel ook heel geschikt
als garnering bij het koken.

Malus domestica 'Rosette'.
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Gewortelde stek van Hebe - Rosa - Vinca
sier-, en bodembedekkende heesters
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