.HXULQJHQ
R.T. Houtman

Op de kwekerij van Plant Publiciteit Holland (PPH) werden in 2012 zes gewassen door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen met een medaille bekroond. De planten werden beoordeeld op sier- en
gebruikswaarde. Een beschrijving van de in 2012 bekroonde gewassen.

Abelia ×JUDQGLÀRUD ‘Abelops’PBR (SUNSHINE
DAYDREAM)
Bronzen Medaille

WINNER: Ron van Opstal Boomkwekerij, Zun-

instantie een bladplant. Maar dan wel eentje
met zeer kleurig blad. Tijdens Plantarium 2009
werd ‘Abelops’ al met een Zilveren Medaille
bekroond.

dert, 2008.

Caryopteris ×clandonensis µ:KLWH6XUSULVH¶PBR
Bronzen Medaille

dicht
vertakt, jonge twijgen grijspurper (187A/B),
oudere takken lichter (170A).
BLADEREN: Eirond, circa 2,5 cm lang en 1,2 cm
breed met een gezaagde bladrand en spitse top;
jonge bladeren geelgroen (148A-152A) met een
onregelmatige oranjerode rand (34B); volwassen bladeren geelgroen (146A), naar de rand
lichter (154A/C) met een oranjerode buitenste
rand (34C/D).
BLOEMEN: Circa 1,7 cm breed en 2,3 cm lang,
bestaand uit twee kroonlobben aan de bovenkant en drie aan de onderkant van de bloem;
bovenste kroonlobben lichtpaars (76A/B) met
een lichtere top en basis (76D), onderste kroonlobben lichtpaars (76D) verlopend naar wit aan
de top en basis (N155A); bloeitijd september-oktober.
Deze planten werden in het voorjaar van 2010
opgeplant en doorstonden dus de twee “pittige”
winters van 2010-2011 en 2011-2012 in de vollegrond. Tijdens deze winters bevroren de planten
vrijwel volledig, maar herstelden ze zich prima.
Van de oorspronkelijke tien exemplaren waren
er in 2012 nog acht in goede gezondheid.
‘Abelops’ groeit mooi compact afgeplat bolvormig en vormt een goed gevulde, dichtvertakte
struik. Daarnaast is hij sterk op de wortel (valt
niet snel om) wat een prima eigenschap is bij
potcultuur. Aan de andere kant zijn de visuele
verschillen met de vergelijkbare Abelia ‘Kaleidoscope’ vrij klein. De jonge bladeren van
‘Kaleidoscope’ zijn iets bruiner getint met een
doffer oranje rand. De volwassen bladeren hebben juist een meer geelgroene rand.
‘Abelops’ is geen rijke bloeier; het is in eerste

WINNER: Kwekerij J.J. Bos, Wilp, 2007.
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
GROEIWIJZE: Breed, bolvormig tot breed eirond,

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
GROEIWIJZE: Breed, afgeplat bolvormig,
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met een opgaande vertakking, jonge twijgen
geelgroen (145A), oudere takken grijsbruin
(199C en N199A).
BLADEREN: Eirond, iets convex (bol), circa 6,5
cm lang en 2,8 cm breed (bij jonge planten) met
een onregelmatig grof gezaagde bladrand en
spitse top; bladkleur groen (137A/B) met een
onregelmatige geelgroene tot witte rand (150D
tot 155A).
BLOEMEN: In eindstandige en okselstandige bijschermen, licht violetblauw (92A), onderlip iets
donkerder gerand (N88C/D), circa 1,1 cm lang
en smal (0,5 cm breed); bloeitijd september-oktober.
Vanwege het zilverbonte blad is ‘White Surprise’ onmiskenbaar. Naast de voor Caryopteris
karakteristieke violetblauwe bloemen, die in de
nazomer en vroege herfst de grootste sierwaarde vormen, heeft ‘White Surprise’ dus het gehele seizoen sierwaarde. De bloemen contrasteren
zeer goed met het bonte blad. Tijdens Plantarium 2007 werd ‘White Surprise’ bekroond met
een Bronzen Medaille.
Eucalyptus gunnii ‘Cagire’PBR (AZURA
Bronzen Medaille

WINNER: ,QVWLWXW 7HFKQRORJLTXH )&%$ 3DULMV
Frankrijk, 2007.

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
GROEIWIJZE: Kleine tot middelgrote

boom met
een opgaande smal ovale kroon, later breder.

Jonge twijgen geelgroen (144A), maar bedekt
met een grijsgroene waslaag (189D), later grijsrood (183D). Oudere takken en stam grijsbruin.
BLADEREN: Wintergroen, rond tot breed eirond;
circa 3,5 cm lang en 3,3 cm breed, gaafrandig,
top afgerond tot uitgerand, voet hartvormig.
Bladkleur grijsgroen (189A) met een intens
grijsgroene waslaag (188A-189B).
E. gunnii wordt al vele jaren met wisselend
succes in Belgische en Nederlandse tuinen
toegepast. De plant heeft mooi blauwgrijs blad
en spreekt veel mensen aan. Hoewel de soort
bekend staat als één van de meest winterharde
soorten, is de winterhardheid van door zaad vermeerderde E. gunnii wisselend maar in veruit de
meeste gevallen onvoldoende. ‘Azura’ werd op
het Frans bosbouwinstutuut FCBA geselecteerd
vanwege de uitzonderlijke winterhardheid. Niet
alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland hebben de opgeplante exemplaren zonder moeite de
behoorlijk strenge winters 2010-2011 en 20112012 overleefd.
De bladeren zijn wat minder blauw dan bij
gezaaide E. gunnii. Maar nog steeds heeft
‘Cagire’ (AZURA) dezelfde subtropische uitstraling als de soort.
Hamamelis ×intermedia ‘Evi’
Zilveren Medaille

WINNER/INZENDER: W.J. van der Werf, Boskoop,
2012.

GROEIWIJZE: Vaasvormig, op jonge leeftijd vrij

open en los vertakt, later dichter.
BLOEMEN: Naar alle zijden gericht; kelk lichtpurper; kroonbladen 20-22 mm lang en 2,5-3
mm breed, oranjegeel (14B tot 17C); aangenaam
maar niet sterk geurend; bloeitijd eind februari-begin maart.
Uit een groot aantal zaailingen werd deze plant
door de winner geselecteerd op plantvorm en
bloeitijd. ‘Evi’ was de eerste zaailing die door
Van der Werf werd geselecteerd.
De plant heeft een regelmatige vaasvormige habitus. Op jonge leeftijd valt de enigszins
losse groeiwijze op. Later zal de plant dichter
vertakken. Het is een laatbloeiende cultivar, wat
als voordeel heeft dat de bloei meer in het echte handelsseizoen plaatsvindt en de plant goed
als bloeiende heester verkocht kan worden. De
bloemkleur is oranjegeel en de bloemen verspreiden geen sterke, maar wel een aangenaPHIULV]XUHJHXUµ'RHUDN¶NRPWTXDNOHXUKHW
dichtst in de buurt, maar deze heeft als eigenschap dat het blad ’s winters dor in de plant blijft
hangen. Iets dat ‘Evi’ niet doet. De ouders van

deze plant zijn onbekend.
Leucothoe fontanesiana ‘Howw’PBR ( WHITEWATER
Bronzen Medaille

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Head Ornamentals Inc., Seneca, South

Carolina, VS van Amerika, 2006.
Breed spreidend-opgaand, dicht
vertakt, twijgen overhangend tot iets schuin
omhoog groeiend.
BLADEREN: Wintergroen, enkelvoudig, langwerpig-eirond tot eirond-lancetvormig, top spits,
basis wigvormig, circa 2,5-10 cm lang en 0,52,5 cm breed, groen (139A), grijsgroen en wit
gemarmerd (191B en 155A), iets leerachtig.
BLOEMEN: in okselstandige trossen tot circa 7 cm
lang, afzonderlijke bloemen urnvormig, hangend, circa 7 mm lang en 5 mm in doorsnede,
groenwit tot wit (157D-155D); kelk groenwit
(157C), licht geurend; bloeitijd mei.
‘Howw’ werd tijdens Plantarium 2010 al
bekroond met een Zilveren Medaille (zie
'HQGURÀRUD 1U  SDJ   *HGXUHQGH
de tijd dat de planten opgeplant hebben gestaan
voor de veldkeuring werden slechts enkele
groenbladige scheuten aangetroffen. De plant
heeft kwekersrecht, dus ook in de keuring daarvoor werd het terugslaan naar groen niet als
probleem ervaren. Voornaamste pluspunt van
deze plant is de frisse uitstraling die nog wordt
versterkt als de plant bloeit. Geselecteerd uit
zaailingen van L. fontanesiana.

GROEIWIJZE:

Pieris japonica ‘Passion’
Zilveren Medaille

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Lisse, 2005.

GROEIWIJZE:

Onregelmatig afgeplat bolvormig,
dicht vertakt.
BLADEREN: Wintergroen, enkelvoudig, breed
lancetvormig tot spatelvormig, basis en top
spits, circa 4,0-6,0 cm lang en 1,4-1,8 cm breed,
groen (N137A/B), relatief dik en wat leerachtig.
BLOEMEN: In pluimen tot circa 13 cm lang, centrale as iets knikkend aan de top, zij-assen vrijwel horizontaal afstaand; afzonderlijke bloemen
urnvormig, hangend, circa 7 mm lang, aan de
basis circa 6 mm doorsnede, aan de top circa 4
mm, diep paarsrood (59B-60A), bijna wit aan de
basis, bij uitbloeien lichter (59C) en prominenter
wit aan de basis; kelk rood (45C), bij uitbloeien
geelgroen (151A/C); bloemen aangenaam zoet
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geurend; bloeitijd eind maart-half april.
Uit een kruising tussen P. japonica ‘Valley
Rose’ en ‘Cupido’ ontstond ‘Passion’. De plant
werd ontwikkeld in een kruisingsprogramma
dat erop gericht was om de roodbloeiende P.
japonica ‘Valley Valentine’ te verbeteren. Hoewel de bloei van ‘Valley Valentine’ prachtig is,
is deze cultivar moeilijk te vermeerderen, kweken en relatief zwak als tuinplant. Ook vertakt
‘Valley Valentine’ nauwelijks. Met ‘Passion’ is
men hierin gedeeltelijk geslaagd. De plant is
maar iets minder moeilijk te vermeerderen dan
‘Valley Valentine’, maar groeit veel beter en is
beduidend sterker. De bossige plantvorm maakt
dat de struiken goed gesloten blijven groeien.
De bloemkleur is warm en wat sterker dan in
‘Katsura’ (eveneens een roodbloeiende Pieris).
Ook zijn de bloemtrossen voller en beter vertakt,
en in de knop zijn ze opstaand. De jonge scheuten van ‘Passion’ zijn bronskleurig groen en niet
rood of purperbruin, zoals bij ‘Forest Flame’ of
’Katsura’. Niet alleen als tuinplant, maar ook als
potplant is ‘Passion’ een blikvanger.

Summary
Six new plants were assessed several times during 2012 and received medals from the judging
committee of the Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions of the plants and their
origins are given in Dutch. Four plant received a bronze medal and two plants received a
silver medal.
The protocol of the judging committee has been changed in 2011. Plants receive medals instead
of awards, similar to the judging system used at Plantarium and Groot Groen Plus.
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