Plantarium 2007
R. T. Houtman

Van 22 t/m 25 augustus 2007 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 voor zover mogelijk op gebruikswaarde
worden beoordeeld en gekeurd. De keuringen op Plantarium 2007
zijn wederom 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". Bijzonder
tijdens de keuringen tijdens Plantarium 2007 was de toevoeging van
een aantal keurmeesters uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk,
Engeland en Ierland. Dit internationale gezelschap was ten tijde van
de keuringen in Boskoop in het kader van jaarlijkse bijeenkomst
van de Euro-Trials, de Europese sterrenkeuringen.

In totaal werden 13 7 p Janten door 14 1 inzenders ter keuring aangemeld. Hiervan werden 79
planten daadwerkelijk beoordeeld terwijl 58
planten niet voor keuring in aanmerking kwamen. Dit betrofvoornamelijk cultivars waarvan
de planten ten tijde van de vakbeurs geen sierwaarde toonden. Van de planten die wel werden gekeurd, werden er 22 bekroond met een
Bronzen Medaille, 13 met een Zilveren
Medaille en 4 met een Gouden Medaille. Deze
bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend.

Acer palmatum 'Marlo'
Zilveren Medaille

131. A eer palmatum ' Mar lo'

PBR

INZENDER/WINNER: Kwekerij van Son & Koot
B.V., KaatsheuveL
WINNER: Boomkwekerij L.C.M. Nouws B.V.,
Zundert, 2005.
' Marlo' heeft sierlijk diep gelobd blad. Het is
donkergroen met opvallend roze randen die
later in het seizoen bijna wit kleuren. In het
voorjaar en najaar zijn de kleuren nog intenser.
Door de sierlijke, ietwat overhangende twijgen
is 'Marlo' een elegant bontbladig struikje. Uiteindelijk zal de plant enkele meters hoog kunnen worden.
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Alstroemeria 'Koglow' (INCA® GLOW)
Bronzen Medaille

Berberis thunbergii 'Orange Rocket' PBR
Bronzen Medaille

In de tuin kan 'Rekohu Sunrise' ook goed in
groepen worden gebruikt.

INZENDER/WINNER: Könst Alstroemeria, Nieuwveen, 2003.
De Incalelie is vooral bekend als snijbloem. De
nieuwere cultivars werden speciaal ontwikkeld
om als potplant op terras of balkon (of in de
huiskamer) te gebruiken. Aan deze toepassing
wordt niet direct gedacht, maar kan erg verassend zijn. Deze planten zijn winterhard tot circa
-7 oe en kunnen dus ook als tuinplant worden
gebruikt. Bij strenge kou moeten ze beschermd
worden. Het zijn compacte planten die opvallen
door hun rijke bloei in aantrekkelijke kleuren.
Alstroerneria 'Koglow' (INCA Gww) bloeit licht
rozerood met donkerder vlekken en een gele
tekening. De bloemen zijn circa 5 cm groot. De
gehele plant heeft een opvallend compacte
groeiwijze.

INZENDER: Valkplant BV/Boomkwekerij Peter
Leenders VOF, Boskoop/Helden.
WfNNER: Ing. M. Andrusiv, Litomysl, Tsjechië,
2004.
De cultivars van Berberis thunbergii hebben al
vele jaren hun sporen verdient in het openbaar
groen en als tuinplant. De laatste jaren zijn er
echter ook populaire visueel aantrekkelijke cultivars op de markt gekomen. 'Orange Rocket' is
hier een goed voorbeeld van. Deze van origine
Tsjechische cultivar heeft een compacte, slank
opgaande groeiwijze. De ovale bladeren zijn
relatief klein gedurende het gehele seizoen oranj erood. Het oudere blad is soms wat meer purperbruin getint en heeft veelal een lichter randje.
Hierdoor ontstaat er een goed contrast tussen het
jonge en oude blad.

Caryopteris xclandonensis 'White Surprise' PBR
Bronzen Medaille

Alstroemeria 'Kopride' (INCA® PruDE)
Zilveren Medaille

Campanula pyramidalis 'Aida' (SOLIDORA)
Bronzen Medaille

INZENDER/WINNER: Könst Alstroemeria, Nieuwveen, 2007.
In grote lijnen is Alstroerneria ' Kopride (INCA
PRIDE) gelijk aan de hierboven beschreven
'Koglow' (INCA GLOw). 'Kopride' (INCA PRIDE)
bloeit met opvallend grote (5,5-6 cm) zacht lilaroze bloemen met een gele en zeer lichtroze
tekening. De kleuren zijn war dieper en helderder dan bij 'Koglow' (INCA GLOw).
Gezien het aantal jonge en nog te openen bloemknoppen tijdens de keuring lijkt ' Kopride' (INCA
PRIDE) een zeer lange bloeitijd te hebben.

INZENDER: ANA3 bv & Kwekerij van Heesbeen
v.o.f., Haarsteeg.
WINNER: Gärtnerei Keiler, Hedingen, Zwitserland, 1995.
Dit buitenbeentje binnen Campanula wijkt af
van andere soorten door de enorm hoge groeiwijze. De groeiwijze is slank en sterk opgaand
en 'Aida' (SOLIDORA) kan een hoogte van 3
meter bereiken. Vanaf mei tot in oktober verschijnen de talloze grote lilablauwe bloemen. De
bloemen contrasteren goed met het donkergroene blad. 'Aida' (SOLIDORA) is een spectaculaire
vaste plant. Als de plant in een koude kas wordt
overwinterd zal deze niet geheel afsterven maar
kan deze worden teruggeknipt

Astilbe 'Boogie Woogie' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Wijnhout-Koomen, Hillegom.
WfNNER: H. Verduin, Heemskerk, 2004.
Sterke vaste planten met een compacte maar
breed opgaande groeiwijze. De pluimvormige
bloeiwijzen van Astilbe zijn aantrekkelijk en in
vele kleuren en nuances verkrijgbaar. Natuurlijk
kunnen deze vaste planten prima in borders worden toegepast, maar ook als potplant en zelfs als
bloeiende plant in de kamer of serre komen de
sierlijke bloeiwijzen prima tot hun recht.
Astilbe 'Boogie Woogie' heeft een forse
opgaande groeiwijze. Het blad is donkergroen
en heeft een gezonde uitstraling. Er worden
volop bloemstelen gevormd. De bloemknoppen
zijn donker rozerood en de geopende bloemen
diep roze.
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INZENDER/WINNER: Kwekerij J.J. Bos, Wilp,
2007.
Compacte, breed opgaande heester met een
afgeplat bolvormige groeiwijze. Bij Caryopteris
wordt de grootste sierwaarde gevormd door de
blauwe bloemen, die in de tweede helft van de
zomer verschijnen. De bloemen van ' White
Surprise' zijn helder violetblauw. Daarnaast
heeft 'White Surprise' nog een andere belangrijke sierwaarde. De ietwat bolle bladeren zijn donker grijsgroen met crèmewitte randen. De plant
heeft dus het gehele seizoen sierwaarde, terwijl
de bloemen in de nazomer goed contrasteren met
het witbonte blad.

Cercis canadensis 'Covey' (LAVENDER TWIST)
Bronzen Medaille
INZENDER: John Woods Nurseries (voorheen
Notcutts Nurseries), Woodbridge, Verenigd
Koninkrijk
WfNNER: Comelia Covey, Westfield, New York,
Verenigde Staten, 1996.

132. Carex trijida 'Rekohu Sunrise'

Carex trifida 'Rekohu Sunrise' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Terry Hatch, Pukehoke, Nieuw Zeeland, 2007.
Carex (Zegge) is een groot geslacht dat uit circa
1.000 wilde soorten bestaat die over vrijwel de
gehele wereld voorkomen. Een duidelijk kenmerk van Carex is dat de scheuten en bloemstengels driekantig zijn. 'Rekohu Sunrise' is een polvormig groeiende plant tot circa 40 cm hoogte
met sierlijk overhangende bladeren. Deze zijn
heldergroen tot donkergroen met diep groengele
tot gele strepen en randen. Het is een sierlijke
plant om in pot op terras of balkon toe te passen.

133. Caryopteris xclandonensis 'White Surprise'
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De Judasboom, Cercis, is een typische plant die
bloeit op het overjarige hout. Zelfs op de stam
kunnen de roze bloemen verschijnen. De typische hartvormige bladeren van Cercis zijn donkergroen en doen's zomers geen afbreuk aan de
plant. Maar de uitbundige voorjaarsbloei is toch
de hoofdsierwaarde.
'Covey' (LA VENDER TWIST) is uniek in het sortiment Cercis omdat de takken breed overhangen,
typisch zigzaggen en iets gegolfd zijn.

Cistus xhybridus 'Rencis' PBR (RosPICO)
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Pépinières Renault, Gorron, Frankrijk,
2006.
Hoewel de bloemen van Cistus per stuk maar
één dag bloeien, maakt de overdaad aan bloemen dat de planten's zomers wekenlang in bloei
staan. 'Rencis' is een nieuwe aanwinst waarvan
het donkergroene blad brede heldergele randen
heeft. Het is een plant met een lage en brede
groeiwijze en zal uiteindelijk een afgeplat bolvormige habitus krijgen. De bloemen zijn zuiverwit met een geel hartje.
Zoals alle Cistus houdt ook 'Rencis' (RosPICO)
van warmte, zon en niet te veel water. Het zijn

134. Cistus xhybridus 'Rencis' (RosPICO)
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uitstekende kuipplanten, maar ze kunnen ook
goed in de tuin worden gebruikt. De winterhardheid van deze frisse verschijning is in Nederland
twijfelachtig.

plaats en in juli en augustus bloeit 'Zostiwa'
(STILL WATERS) opnieuw rijk. De bloemen zijn
bleekblauw met donkere meeldraden. Met name
de contrasterende meeldraden zijn zeer opvallend. De bloembladen zijn iets gegolfd.
Een sterk punt van deze cultivar is dat de bloembladen nauwelijks verbleken bij uitbloeien.

Clematis 'Zojapur' PBR (JACKMANII PuRPUREA) (Late Large-flowered Group)
Bronzen Medaille

Cleome spinosa 'lnncleosr' PBR (SENORITA
ROSALITA)
Bronzen Medaille

INZENDER: J. van Zoest B.V., Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2003.
Klimplant tot circa 2,5 m hoog met paarse bloemen die in het hart wat lichter zijn. De bloemen
zijn purper geaderd. De meeldraden zijn groenig. Bloeit van juni tot in september.
De rijke bloei, lange bloeitijd en opvallende
kleuren zijn de voornaamste pluspunten van
deze plant.

Clematis 'Zostiwa' PBR (STILL WATERS) (Early
Large-flowered Group)
Zilveren Medaille
INZENDER: J. van Zoest B.V., Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2000.
Clematis 'Zostiwa' (STILL WATERS) is een relatief compact groeiende klimplant tot circa 2 m
hoogte. In mei en juni vindt de eerste hoofdbloei

135. Clematis 'Zojapur'

(JACKMANI PURPUREA)

136. Clematis 'Zostiwa' (STILL

INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Saltash,
Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Innovaplant GmbH, Gensingen, Duitsland, 2006.
De Nederlandse naam van Cleome, Kattensnor,
dankt deze plant aan de snorhaarachtige meeldraden en stijlen die uit de bloemen steken. De
gewone Kattensnor, Cleome spinosa, wordt
gewoonlijk door zaaien vermeerderd, waardoor
er soms een variatie aan kleUJen ontstaat, van
roze tot mooi paars tot flets lichtpaars en wit.
Meestal zijn ze echter redelijk kleurvast, waarbij
roze de meest gebruikelijke kleur is. Cleome
'lnncleosr' (SENORITA ROSALITA) wordt vegetatief vermeerderd, waardoor de eigenschappen
behouden blijven. Het is een compact groeiende

WATERS)
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plant met paarse bloemen. Het blad is donkergroen en oogt gezond. Kan als kuipplant of als
borderplant worden gebruikt.

Cornus 'KN30 8' PBR (VENUS)
Gouden Medaille
INZENDERS: Baumschule Eberts GbR, Baden
Baden, Duitsland en W.J. van Ooi, Reeuwijk.
WINNER: Dr. Elwin Orton, Rutgers University,
New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten.
Cornus ' KN30 8' (VENUS) ontstond uit een kruising tussen Cornus kousa var. chinensis en C.
nuttallii.
De bladeren zijn donkergroen en voelen iets
leerachtig aan. De bloemen zijn zeer groot en
kunnen een doorsnede van 15 cm hebben. Iedere bloem bestaat uit 4-6 (soms 7) schutbladen.
Hoewel de planten die tijdens de beurs werden
getoond, in bloei geforceerd waren, ligt de
natuurlijke bloeitijd in mei.

Cornus kousa 'Eva' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV/ De Douglas Boomkwekerijproducten, Boskoop/Wernhout.
WINNER: A. Domen, Wernhout, 2006.
In tegenstelling tot de meeste andere Cornus
kousa cultivars groeit 'Eva' duidelijk slanker
omhoog. Er zijn inmiddels al meerdere zilverbonte cultivars, maar 'Eva' wijkt toch op een
aantal punten af. De bladeren zijn donkergroen
met witte randen. De bladtoppen van jonge bladeren zijn iets roze aangelopen, wat de kleurindruk duidelijk verlevendigd. Ook de hoofdnerf
is rozerood, vooral aan de basis van het blad. De
bladeren zijn relatief smal en contrasteren goed
met de donkere twijgen van de plant.

Cortaderia selloana 'lnncortgf' PBR (GOLDEN
FANTASY)
Bronzen Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Saltash,
Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Peter Erdsiek, Gütersloh, Duitsland,
2006.
Breed opgaand siergras met sierlijk overhangende bladeren. De lange, smalle bladeren zijn heldergroen met lichtgele randen en strepen. Hierdoor krijgt de plant een rustige geelgroene kleur.
Omstreeks september en oktober verschijnen de
zilvergrijze bloempluimen die iets boven het
loof uitsteken. ' Inncortgf (GOLDEN FANTASY)
bloeit echter niet erg rijk. De plant groeit iets
136
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hoger als de erop gelijkende 'Splendid Star' en
zal een hoogte van circa 1 m bereiken.
Kan als kuipplant op terras of balkon worden
toegepast, maar komt ook in groepen in de tuin
goed tot zijn recht.

Heuchera ' Tiramisu' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: CNB (ba), Lisse.
WINNER: Thierry & Sandrine Delabroye, Hantay, Frankrijk, 2006.
Ieder jaar worden vele nieuwe Heuchera cultivars geïntroduceerd. Op Plantarium 2007 werd
echter maar één nieuwe cultivar gekeurd. Zoals
zoveel Heuchera zijn het ook bij ' Tiramisu' de
uitzonderlijke bladkleuren die de sierwaarde
bepalen. De bladeren zijn opvallend licht geelgroen met een duidelijke rozeachtig oranje tot
roze tekening. De crèmekleurige bloemen zijn
vrij onopvallend. ' Tiramisu' is prima geschikt
om in pot op terras of balkon te gebruiken.

Hibiscus syriacus ' Notwood3' PBR (BLUE
CHIFFON)
Bronzen Medaille

'Annabelle'. Daarnaast groeit ' Ha yes Starburst'
(HOVARIA) iets meer gedrongen. Wel zijn de
bloeiwijzen vrij zwaar en de twij gen relatief dun,
waardoor ze gemakkelijk overhangen.

Hy drangea 'lnovalaur' PBR (SEMIOLA)
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: INRA/SAPHINOV, Angers, Frankrijk,
2006.
De uit Frankrijk afkomstige Hydrangea ' Inovalaur' (SEMIOLA) is volgens de winner het resultaat uit een kruising tussen Hydrangea anomala
subsp. petiolaris en een Zuidamerikaanse soort,
H. seemanii. Het is dus een klimhortensia. Deze
(semi)wintergroene klimplant heeft glimmend
donkergroene bladeren. De jonge scheuten zijn
bronskleurig. De bloemen staan in iets bolvormige schermen en bestaan uit vele kleine bloementjes met aan de randen opvallende steriele
bloemen. Deze zijn wit.
Omdat dit het resultaat is uit een kruising tussen
een winterharde en een twijfelachtig-winterharde soort, is de winterhardheid in het Nederlandse klimaat nog onduidelijk. Overigens wordt
door sommigen getwijfeld aan de hybride-oor-

INZENDER: John Woods Nurseries (voorheen
Notcutts Nurseries), Woodbridge, Verenigd
Koninkrijk.
WINNER: Dr. R.I. Woods, Shelford, Verenigd
Koninkrijk, 2007.
Hoewel het sortiment Hibiscus niet bijzonder
snel groeit, worden er regelmatig nieuwe cultivars aan toegevoegd. Hibiscus syriacus 'Notwood3' (BLUE CHIFFON) is evenals de andere
cultivars een breed opgaande struik.
De bloemen van ' Notwood3' (BLUE CHIFFON)
zijn 10-12 cm groot en halfgevuld. Ze zijn zacht
lichtblauw met een paarsrode vlek in het hart.

sprong. Hydrangea anomala en H. seemanii
komen uit verschillende secties en hybriden
waren tot nu toe onbekend.

Hydrangea quercifolia ' Little Honey' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: W.J. van Ooi/W.J. Spaargaren BV,
Boskoop.
WINNER: David Jarzynka, Olympia, Washington, Verenigde Staten, 2003 .
Slechts weinig Hortensia's hebben zulke mooie
bladeren als Hydrangea quercifolia (Eikenbladhortensia). De grote bladeren zijn opvallend
gelobd en tonen fantastische herfstkleuren. De
bloemen zijn wit en staan in grote pluimen. Bij
' Litt1e Honey ' zij n de jonge bladeren grijzig geel
terwijl het volwassen blad goudgeel is. In de
herfst kleuren ze dieprood.
' Little Honey' kan 's zomers goed als contrastplant dienen. Helaas is de plant inmiddels wel
gevoelig voor zonnebrand gebleken. In de herfst
is het zeker een blikvanger.

Hypericum

xinodorum
W HITE)
Bronzen Medaille

' Kolmawhi'

PBR

( M AG ICAL®

Hydrangea arborescens 'Hayes Starburst' PBR
(HovARIA®)
Bronzen Medaille
INZENDER: Koos & Wilko Hofstede, Huissen.
Winner: Hayes Jackson, Anniston, Alabama,
Verenigde Staten, 2002.
' Hayes Starburst' (HOVARIA) kan het best
beschouwd worden als een gevuldbloemige
' Annabelle' . De grote, breed afgeplat bolvormige schermen dragen talloze groenwitte bloemetjes. Aan de buitenkant van de bloeiwijze zijn
alle bloemen steriel. Binnen in de bloeiwijze zitten de fertiele bloemetjes. Doordat de bloemen
gevuld zijn is de bloeitijd veel langer dan bij

137. Hydrangea ' lnovalaur'

(SEMIOLA)
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INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2005 .
Hypericum is vooral bekend als snijheester,
maar de laatste jaren ook steeds meer in trek als
potplant. De voornaamste sierwaarde wordt
gevormd door de kleurige vruchten. Het zijn
allemaal compact groeiende, bossige struikjes.
Hypericum 'Kolmawhi' (MAGICAL WHITE) is
een compact groeiend, bossig struikje . Zoals de
naam al doet vermoeden, draagt deze cultivar
ivoorwitte vruchten, die prima contrasteren met
het donkergroene blad. Zoals bij de andere
Hypericum ook het geval is, bloeit 'Kolmawhi'
(MAGICAL WHITE) geel, van beginjuli tot begin
augustus.

I/ex crenata 'Golden Rock' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Uwe Renken, Wiesmoor, Duitsland,
2006.
Breed opgaand groeiende wintergroene heester
met een compacte, dicht vertakte habitus. De
bladeren zijn relatief klein en ovaal. Ze zijn niet
bol, zoals het geval is bij 'Convexa' en de geelbladige 'Convexed Gold'. De twijgen zijn roodbruin en de bladeren aan jonge scheuten zijn

goudgeel. Later in de zomer worden de bladeren
heldergeel en groen gevlekt tot egaallicht geelgroen.
'Golden Rock' is zeer geschikt voor toepassing
in groepen, (blok)hagen of als solitair in de particuliere tuin. Ook kan de plant in potten op terras of balkon worden gebruikt.

Lavandula angustifolia 'Lowmar' PBR
(GARDEN BEAUTY)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER : Lowaters Nursery, Southampton, Verenigd Koninkrijk, 2006.
Het aromatische blad en de mooi gekleurde
bloemen zijn de voornaamste positieve eigenschappen van Lavandula. Daarbij voelen ze zich
zeer goed thuis in potten of bloembakken en
dragen ze sterk bij aan een zomerse sfeer in de
tuin. 'Lowmar' (GARDEN BEAUTY) is ontstaan
als mutant uit de wilde L. angustifolia en valt
direct op door het donker grijsgroene blad dat
crèmekleurig gerand is. Het is een goed vertakkende, bossige plant. De bloemen zijn lavendelblauw. Natuurlijk zijn alle delen van de plant
aangenaam geurend.

Liquidambar styracijlua 'Slender Silhouette'
Gouden Medaille
INZÈNDER: W.J. van Ooi, Reeuwijk.
WINNER: Don Shadow, Winchester, Tennessee,
Verenigde Staten, vóór 2001 .
De sterke en bovenal gezonde Liquidambar wint
snel aan populariteit als laanboom en sierboom.
Het mooi gevormde blad toont schitterende
herfstkleuren. Bij veel cultivars is de bast bedekt
met kurklij sten. Het sortiment is de laatste jaren
behoorlijk gegroeid, maar een zuilvormige cultivar was er nog niet. Met de introductie van 'Slender Silhouette' is daar verandering in gekomen.
Deze boom heeft frisgroen blad en groeit slank
omhoog. Dit is al te zien aan de takinzet De hoek
waaronder de zijtakken op de stam staan ingeplant is beduidend kleiner dan bij andere Liquidambar met slanke kronen. De bladeren kleuren
iets geel tot oranje in de herfst, maar dit is geen
specifieke sierwaarde van deze plant.
Grootschalig gebruik van 'Slender Silhouette'
als laanboom lijkt slechts een kwestie van tijd.

Lupinus 'Masterpiece' PBR (West Country
Lupinus serie)
Zilveren Medaille

'Northwind' iets hoger dan circa 1,5 m worden.
Omdat de halmen stevig zijn valt de plant niet
open gedurende het seizoen. Er kunnen dus goed
gesloten plantvakken mee gemaakt worden. De
bloeiwijzen zijn eerst groen en kleuren later lichtbruin. Ze zijn niet van een bijzondere sierwaarde,
maar doen zeker geen afbreuk aan de plant.

Photinia xfraseri 'Cassini' PBR (PINK MARBLE)
Bronzen Medaille
INZENDER: André Briant Jeunes Plants, St. Barthélémy d' Anjou, Frankrijk.
WINNER: Robert J. Tancredi, Salem, Oregon,
Verenigde Staten, 2002.
De hybride Photiniafraseri (Photinia glabra x P.
serratifolia) is vooral bekend door de veelgebruikte cultivar 'Red Robin' . De bontbladige cultivar 'Cassini ' (PINK MARBLE) groeit breed
opgaand en wat slordiger dan 'Red Robin'. Het
donkergroene blad is in het voorjaar onregelmatig
helderroze gerand. In de zomer kleuren deze crèmewit tot wit. De bladeren contrasteren goed met
de donkerpurperen twijgen. De bloemen zij n
gelijk aan die van ' Red Robin' ; brede tuilen met
kleine crèmewitte bloemen.
Kan als potplant of als tuinstruik worden gebruikt.

INZENDER: Campass Plants BV, Hillegom.
WINNER : Sarah Conibear, Woolsery, Verenigd
Koninkrijk, 2003 .
Met de introductie van een nieuwe serie wordt
de basis gelegd voor hernieuwde populariteit
van Lupinus . Het zijn stevige overblijvende
vaste planten die uitbundig bloeien in fraaie
kleuren. Daarbij zijn ze gezond en betrouwbaar
als tuinplant. De cultivars uit de WEST COUNTRY
LUPINUS-serie hebben voltere bloemtrossen dan
door zaad vermeerderde planten. Daarbij geven
meerjarige planten meer bloemen. Lupinus
' Masterpiece' bloeit met dieppaarse bloemen
met een duidelijke donkeroranje vlek in het centrum van de vlag (het opstaande deel in iedere
bloem). De bloemknoppen zijn iets blauwer.

Panicum virgaturn 'Northwind'
Bronzen Medaille

138. /lex crenata 'Golden Rock'
13 8
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INZENDER: Oprins Plant NV, Rijkevorsel, België.
WINNER: Roy Diblik, Northwind Perennial
Fatm, Burlington, Wisconsin, Verenigde Staten,
voor 2005 .
Panicum virgaturn 'Northwind' heeft fraai blauwgroen blad dat prachtig goudgeel verkleurd in de
herfst. De groeiwijze is beduidend steiler opgaand
dan bij andere Panicum-cultivars. Uiteindelijk zal

139. Photiuia xfi"aseri 'Cassini'

(PrNK MARBLE)
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Physocarpus opulifolius 'Tuilad' PBR (LADY IN
REn)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Jonathan Tuite, King's Lynn, Verenigd
Koninkrijk, 2005 .
Het sortiment Physocarpus heeft zich de afgelopen jaren langzaam uitgebreid. Het zijn krachtige bladverliezende heesters die als contrastplant
in borders gebruikt kunnen worden, maar ook
toepasbaar zijn in groepen of brede hagen. Het
sortiment omvat cultivars met verschillende
bladkleuren. Met 'Tuilad' (LADY IN RED) wordt
een nieuwe kleurvariatie aan dit sortiment toegevoegd. De jonge bladeren zijn lichtend rood.
Later in het seizoen wordt deze kleur wat dieper.
De twijgen zijn purper, een tint lichter dan bij de
donkerbladige 'Diabolo' . De bloemen verschijnen in het voorjaar. Ze zijn wit en steken goed af
tegen het blad.

Picea pungens 'Blue Diamond' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant BV/Gebr. Van Vliet BV,
Boskoop.
WINNER: C.P.F. Kools, Deurne, 1993.
Picea pungens 'Blue Diamond' is de enige
conifeer die als nieuwigheid op Plantarium 2007
wordt getoond. Het is een breed opgaande plant
met een regelmatige piramidale groeiwijze. De
twijgen zijn karamelbruin en de scherpe naalden
zijn intens grijsblauw van kleur. Belangrijk
voordeel van 'Blue Diamond' tegenover andere
cultivars is dat deze plant gemakkelijk te stekken
is, wat de teelt vereenvoudigt en versnelt.
"Blue Diamond' werd als 'Christmas Blue' in
2000 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Voor een uitgebreide beschrijving, zie
Dendraflora nr. 37, pag. 113. De verandering
van cultivarnaam heeft te maken met de aanvraag voor Europees kwekersrecht. Het CPVO,
de EU raad voor het kwekersrecht, accepteerde
'Christmas Blue' niet als cultivarnaam en men
werd dus verplicht een nieuwe naam te bedenken: 'Blue Diamond' .

Pieris japonica 'Passion' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: PPO Boomkwekerij, Boskoop, 2005 .
Breed opgaande, maar toch compacte wintergroene heester met donkergroen blad. Omstreeks eind maart bloeit 'Passion' met donker
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purperroze (59B) bloemen in forse opstaande en
iets overhangende trossen. De afzonderlijke
bloemen zijn relatief groot, circa 7 rum in lengte
en doorsnede.
'Passion' is een prima potplant voor terras en
balkon, maar ook in de tuin voldoen ze goed. Tot
dezelfde familie behorend als Rhododendron
houden ze van wat zuurdere grond.

Rosmarinus officinalis 'Wilma's Gold' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Hortis Holland BV, Rijswijk.
WINNER: Wim Timmermans, Haarsteeg, 2007.
Naast kruidenplant is Rozemarijn natuurlijk ook
een sierplant. De heerlijk geurende twijgen en
bladeren en de mooie blauwe bloemen spreken
veel mensen aan. 'Wilma's Gold' heeft een lage,
brede groeiwijze en groeit veel minder opgaand
dan de soort. Veel duidelijker is dat 'Wilma's
Gold' afwijkt qua bladkleur. De jonge bladeren
zijn goudgeel. Later in de zomer kleuren ze
groengeel tot geelgroen.
'Wilma's Gold' is een prima borderplant die ook
in potten en kuipen kan worden toegepast. Bij
gebruik in de keuken geeft het gele blad een
fleurig tintje aan de gerechten.

Sedum 'Elsie' PBR (ELSIE's GoLD)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Robert Bett, Whenuapai, Nieuw Zeeland, 2006.
Naast de bloemen vormt het blad van vrijwel
alle Sedum ook een belangrijke sierwaarde. De
meeste cultivars die de laatste jaren geïntroduceerd werden hebben afwijkende bladkleuren,
zo ook 'Elsie' (ELSIE's GoLD). Deze breed
opgaand groeiende vaste plant valt op door het
licht grijsgroene blad dat geel tot groengele randen heeft. De bloemen zijn roze en kleuren bij
uitbloeien diep magenta. Ze kleuren goed bij het
blad.

Skimmia japonica 'Magie Mar lot' PBR
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Kwekerij van Son & Koot
B.V., Kaatsheuvel, 2005.
Skimmia's zijn zeer populaire potplanten die een
enorm marktaandeel hebben verworven. Getuige
ook het feit dat er steeds nieuwe cultivars worden geïntroduceerd. De compacte groeiwijze,
wintergroene bladeren en mooie bloemen spreken veel mensen aan.

140. Skimmiajaponica 'Magie Marlot'

'Magie Marlot' is een mannelijke cultivar. De
bloemknoppen zijn dus een belangrijke sierwaarde. Deze verschijnen omstreeks eind augustus
maar openen pas in maart-april. Ze zijn dus meer
dan een half jaar zichtbaar. Veel opvallender kenmerk van 'Magie Marlot' is het bonte blad. Dit is
grijzig groen met duidelijke crèmewitte randen.
Bij de jonge bladeren zijn de randen iets geler dan
bij het volwassen blad. De bloemen contrasteren
prima met het bonte blad. Ze staan in compacte
opstaande pluimen en zijn aanvankelijk crèmekleurig. Tegen het eind van het jaar kleuren ze
dieper roze tot rozerood. Vanwege het bonte blad
is de groeikracht van 'Magie Marlot' iets minder
dan bij groenbladige cultivars. Hierdoor groeit
'Magie Marlot' compacter.
Vanwege het grote vernieuwende aspect, de
opvallende sierwaarde en de prima presentatie
besloot de keuringscommissie om aan Skimmia
japonica 'Magie Marlot' het predikaat "Beste
Nieuwigheid Plantarium 2007" toe te kennen.

Symphoricarpos 'Kolmaswet' PBR (MAGICAL ®
SWEET)
Bronzen Medaille
INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2007.

De Sneeuwbes werd in het verleden altijd gezien
als een wat saaie plant die alleen voor het openbaar groen geschikt was . Daarin is de afgelopen
jaren wel verandering gekomen. Een jaar of 15
geleden wonnen deze planten aan populariteit
als snijheester. Nu wordt een nieuwe weg ingeslagen door de planten als visueel aantrekkelijke
potplanten te presenteren. Op Plantarium werd
een drietal cultivars getoond, die alle drie
bekroond werden. Deze planten hebben allen
een gedrongen groeiwijze, waardoor ze geschikt
zijn als potplant.
Symphoricarpos 'Kolmagics' (MAGICAL SWEET)
heeft iets gevouwen, elliptisch tot smal ovaal
blad, dat gaafrandig is. De bessen zijn lichtroze.
Het relatief smalle blad geeft deze plant een sierlijk uiterlijk.

Symphoricarpos 'Kolmcan' PBR (MAGICAL ®
CANDY)
Zilveren Medaille
INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2007.
Symphoricarpos 'Kolmcan ' (MAGICAL CANOY)
heeft dezelfde compacte groeiwijze als de hierboven beschreven 'Kolmagics ' (MAGICAL
SWEET). De bladeren zijn eivormig tot breed
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elliptisch, met golvende randen. De oudere bladeren hebben grof getande bladranden. De bladeren zijn donkergroen en de donkerroze bessen
contrasteren hier prima mee. De planten dragen
zeer veel bessen.

Symphoricarpos 'Kolmgala' PBR (MAGICAL®
GALAXY)
Zilveren Medaille
INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2007.
Ook Symphoricarpos 'Kolmgala' (MAGICAL
ÜALAXY) heeft de hierboven beschreven compacte groeiwijze. Het blad is breed ovaal tot
omgekeerd eirond, gaafrandig, maar met een iets
gegolfde bladrand. De bessen zijn wit, wat de
klassieke kleur is van de Sneeuwbes. Ook deze
cultivar draagt zeer veel bessen.

Weige/a 'Kolmagira' PBR (MAGICAL®
RAINBOW) (Variegata Groep)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Kolster BV, Boskoop, 2006.
Breed opgaand groeiende heester. De donkergroene bladeren hebben een brede gele rand
waarvan het uiterste randje rood is. In de toppen
van de twijgen zijn er oranje vlekken langs de
gele randen te zien. De twijgen zijn rood getint,
wat de algehele indruk erg kleurrijk maakt. In
mei en juni verschijnen de lichtroze bloemen.
Omdat de takken erg stevig zijn kan ' Kolmagira' (MAGICAL RAINBow) goed als snijheester
worden gebruikt.

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

/

Summary
At the trade show "Plantarium 2007" new plants were assessedfor their omamental 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 ru/es for judging
plants on trade shows (value of the new plant for the nursery business, and quality of the plant
material presented).
Four plants received gold medal, thirteen plants received si/ver medals and twenty-two plants
received bronze medals. Descriptions ofthe plants are given (in Dutch only).
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