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Onderstaande nieuwe
gewassen werden in 2005
door de Keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse
Culturen op sier- en
gebruikswaarde beoordeeld
en bekroond met de daarbij
vermelde getuigschriften.
/

Aster ageratoides 'Starshine'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: PPO Boskoop, Boskoop,
2003
GROEIWIJZE: breed opgaand met zeer stevige
stengels tot circa 60 cm.
BLADEREN : eivormig, circa 6 cm lang en
gezaagd, groen tot donkergroen; in en rond de
bloeiwijze lancetvormig en niet of nauwelijks
gezaagd.
BLOEMEN: in forse vertakte trossen; individuele
hoofdjes 3-3,5 cm in doorsnede; heldergeel hart
van buisbloemen met twee kransen van in totaal
gemiddeld 25 zuiverwitte lintbloemen; bloeitijd
half augustus tot in oktober.
' Starshine ' is een compacte, witbloeiende Aster,
afkomstig uit hetzelfde kruisingsprogramma als
de eerder geïntroduceerde lila-bloeiende Aster
ageratoides ' Stardust' (Getuigschrift van Aanbeveling 2001) . Het is een tweede generatie
nakomeling uit de kruising 'Asran' x 'Ashvi ' .
Sterke punten van ' Starshine' zijn de resistentie
tegen meeldauw, zuiverwitte bloemen, rijke en
langdurige bloei en de stevigheid. Anders dan
bij 'Ashvi' , die qua bloei het meest op 'Starshine' lijkt, blijft het blad ook onderin de plant
groen en valt de plant niet open bij slecht weer.
' Starshine' kan goed in container worden
gekweekt en is gemakkelijk door stekken te ver-

meerderen. Deze cultivar is bij uitstek geschikt
om in groepen te worden aangeplant in tuinen of
openbaar groen. Voor ' Starshine ' is Europees
kwekersrecht aangevraagd.

Berberis thunbergii 'Admiration'
Getuigschrift van Verdienste
WINN ER: Ing. M. Andrusiv, Litomysl, Tsj echië,
1994
INZENDER: Valkplant, Boskoop
GROEIWIJZE: compact, afgeplat bolvom1ig, uiteindelijk veel breder dan hoog, ietwat onregelmatig. Jonge twijgen warm bruinoranj e van
kleur.
BLADEREN: omgekeerd eirond tot breed spatelvormig; jonge blad warm bruinoranj e met een
smal, zeer licht geelgroen randj e; ouder blad met
een bredere licht geelgroene rand; bladeren binnen in de plant lichtgroen.
Aantrekkelijke nieuwe Berberis vanwege de
opmerkelijke bladkleuren. Vooral in de schaduw
vallen de lichtgekleurde bladranden sterk op.
Door de gedrongen groei is 'Admiration ' niet
alleen geschikt als tuinplant, maar ook als product voor impulsaankopen.
Tijdens Plantarium 2003 werd ' Admiration ' al
bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendraflora nr. 40, pag. 149/1 50).
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een behoorlijk rijke tweede bloei.
De mooie bladtextuur en mooie kleurcombinatie
van bloemen en bladeren maken ' Candy Hearts'
tot een opvallende tuinplant. ' Candy Hearts'
werd op Plantarium 2004 bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendraflora nr. 41 , pag. 89).

Dicentra ' lvory Hearts'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Akira shiozaki, Fukugawa City, Japan,
2003
INZENDER: Walter Blom & Zoon, Hillegom
GROEIWIJZE: uitstoelende vaste plant; loof circa
20 cm hoog, bloeiwijzen circa 30 cm hoog.
BLADEREN: in basale rozetten bijeen staand,
varenachtig geveerd en gelobd, relatief langgesteeld; jonge bladeren zilverig blauwgroen,
oudere bladeren verliezen de zilverige weerschijn, maar blijven helder licht blauwgroen.
BLOEMEN: wit, in relatief fors, vertakte trossen;
bloeitijd: half april-begin oktober.

109. Aster ageratoides 'Starshine'

Corylus avellana 'Anny's Purple Dream'

Dicentra 'Candy Hearts'

Getuigschrift van Verdienste
WINNER/ INZENDER: André van Nijnatten, Zundert, 2000.
GROEIWIJZE: breed opgaande bladverliezende
struik met uiteindelijk een eironde habitus.
BLADEREN: rond tot omgekeerd eirond, iets kleiner dan bij de soort (5,5-9 cm lang en 5-8,5 cm
breed), top toegespitst, voet hartvormig, bladrand dubbel gezaagd; jonge bladeren glimmend
donker purperbruin, later in de zomer iets doffer.

Getuigschrift van Verdienste
WINNER: Akira shiozaki, Fukugawa City, Japan,
2003
fNZENDER: Walter Blom & Zoon, Hillegom
GROEIWIJZE: uitstoelende vaste plant; loof circa
20 cm hoog, bloeiwijzen circa 30 cm hoog.
BLADEREN: in basale rozetten bijeen staand,
varenachtig geveerd en gelobd, relatief langgesteeld; jonge bladeren zilverig blauwgroen,
oudere bladeren verliezen de zilverige weerschijn, maar blijven helder licht blauwgroen.
BLOEMEN: warm dieproze, in relatief fors, vertakte trossen; bloeitijd: half april-begin oktober

'Anny's Purple Dream' valt op door de donker
purperkleurige bladeren en compacte groeiwijze. Vooral in het voorjaar en vroege zomer is
het donkere glimmende blad ronduit spectaculair. Het blad behoudt zijn donkere kleur tot in
de herfst. Vanwege de compacte groei is
'Anny's Purple Dream' prima geschikt om in
kleine(re) tuinen toe te passen. Ook kan deze
cultivar op stam worden gekweekt, waardoor
andere toepassingen mogelijk zijn. 'Anny ' s
Purple Dream' groeit veel minder sterk en blijft
daardoor veel kleiner dan de bekende paarsbladige C. maxima 'Purpurea' . Ook is het blad,
zeker in de eerste helft van de zomer, veel donkerder van kleur.
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' Candy Hearts' is geselecteerd uit kruisingen
tussen Dicentra eximia en D. peregrina. Het is
een gezonde en rijkbloeiende plant die circa 30
cm hoog wordt. De bladeren zijn fijn van textuur
en zilverig blauwgroen, een eigenschap die
' Candy Hearts' van D. peregrina heeft geërfd.
Vanaf het voorj aar tot in het najaar bloeit
'Candy Hearts' met dieproze bloemen die in
opvallend vertakte trossen staan. De hoofdbloei
vindt weliswaar plaats in mei-juni, maar gedurende het gehele seizoen verschijnen er bloemen. Omstreeks augustus-september volgt er

geven volgend jaar al bloem). Daarbij zijn de
bloemen zeer groot en diepgeel van kleur. Ze
openen rond eind maart/begin april.
Vanwege het gemakkelijk tot bloei komen is
deze nieuwe plant ook geschikt om in een pot
als visueel aantrekkelijk gewas te kweken.
Daarnaast kan 'Goldrausch ' ook als snijheester
worden gebruikt.
Het is een nakomeling van F. xintermedia
' Beatrix Farrand' . In de handel gebracht door
Heros-Baumschulen, N iedergrafenhain, Duitsland.

Hamamelis xintermedia ' Amanda'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: J.H.M. van Heijningen,
Breda, 2004
GROEIWIJZE: forse, breed vaasvormig groeiende
struik met een enigszins open habitus.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht, aangenaam
geurend; kelk purperrood; kroonbladen 20-24
mm lang en 2 mm breed, oranjégeel (14A/B);
bloeitijd januari-februari.

'Ivory Hearts' is afkomstig uit dezelfde kruisingen als Dicentra ' Candy Hearts' en heeft dan
ook dezelfde algemene eigenschappen. In tegenstelling tot ' Candy Hearts' zijn de bloemen wit,
eveneens een prima combinatie met het mooie
blad. 'Ivory Hearts' is een gezonde rijkbloeiende vaste plant, maar lijkt iets zwakker qua groei
dan 'Candy Hearts.
Op Plantarium 2005 werd Dicentra ' Ivory
Hearts' bekroond met een Bronzen Medaille (zie
Keuringen Plantarium).

'Amanda' is een gezonde nieuwe cultivar met
een goede vaasvormige groeiwijze. De diep
oranjegele bloemen lijken enigszins op 'Barmstedt Gold', maar hebben rechte kroonbladen en
zijn groter. Gezien de te verwachten goede
gezondheid (bij oudere exemplaren van ' Barmstedt Gold' laat de gezondheid soms te wensen
over) en de goede habitus besloot de keuringscommissie 'Amanda' dan ook te bekronen.

Forsythia xintermedia ' Goldrausch'

Hamamelis xintermedia ' Arnhem '

Getuigschrift van Aanbeveling

Getuigschrift van Aanbeveling

WINNER: H .I. Albrecht, Berlijn, Duitsland, ca.
1992)
INZENDER: Boomkwekerij G. Hoogenraad, Ederveen
GROEIWIJZE: forse, breed opgaande struik, tot
circa 3 m.
BLADEREN: ovaal, circa 7 cm lang en 4 cm breed,
rand gezaagd en soms met twee ondiepe lobben
aan de basis, middengroen.
BLOEMEN: 3,3-3 ,7 cm in doorsnede, 4 tot 6
kroonbladen, geel (7 A/9A), zeer licht geurend,
in okselstandige clusters, bestaande uit circa 6
bloemen per cluster; bloeitijd begin april.

WINNER/INZENDER: J.H.M. van Heijningen,
Breda, 2004
GROEIWIJZE: forse, breed vaasvormig groeiende
struik met regelmatige vertakking en een enigszins open habitus.
BLOEMEN: naar alle zij den gericht, nauwelijks
geurend; kelk purperrood; kroonbladen 17-19
mm lang en 2 mm breed, bronskleurig oranj e
(1 72A/B), iets roodachtig aan de basis; bloeitijd
januari-februari .

'Goldrausch' is een rijkbloeiende Forsythia die
één zeer belangrijk voordeel ten opzichte van
andere cultivars heeft: de plant bloeit op jong
hout (de takken die dit jaar gevormd worden

Evenals de hierboven beschreven 'Amanda'
heeft ook 'Arnhem' een vaasvormige groeiwijze
en een goede vertakking. De opvallende bloemkleur is de voornaamste sierwaarde van 'Arnhem' . De oranjerode bloemen liggen qua kleur
tussen 'Jelena' en 'Diane' in.
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Haplopappus 'Purple Carpet'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: PPO Boskoop, Boskoop,
2005.
GROEIWIJZE: loof circa 20 cm, met bloeiwijzen
25-40 cm hoog, met korte ondergrondse uitlopers, daardoor een dichte mat vormend.
BLADEREN: middengroen, spatelvormig, circa 10
cm lang (incl. bladsteel) en 2 cm breed; bladranden met aan weerszijden 1-3 grove scherpe tanden; bladeren vooral in vegetatief stadium
gerangschikt in bladrozetten, aan bloemstengel
bladeren verspreid.
BLOEMEN: hoofdjes circa 4 cm in diameter (hart
1,5 cm); lintbloemen circa 80 per bloemhoofdje,
12 mm lang en 1,2 mm breed, paars (75A); buisbloemen (hart) geelgroen; bloeitijd juni-september.
Deze cultivar werd geselecteerd uit een zaaisel
van Haplopappus, waarschijnlijk behorend tot of
verwant aan H reideri. De cultivar 'Purple Carpet' werd bekroond vanwege de bloeirijkheid,
winterhardheid en goede bodembedekkende
eigenschappen. Op het proefveld in Boskoop
heeft 'Purple Carpet' de winters van 2001 tot en
met 2005 overleefd. Bovendien was een aangeplant vak al na 1 jaar goed dichtgegroeid en minimaal 3 jaar goed bestendig en goed onkruidonderdrukkend. De vermeerdering is gemakkelijk
door scheuren of gebruiken van stukjes uitlopers.
Vooral de lange en rijke bloei zorgen in de zomer
en nazomer voor veel sierwaarde. 'Purple Carpet' kan zowel in het openbaar groen als in de
particuliere tuin worden toegepast als kleurrijke
bodembedekker.

Hebe 'Heartbreaker'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: Joh. van Niekerk, Waddinxveen,2002
GROEIWIJZE: compact wintergroen struikje met
een afgeplat bolvormige habitus; indien vaststaand uiteindelijk circa 60 cm hoog en breed.
BLADEREN: smal omgekeerd eirond tot smal spatelvormig, 2,5-4,2 cm lang en 5-8 mm breed,
soms met één of twee kleine tanden bij de top,
grijsgroen (189A/191A) met brede crèmekleurige rand (tussen 155A en 4C); bladeren aanjonge
groeischeuten zeer donker paars (N l86A/C) met
brede warmpaarse rand (64A).
BLOEMEN: blauw, slechts sporadisch aanwezig in
compacte trossen van 4-5 cm lengte; bloeitijd:
juni.
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'Heartbreaker' is een compact wintergroen heestertje met zeer opvallende bladkleuren. Vanaf
begin oktober tot half mei kleurt het blad (onder
invloed van lagere temperaturen) dieppaars. Dit
effect is zeer fraai en ' Heartbreaker' is gedurende die periode een zeer opvallende plant. De
plant werd gevonden als sport in Hebe 'Dazzler'
en is hier een duidelijke verbetering van, zowel
qua kleur als qua gezondheid. Omdat 'Heartbreaker' niet of nauwelijks bloeit is het bij uitstek
een bladplant. 'Heartbreaker' kan best enige
vorst weerstaan, maar het is vooral een ideale
bladplant om in een pot op tetTas of balkon te
zetten. Voor in de border is het ook een prima
plant, maar bestaat het risico dat de plant de winter niet overleeft.

Juniperus horizonta/is 'Monber' (IeEE BLUE)
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: Willis A. Bergman, Quincy, Illinois,
Verenigde Staten, 1995
INZENDER: André Briant Jeunes Plants, St.
Barthélémy d 'Anjou, Frankrijk
GROEIWIJZE: kruipend.
BLADEREN: schubvormig, vrijwel geheel
bestaand uit adulte schubben; ' s zomers helder
blauwgrijs van kleur met een lichtere, ijsblauwe
waas; 's winters kleurt het loofmeer purperkleurig.
'Monber' (IeEE BLUE) werd geïntroduceerd door
Monrovia Nurseries uit Azusa, Californië, Verenigde Staten. Het is een zeer platgroeiende cultivar met opvallend fraai loof. Vooral 's zomers
lijkt het alsof het loof met een laagje rijp bedekt
is (vandaar de handelsaanduiding IeEE Bw E).
'Monber' heeft weinig last van taksterfte en is
daarmee een goede aanvulling binnen het sortiment kruipende Juniperus.

Rhus typhina 'Sinrus' (RADIANCE)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Charles Sinclair, Sidmouth, Verenigd
Koninkrijk, 2004.
INZENDER: Valkplant, Boskoop.
GROEIWIJZE: forse struik, los, bol- tot schermvormig.
BLADEREN: als de soort, enkelvoudig oneven
geveerd, tot 60 cm lang, met 11 tot 3 1 blaadjes;
blaadjes langwerpig tot ovaal-langwerpig, tot 10
cm lang en 2 cm breed; jonge scheuten bronskleurig oranje; volwassen blad geelgroen tot
lichtgroen; herfstkleur fraai oranjerood.
BLOEMEN: als de SOOrt.

110. Sorbaria sorbifolia 'Sem'

' Sinrus' valt direct op door de duidelijk afwij kende bladkleuren. In het voorjaar is het blad
opvallend bronsoranje van kleur. 's Zomers
kleurt het lichtgroen en in de herfst kleurt het
diep oranjerood.
De plant is goed in pot te kweken en kan als
visueel aantrekkelijk impulsproduct vermarkt
worden.

Sorbaria sorb(folia 'Sem'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: Johan en Guus Nouws, Zundert, 2001
GROEIWIJZE: compact, breed, uiteindelijk circa 1
m hoog en bolrond; iets uitstoelend door ondergrondse worteluitlopers.
BLADEREN: oneven geveerd, tot circa 30 cm
lang, met 15-1 7 blaadjes; blaadjes lancetvormig,
rand dubbel gezaagd, tot 7,5 cm lang en 2 cm
breed; jong loof oranje-achtig tot bronskleurig,
's zomers lichtgroen.
BLOEMEN: in eindstandige pluimen tot circa 15

/

cm lang; afzonderlijke bloemen circa 9 mm
groot, wit; bloeitijd: juli-augustus.
'Sem' werd gevonden als zaailing in een partij
Sorbaria sorbifolia. Het is een zeer opvallende
heester die beduidend compacter groeit en lager
blijft dan de soort. Het jonge schot is helder
oranje-achtig tot koperkleurig roze. Vervolgens
kleurt het via licht groengeel naar lichtgroen. De
kleine bloempluimen voegen weinig aan de sierwaarde toe, maar doen hier ook zeker geen
afbreuk aan.
'Sem' is een unieke nieuwe plant die er fris uitziet, gezond is en gemakkelijk te kweken is,
zowel in pot als in de volle grond. De plant biedt
mogelijkheden voor gebruik in zowel de particuliere tuin als het openbaar groen. Niet onbelangrijk is dat 'Sem' ook geschikt lijkt voor de
impulsverkoop.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC;
adviesbureau sortiment.

Summary
13 New plants were assessed several times during 2005 and received awards fi'om the judging
cammilfee of the Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions of the plants and their origins are given in Dutch. Six plants received an Award ofrecommendation and seven plants received and A ward of merit.
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