Agapanthus 'White Heaven'

Plantarium 2003
R. T. Houtman

Van 20 tlm 23 augustus 2003 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor
de Boomkwekerij voor de twintigste
keer de vakbeurs Plantarium. Zoals
gebruikelijk worden ieder jaar
nieuwe producten ter keuring aangeboden, die op sier- en gebruikswaarde worden beoordeeld en gekeurd. Deze keuringen werden in
2002 voor de dertiende keer onder
auspiciën van de KVBC gehouden.
Er werd gekeurd door een speciaal
voor deze gelegenheid samengestelde subcommissies en volgens het
keuringsreglement 'Keuringen van
nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties'. Er werden in totaal 68 planten ter keuring aangemeld; 11 cultivars kwamen niet voor keuring in aanmerking.
Dit waren bijvoorbeeld oude cultivars of niet toonbaar materiaal. Van
de 57 planten die wel werden gekeurd, werden er 13 bekroond met een
Bronzen Medaille, 12 met een Zilveren Medaille en 3 met een Gouden
Medaille. Deze bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend.
Acer palmatum 'Baldsmith'

Acer palmatum 'Geisha'

Bronzen Medaille

Bronzen Medaille

INZENDER: Wm.J. Hooftman, Boskoop
WfNN ER: Verenigde Staten.
'Baldsmith' (behorend tot de "Dissectum
Groep") heeft een breed opgaande groeiwijze en
zal uiteindelijk de typische paddestoelvormige
habitus krijgen. Het blad is kenmerkend diep ingesneden en loopt oranjerood uit. Later kleurt
het groen met roze tot rozerode bladtoppen. De
herfstkleur van 'Baldsmith' is geel (met iets
oranje). De fijne textuur en aantrekkelijke bladkleuren zijn beide positieve eigenschappen.

INZENDER: Wm.J. Hooftman, Boskoop
WfNNER: Duncan & Davies, New Plymouth,
Nieuw Zeeland.
Brede struik met een relatief langzame groei en
een compacte habitus. Het 5- tot 7-lobbige blad
is aanvankelijk licht rozerood en onregelmatig
donkergroen en crèmekleurige gevlekt. Later
kleurt het blad groen, maar blijven er roze en
crèmekleurige vlekken zichtbaar. De typische
loofkleuren in combinatie met de compacte
groei maken 'Geisha' geschikt voor kleinere tuinen of als potplant.

Zilveren Medaille·
INZENDER: Rijnbeek en Zoon BV, Boskoop
WfNNE[3.: C. de Jong, Roelofarendsveen en A.
Rijnbeek, Boskoop, 1998
Wintergroene Agapanthus met brede donkergroene bladeren. In de zomer verschijnen de
bloemstelen die meer dan 1 m hoog kunnen worden. De bolvormige bloeiwijzen bestaan uit talloze zuiverwitte bloemen die circa 3 cm groot
zijn. De gele helmhokjes geven een aardig effect. 'White Heaven' is zeer bloeirijk en vrijwel
iedere scheut draagt een bloemstengel. Gezien
de beperkte winterhardheid is ze in Nederland
vooral geschikt als kuipplant.

Agastache 'K.iegabi'

(ACAPULCO BICOLOR

SALMON/ROSE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Florensis, Hendrik-ido-Ambacht
WINNER: Kieft Bloemzaden BV, Venhuizen,
1998
Breed opgaand groeiende vaste plant met een
enigszins losse structuur. De eivormige bladeren
zijn licht grijzig groen en geuren aangenaam

naar drop bij wrijven. Vanaf het late voorjaar
bloeit ' Kiegabi' met buisvormige bloemen. De
bloemen openen warm roze en verbloeien zalmkleurig oranje. Hierdoor ontstaat een opvallend
en aantrekkelijk tweekleurig effect.
Hoewel deze planten een aantal jaren in de tuin
kunnen overwinteren is het toch raadzaam ze als
kuipplant te behandelen.

Athyrium niponicum 'Red Beauty'
Zilveren Medaille
INZENDER: Westdijk's Boomkwekerijen, Boskoop
WINNER: Braam Youngplants, De Kwakel, 2002
Breed opgaand groeiende varen die ontstond als
mutant in de bekende 'Pictum' (beter bekend
onder het synoniem 'Metallicum'). Het blad van
'Red Beauty' is donkergroen met een bruinrode
hoofdnerf, omgeven door (zilver)grijsgroen. De
jonge bladeren zijn, met name rond de hoofdnerf, donker purperrood gekleurd. Dit is een belangrijk verschil met 'Pictum'.
Door de bladvorm en -kleur heeft deze plant een
hoge sierwaarde. Daarbij groeit ' 'Red Beauty'
wat meer opgaand dan 'Pictum. De plant is
prima winterhard.

140. Berberis thunbergii 'Admiration'
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142. Clematis 'Biue Pirouette'

Berberis thunbergii 'Admiration'
Zilveren Medaille
INZENDER: Peter Leenders v.o.f., Helden en
Valkplant, Boskoop
WINNER: Ing. M. Andrusiv, Litomsyl, Tsjechië,
1994
Zeer compact groeiende cultivar met een ietwat
onregelmatige, bolvormige groeiwijze. Het omgekeerd eironde blad is aantrekkelijk gekleurd.
De jonge scheuten zijn warm bruinoranje met
een zeer licht geelgroen randje. Ook de jonge
twijgen zijn bruinoranje van kleur. Het oudere
blad, dat zich min of meer binnenin de plant bevindt, is lichtgroen. 'Admiration' is vernieuwend qua bladkleur en in combinatie met de
compacte habitus een aanwinst als visueel aantrekkelijk product.

Bromus inermis 'Skinner's Gold'
Bronzen Medaille
INZENDER: Ed Keyzer Tuinplanten, Nieuwveen
WINNER: Engeland.
'Skinner's Gold' is een siergras dat ongeveer 1
m hoog wordt en aanvankelijk vrij strak omhoog
groeit, maar na enige tijd wordt een bredere en
lossere groeiwijze krijgt. De smalle bladeren
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zijn lichtgroen met relatief brede goudgele strepen en randen. Ook de bloemsteeltjes en -aartjes
zijn geel. De bladkleuren van 'Skinner's Gold'
blijven de gehele zomer helder en de plant houdt
dan ook een frisse uitstraling. Daarbij is dit gras
prima winterhard.

Buddleja davidii 'Adokeep' (ADONIS BLVE)
Zilveren Medaille
INZENDER: Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland
WINNER: Elizabeth Keep, East Mailing, Engeland.
Goed vertakkende en relatief compact groeiende
Buddleja. Het blad is relatief klein en groen met
een iets grijzige waas. De onderzijde van het
blad is dieper grijsgroen. De bloemen staan in
dichte pluimen en zijn diep violetblauw. De
warme bloemkleur in combinatie met het grijzige blad zorgt voor een opvallende sierwaarde.
'Adokeep' lijkt geschikt voor zowel tuin als
openbaar groen.

Buxus microphylla
DREAM)
Zilveren Medaille

'Peergold'

(GOLDEN

INZENDER/WINNER: A. Peerenboom en Zn. v.o.f.,
Veghel, 1993
Wintergroene heester m~t een vrijwel bolronde
habitus. De jonge scheuten zijn iets bronskleurig, maar de bladeren kleuren spoedig heldergroen. Ieder blad heeft een onregelmatig, lichtgeel tot geelgroen randje. De plant kan op vele
manieren worden toegepast en het bonte blad
zorgt voor een frisse uitstraling.

Campsis radicans 'Huitan' (TANGO)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Huisman Boomkwekerij,
Boskoop, 1996
Rijkbloeiende klimplant die wat langzamer groeit
dan de soort. De donker oranjerode bloemen openen in de zomer in compacte trossen. De bloemen
kleuren goed tegen het donkergroene, geveerde
blad. 'Huitan' bloeit al op lage leeftijd en is duidelijk bloeirijker dan de soort. Ook de bloemkleur
is donkerder en warmer dan bij C. radicans.

Caryopteris xclandonensis 'Summer Sorbet'
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Boskoop
WINNER: West End Nurseries, Newton Abbot,

Engeland, 2002
In het sortiment Caryopteris komen er de laatste
jaren een behoorlijke hoeveelheid cultivars bij .
Slechts enkelen hiervan zijn bontbladig. ' Summer Sorbet' is de eerste bontbladige cultivar die
in Nederland ter keuring werd aangeboden. De
bladeren van deze compacte bolronde struik zijn
donkergroen met een zeer duidelijke heldergele
rand. In de nazomer wordt het geheel gecompleteerd met lichtblauwe bloemen in okselstandige
clusters. De bloemen waren tijdens Plantarium
nog niet open en werden derhalve ook niet beoordeeld.

Clematis 'Biue Pirouette' [Diversifolia Groep]
Zilveren Medaille
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop
WINNER: W. Snoeijer, Gouda, 1996
Klimplant tot een hoogte van circa 1,75 m met
donkergroene, soms iets purper aangelopen bladeren. De bloemen verschijnen vanaf juni tot ver
in september. Ze zijn circa 8,5 cm groot en donker violetblauw. De bloemen staan opgencht en
ook de tepalen (bloemdekbladeren) staan aanvankelijk omhoog gericht. De tepalen zijn sierlijk gedraaid (reden waarom de naam gekozen 1s).
Naast het gebruik als tuin- of potplant, kan 'Blue
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143. Cortaderia selloana 'Splendid Star'
Pirouette' ook als bodembedekker worden toegepast.
Voor een uitgebreide beschrijving zie Keuringen
2003.

Clematis 'Hendryetta' [Diversifolia Groep)
Gouden Medaille -Beste Nieuwigheid Plantarium 2003
INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop
WINNER: W. Snoeijer, Gouda, 1996
Compacte klimplant die een hoogte van circa 1,75
m zal bereiken met relatief klein, donkergroene
geveerd blad. Vanaf eindjuni tot in september verschijnen de klokvormige, ietwat afstaand hangende bloemen. Deze zijn circa 8 cm groot en roze
met een donkerroze adering. De randen van de tepalen (bloemdekbladeren) zijn iets gerimpeld.
'Hendryetta' is zeer bloeirijk en bloeit daarbij over
een lange periode. 'Hendryetta' kan toegepast
worden als tuinplant of in grote potten op terras of
balkon. Ook is de plant geschikt om als bodembedekker te planten. De Keuringscommissie prees de
plant vanwege de stevige en bossige groei, de rijke
bloei en de aparte bloemkleur. Reden om 'Hendryetta' de titel "Beste Nieuwigheid Plantarium
2003" te verlenen.
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144. Hypericum 'Esmmayor' (ELITE MAYOR)
Voor een uitgebreide beschrijving zie Keuringen
2003.

Clematis 'Roguchi' [Diversifolia Groep]
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematiskwekerij Ed Westerhoud,
Boskoop
WINNER: Kazushige Osawa, Japan, 1990
Forse klimplant die zich weliswaar als een halfheester gedraagt, maar toch een hoogte van meer
dan 2,5 m kan bereiken. Vanaf half juni tot in
september verschijnen de warm violetblauwe,
klokvormige bloemen die sierlijk naar beneden
hangen. De bloemen zijn circa 4,5 cm.
Omdat de stengels niet van zichzelf klimmen,
kan 'Roguchi' ook als bodembedekker worden
gebruikt.

Cortaderia selloana 'Splendid Star'
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Bert Verhoef, Hazerswoude,
1998
Deze mutant uit 'Pumila' blijft relatief laag en
heeft een zeer sierlijke groeiwijze. De plant
wordt circa 70 cm hoog en de lange smalle bla-

deren zijn sierlijk gebogen. Ze zijn groen met
brede goudgele randen en strepen, waardoor de
plant, gezien van enige afstand, meer geelbladig
dan bont lijkt. In de nazomer verschijnen de grijze bloempluimen die iets boven het gewas uitsteken. 'Splendid Star' is een vernieuwend product.
Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora Nr. 39/2002, pagina 132.

Deschampsia cespitosa 'Northern Lights'
Bronzen Medaille
INZENDER: Ed Keyzer Tuinplanten, Nieuwveen
WINNER: Bluebird Nursery, Clarkston, Nevada
(USA).
Compact en polvormig groeiend siergras tot
circa 30 cm hoog. De smalle bladeren zijn olijfgroen met lichtgele, crèmekleurige en roze strepen en randen. De bloemaartjes, die in de zomer
verschijnen, zijn ongeveer 60 cm hoog. De aparte loofkleuren zorgen voor een speels effect,
zonder dat de plant een "drukke" indruk geeft.
'Northem Lights' is prima winterhard en kan op
diverse manieren worden toegepast.

Escallonia 'Red Robin'
Bronzen Medaille

INZENDER: Kwekerij F.N. Kempen, Mijdrecht
WINNER: Kwekerij F.N. Kempen, Mijdrecht,
2002
Compact groeiend wintergroen struikje met een
ietwat onregelmatige, bolvormige groeiwijze .
De relatief dikke blaadjes zijn donkergroen. De
bloemen verschijnen in de zomer in compacte
bebladerde trosjes. Ze zijn helder rozerood. 'Red
Robin' ontstond als mutant in 'Red Dream' en
bloeit rijker. Daarbij zijn de bloemen regelmatiger over de plant verdeeld.

Hibiscus syriacus 'Sanchonyo' (PURPLE RuFFLES)

Bronzen Medaille
INZENDER: Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland
WINNER: Zuid Korea, voor 1997
Hibiscus cultivar met een vrij strak opgaande,
maar toch goed vertakkende groeiwijze. Qua
blad- en takkleur is 'Sanchonyo' gelijk aan de
andere cultivars van H. syriacus. In de tweede
helft van de zomer verschijnen de circa 8 cm
grote bloemen. Deze zijn warm paarsroze en
halfgevuld. Een aantal meeldraden is vergroeid
tot petaloïden (kroonbladachtige bloembladen).
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146. Sorbaria sorbifolia 'Sem'

145. Pieris japonica 'Katsura'

Deze geven een apart effect aan de bloemen.
' Sanchonyo' werd oorspronkelijk in Zuid Korea
gevonden en benaamd (zie ook Dendraflora nr
34/1997, pagina 56-57).
Hypericum 'Esmamber' (ELITE AMBER)
Zilveren Medaille

INZENDER: Marcel van Leeuwen BV, Boskoop
WINNER: Esmeralda Breeding BV, Aalsmeer
De door Marcel van Leeuwen BV getoonde serie
Hypericum werden door de winner speciaal geselecteerd voor het gebruik als potplant. 'Esmamber' werd door de Keuringscommissie met
een Zilveren Medaille bekroond omdat deze cultivar een zeer goede vorm heeft en bovendien
goed gelijkmatig met vruchten bezet was. De
vruchten van ' Esmamber' zijn zeer licht groengeel met een opvallend zalmkleurig blosje.
Hypericum 'Esmmayor' (ELITE MAYOR)
Bronzen Medaille

INZENDER: Marcel van Leeuwen BV, Boskoop
WrNNER: Esmeralda Breeding BV, Aalsmeer
Evenals 'Esmamber' heeft ook deze Hypericum
goede eigenschappen als potplant. Daarbij is ook
154

Dendraflora nr 40 2003

de donker rozerode tot rode beskleur zeer aantrekkelijk. Beide Hypericums zouden een hoge
roestresistentie hebben.
Leucothoe axillaris 'Curly Red'
Zilveren Medaille

INZENDER: Prestige Plants BV, De Lier en Ron
van Opstal BV, Zundert
WINNER: Ronvan Opstal BV, Zundert, 1998
Compacte wintergroene heester met een dichte
vertakking en zeer opvallend blad. De relatief
dikke en leerachtige bladeren zijn zeer karakteristiek omgekruld (bladtoppen naar beneden gebogen) en ook de nerven zijn duidelijk als groeven zichtbaar.
De jonge scheuten zijn oranjerood, maar het
blad kleurt ' s zomers donkergroen. In de herfst
kleuren de bladeren intens rood. Omdat de plant
goed winterhard is blijft het gebruik niet beperkt
tot potplant.
Miscanthus sinensis 'Little Zebra'
Zilveren Medaille

INZENDER: Rijnbeek en Zoon BV, Boskoop
WINNER: Hortee Inc., Spring Lake, Michigan

(USA), 1995
Breed groeiend siergras dat niet hoger wordt dan
circa 1,25 m. In bladkleuren is 'Little Zebra' gelijk aan ' Zebrinus' . De bladeren zijn donkergroen met diverse lichtgele dwarsstrepen. De
bloempluimen verschijnen in de nazomer en zijn
grijs.
Doordat 'Little Zebra' beduidend compacter
blijft zijn de toepassingsmogelijkheden wat groter dan bij ' Zebrinus'. De plant kan ook in kleine tuinen of in potten worden toegepast.
Phygelius aequalis 'Funfair Coral'
Zilveren Medaille

INZENDER: Prestige Plants BV, De Lier
WINNER: A.F. Yates, Congleton, Engeland, 2001
Halfheester met een compacte groeiwijze tot
circa 50 cm hoog. Vanaf eind mei tot ver in de
herfst bloeit ' Funfair Coral' met opvallende
trompetvormige bloemen. Deze zijn circa 5 cm
lang en dof koraalrood van kleur. De binnenzijde van de bloemen is geel.
Het is een rijkbloeiende plant met een goede
bloemverdeling. De compacte groeiwijze vergroot de toepassingsmogelijkheden.

Phygelius aequalis 'Funfair Yellow'
Bronzen Medaille

INZENDER: Prestige Plants BV, De Lier
WINNER: A.F. Yates, Congleton, Engeland, 2001
'Funfair Yellow ' heeft dezelfde algemene kenmerken als de hiervoor beschreven 'Funfair
Coral' . Echter, de bloemen zijn lichtgeel van
kleur.
Pieris japonica 'Katsura'
Gouden Medaille

INZENDER: Gebr. G. & T. Rijkaart en Fa. C. Esveld, Boskoop
WINNER: Fa. C. Esveld, Boskoop, circa 1990
Nieuwe Pieris met een bossige, breed opgaande
habitus. De bladeren zijn glimmend donkergroen, maar een van de belangrijkste kenmerken
zijn de jonge scheuten. Deze zijn zeer opvallend
donker purperbruin, een kleur die uniek is in het
Pieris sortiment. De urnvormige bloemen verschijnen in het voorjaar in dichte trossen. Deze
zijn zachtroze en geven een goed contrast tegen
het donkere jonge blad. 'Katsura' kan zowel als
potplant als in de tuin prima worden toegepast.
Overigens is de cultivaraanduiding ' Katsura'
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van Europees kwekersrecht worden gewijzigd in
'Cahill'. ILLUMINATION is derhalve in Europa
een handelsaanduiding. Verwarrend is dit wel,
daar in de Verenigdse Staten 'Illumination' wel
als cultivarnaam wordt gebruikt.

147. Taxodium distichum 'Cascade Falls'
enigszins verwarrend en dubieus; katsura is de
Japanse naam is voor Cercidiphyllum.

Sorbaria sorbifolia 'Sem'
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Boskoop
WINNER: Johan Nouws, Zundert, 2001
'Sem' werd gevonden als spontane zaailing en
wijkt af van de soort door de duidelijk compactere groeiwijze. De plant zal circa 1,25 m hoog
worden. In het voorjaar is het jonge blad diep
bronskleurig oranje getint. Later in het seizoen
kleurt het lichtgroen, maar de jonge bladeren
blijven donkerder getint. In de zomer verschijnen de witte bloemen in compacte opstaande
pluimen. 'Sem' lijkt geschikt als kuipplant, maar
ook in de tuin of het openbaar groen.

Taxodium distichum 'Cascade Falls'
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Boskoop
WINNER: D.J. Sampson, New Plymouth, Nieuw
Zeeland, 1998
Treurvorm van de bekende Moerascipres. De
takken van 'Cascade Falls' hangen sierlijk naar
beneden, wat de gehele plant, mede door de fijne
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loofstructuur, een sierlijk uiterlijk geeft. De
naalden (bladeren) zijn lichtgroen, maar kleuren
diep oranjebruin tot oranjerood in de herfst.
'Cascade Falls' heeft geen "doorgaande kop" en
zal dus gebonden moeten worden om als treurboom te kunnen kweken. De plant lijkt op Taxadiurn distichum 'Pendula', maar deze groeit met
een doorgaande kop en is breder.

Vinca minor 'Cahill' (ILLUMINATION)
Zilveren Medaille
INZENDER: Kwekerij F.N. Kempen, Mijdrecht
WINNER: C.A. Hensler, Newport, Washington
(USA), 1995
Bodembedekkende wintergroene heester die niet
veel hoger dan circa 25 cm zal worden. De tegenoverstaande bladeren zijn heldergeel met een
onregelmatige donkergroene rand. Oudere bladeren zijn bleekgeel, waardoor de rand nog donkerder lijkt. In het vroege voorjaar bloeit 'Cahili' (ILLUMINATION) met blauwe bloemen, die
goed kleuren tegen het bonte blad. Naast de voor
de hand liggende toepassing als bodembedekker
is deze cultivar ook geschikt om in potten of
hanging baskets te gebruiken.
De oorspronkelijke cultivarnaam 'Illumination'
moest om juridische redenen bij het aanvragen

R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC

Summary
At the trade show "Plantarium 2003" (20-23 August 2003) new plants were assessedfor their ornamental and utility value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in
close cooperation with the board of "Plantarium ". Of the plants on offer 57 were judged acearding to the KVBC rules for judging plants on trade shows (value of the new plant/ar the nursery business, and quality of the plant material presented).
Descriptions of the plants are given (in Dutch only).
Acer palmatum 'Baldsmith' Bronze medal
A eer palmatum 'Geisha' Bronze Medal
Agapanthus 'White Heaven' Si/ver medal
Agastache 'Kiegabi' (ACAPULCO BICOLOR SALMON/ROSE) Bronze medal
Athyrium niponicum 'Red Beauty' Si/ver medal
Berberis thunbergii 'Admiration' Si/ver medal
Bromus inermis 'Skinner's Gold' Bronze medal
Buddleja davidii 'Adokeep' (ADONIS BLVE) Si/ver medal
Buxus microphylla 'Peergold' (GOLDEN DREAM) Silver medal
Campsis radicans 'Huitan' (TANGO) Bronze medal
Caryopteris xclandonensis 'Summer Sorbet' Bronze medal
Clematis 'Blue Pirouette' [Diversifolia Group] Silver medal
Clematis 'Hendryetta' [Diversifolia Group] Gold medal, best novelty of Plantarium 2003
Clematis 'Roguchi' [Diversifolia Groep] Bronze medal
Cortaderia selloana 'Splendid Star' Gold medal
Deschampsia cespitosa 'Northern Lights' Bronze medal
Escallonia 'Red Robin' Bronze medal
Hibiscus syriacus 'Sanchonyo' (PURPLE RuFFLES) Bronze medal
Hypericum 'Esmamber' (ELITE AMBER) Silver medal
Hypericum 'Esmmayor' (ELITE MAYOR) Bronze medal
Leucothoe axillaris 'Curly Red' Silver medal
Miscanthus sinensis 'Little Zebra' Silver medal
Phygelius aequalis 'Funfair Coral' Si/ver medal
Phygelius aequalis 'Funfair Yellow' Bronze medal
Pieris japonica 'Katsura' Gold medal
Sorbaria sorbifolia 'Sem' Si/ver medal
Taxodium distichum 'Cascade Falls' Bronze medal
Vinca minor 'Cahill' (lLLUMINATION) Silver medal
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