Keuringen 2003
R.T. Houtman

Onderstaande nieuwe gewassen werden door de keuringscommissie van
de Koninklijke Vereniging voor B oskoopse Culturen in 2003 beoordeeld
en bekroond met de daarbij vermelde getuigschriften.
A eer palmaturn 'Emerald Lace'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: Del's Japanese MapJe Nursery, Eugene, Oregon, USA.
INZENDER: Fa. C. Esveld, Boskoop
GROEIWIJZE: Breed spreidend-opgaand met sierlijk overhangende twijgen, na 10 jaar circa 2 m
hoog en breed.
BLADEREN: handvormig gedeeld, 7-8 cm lang en
8-9 cm breed, 5-7 lobbig, lobben zeer diep ingesneden (Dissecturn Groep), levendig lichtgroen
in het voorjaar, 's zomers donkergroen, herfstkleur diep oranje tot oranjerood.

'Emerald Lace' is een plant die nogal verschilt
van de "gewone" 'Dissectum'. Het blad is duidelijk dieper ingesneden en daardoor veel fijner
van structuur. Het jonge blad is geelgroen tot
lichtgroen, maar kleurt spoedig donkergroen,
donkerder dan bij 'Dissecturn' . In de herfst
kleurt het blad diep oranje tot oranjerood.
Een andere opvallende eigenschap is de groeikracht van 'Emerald Lace'. De plant groeit ongeveer twee keer zo hard als 'Dissectum' en
krijgt daarbij dezelfde typische paddestoelvormige habitus. Ook in pot is de plant goed te kweken.
'Emerald Lace' werd oorspronkelijk door David

Sabo, Charlotte, North Carolina (Verenigde Staten) gevonden. Hif stuurde materiaal naar Del
Loucks in Eugene, Oregon die de plant benaamde en op de markt bracht. De inzender importeerde 'Emerald Lace ' enkele jaren geleden uit
de Verenigde Staten.
Agastache 'Heatwave'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: PPO, Boskoop, 2003.
GROEIWIJZE: opgaand, 0,8-1,2 m hoog en ruim
een meter breed.
BLADEREN: eirond tot driehoekig, vrij grof gezaagd, spits, midgroen, zeer sterk en aangenaam
kruidig geurend; bladsteel 0,5-1 cm.
BLOEIWIJZE: onderbroken schijnaar (bestaande
uit tegenoverstaande bijschermen), 10-20 cm
lang en circa 5 cm breed.
BLOEMEN: circa 2 cm lang, roodpaars (RHS-CC
72B); de kelken zijn opvallend paarsrood gekleurd, ook nadat de kroon is afgevallen; rijkbloeiend van juli tot oktober.
Deze nieuwe Agastache (Dropplant) werd geselecteerd vanwege de zeer rijke bloei, de prachtige roodpaarse bloemkleur en de relatief goede
winterhardheid. Het is een prima tuinplant, die
ruim een meter hoog wordt. Zowel de bladeren
als de bloemen verspreiden een zeer aangename
geur.
' Heatwave' werd geselecteerd uit een zaaisel
van Agastache cana, een soort die over het algemeen niet erg winterhard is. Toch is 'Heatwave'
bestand tegen niet al te extreme Nederlandse
winters.
De vermeerdering gaat gemakkelijk via stek. De
plant kan niet goed tegen te veel vocht. Naast het
gebruik als tuinplant is 'Heatwave' ook als potplant geschikt.
De plant werd gekeurd en benaamd tijdens een
hittegolf (heatwave) in één van de warmste zomers van de afgelopen eeuw.
Ara/ia elata 'Golden Umbrella'
Getuigschrift van Aanbeveling

148. Acer palmaturn 'Emerald Lace'
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WINNER: A.J. van Niekerk, Boskoop, 1995.
INZENDER: Ruud van der Werf, Boskoop.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 3,5 m
hoog.
BLADEREN: dubbel geveerd, blaadjes eirond tot
ovaal, fijn gezaagd, spits tot toegespitst, voet
scheef tot stomp, midgroen met onregelmatige,
brede goudgele tot licht (crème)gele rand, soms
slechts een smalle groene strook in het centrum
van het blaadje overlatend.

149. Agastache 'Heatwave'
BLOEIWIJZE: forse opstaande pluimen met kleine,
geelachtig witte bloemetjes; niet rijkbloeiend.
' Golden Umbrella' werd als sport in de bekende
Aralia elata ' Aureovariegata' gevonden en lijkt
hier op het eerste gezicht dan ook op. Toch zijn
er duidelijke verschillen. De bladeren van 'Golden Umbrella' zijn goudgeel gerand en niet gevlekt, zoals bij 'Aureovariegata'. Soms zijn de
randen zo breed dat er slechts een smalle groene
band in het centrum van het blaadje zichtbaar
blij ft. Daarbij zijn de bladeren helderder van
kleur.
De groei van ' Golden Umbrella' is duidelijk forser. De bladeren blijven gezond tot het eind van
de zomer en krullen niet om onder invloed van
intense zonneschijn.
Een zeer belangrijke teelttechnische verbetering
is dat 'Golden Umbrella' gemakkelijker te vermeerderen is.
De toepassing beperkt zich voornamelijk tot gebruik als solitair in tuinen en parken, zowel in
particuliere tuinen als in het openbaar groen. De
winterhardheid is uitstekend.
Buxus

microphylla

' Peergold'

(GOLDEN

DREAM)

Getuigschrift van Verdienste
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150. Buxus microphylla 'Peergold'

(GOLDEN

DREAM)

WINNER! INZENDER: A. Peerenboom & Zn., Veghel, 2003
GROEIWIJZE: Breed spreidend-opgaand, uiteindelijk bolvormig tot afgeplat bolvormig.
BLADEREN: ovaal tot breed elliptisch (soms omgekeerd eirond), 1,7-2,2 cm lang en 0,9-1,2 cm
breed, top afgerond tot iets uitgerand, donkergroen met duidelijke helder geelgroene randen,
' s winters kleurt het groene centrum van het blad
bronskleurig oranje.
Deze nieuwe Buxus cultivar werd circa 10 jaar
geleden als sport in Buxus microphylla ' Faulkner' gevonden. ' Peergold' heeft glimmend donkergroen blad met een helder geelgroen randje.
In de zomer is dit randje helderder (bijna goudgeel) als in de winter, wanner het donkerder
geelgroen is . Evenals bij ' Faulkner' kleurt het
groene centrum van het blad bronskleurig oranje
in de winter. Tezamen met het gekleurde randje
geeft dit ook ' s winters een vrolijk effect.
'Peergold' heeft relatief klein blad wat eveneens bijdraagt aan de sierwaarde. Uiteindelijk
zal het een breed opgaand bossige struikje worden. De overige eigenschappen zijn gelijk aan
' Faulkner'. 'Peergold' is dus geschikt om in potten en bloembakken worden gebruikt, maar ook
als lage heg of in kleine groepen.
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Clematis 'Biue Pirouette'
Getuigschrift van Verdienste

WINNER: W. Snoeijer, Gouda, 2003 .
INZENDER: J. van Zoest B.V., Boskoop.
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 1,7 m hoog.
BLADEREN: drietallig, onderste bladeren enkelvoudig, donkergroen, soms iets purper getint.
BLOEMEN: rechtopstaand, 7-10 cm doorsnede,
aanvankelijk komvormig, tepalen later uitgespreid, donker violetblauw (RHS-CC 93A),
meeldraden crèmegeel; tepalen opvallend gedraaid; bloeitijd juni-september.
Deze nieuwe Clematis valt op door de warm violetblauwe bloemkleur en de typisch gedraaide tepalen (bloemblaadjes). Aan deze gedraaide tepalen
heeft de plant ook de cultivarnaam aan te danken.
Het is een rijkbloeiende plant die over een lange
periode bloeit.
'Blue Pirouette ' werd begin jaren '90 opgekweekt na veredeling in de Clematis collectie
van Jan Fopma. Het bleek de enige plant met
blauwe en rechtopstaande bloemen met rechtopstaande, ietwat gedraaide tepalen.
' Blue Pirouette' kan zowel (op een zonnige
plaats) in tuinen worden toegepast, maar is ook
geschikt als potplant. In tegenstelling tot vele

151. Clematis 'Hendryetta'

andere Clematis kan deze nieuwe plant ook als
snijbloem worden gebruikt. In augustus 2003
werd 'Blue Pirouette' met een Zilveren Medaille bekroond tijdens de vakbeurs Plantarium.

Tijdens Plantarium 2003 werd 'Hendryetta' bekroond met een Gouden Medaille en ontving tevens het predikaat "Beste Nieuwigheid Plantarium 2003".

Clematis 'Hendryetta'
Getuigschrift van Verdienste

/tea virginica 'Merlot'
Getuigschrift van Aanbeveling

WINNER: W. Snoeijer, Gouda, 2003 .
INZENDER: J. van Zoest B.V., Boskoop.
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 1,8 m hoog.
BLADEREN:geveerd, donkergroen, opvallend klein.
BLOEMEN: klokvormig en knikkend, 5-8 cm
groot, roze (RHS-CC 78A), iets donkerder geaderd, meeldraden geel ; rijkbloeiend vanjuni tot
half september.
'Hendryetta' ontstond uit een kruising die erop gericht was om een roze bloeiende Clematis 'Blue
Boy' te ontwikkelen. De kruising werd in 1990 gemaakt, maar het duurde tot 1996 voordat de plant
werd geselecteerd. De plant heeft een warmroze
bloemkleur en de bloemen zijn duidelijk donkerder dan bij de oudere 'Aljonushka'. Ook zijn de
klokvormige bloemen regelmatige gevormd, terwijl de tepalen van ' Aljonushka' meer gedraaid
zijn. Een ander duidelijk kenmerk van 'Hendryetta' is dat het blad opvallend klein is.

WINNER: Mark Griffi th, Georgia, USA, vóór
1998
INZENDER: K.W. Verboom, Boskoop.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 1 m hoog.
BLADEREN: elliptisch tot omgekeerd eirond, zeer
fijn gezaagd, top kort toegespitst tot spits, voet
kort wigvormig, glimmend donkergroen; herfstkleur diep wijnrood tot lichtend purperrood
BLOEIWIJZE: opstaande trossen, 12-1 6 (20) cm,
bloemen crèmewit, aangenaam geurend; rijkbloeiend; juni.
' Merlot' is een nieuwe Amerikaanse cultivar
met een breed opgaande groeiwij ze tot ongeveer
1 meter hoogte. De plant heeft een dichte vertakking en ook maakt ' Merlot' korte worteluitlopers, waardoor een dichte polvormige habitus
ontstaat. Vanaf half oktober kleurt het glimmend
donkergroene blad gedurende meerdere weken
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diep wijnrood tot lichtend purperrood.
De bloei is rijk, maar van vrij korte duur; in juni
bloeit 'Merlot' overdadig met crèmewitte bloemen in dichte trossen.
'Merlot' is, evenals de diverse andere cultivars
van !tea virginica een gemakkelijk te kweken
plant met een vrij grote gebruikswaarde. 'Merlot' is, mede vanwege de gedrongen groeiwijze
en dichte vertakking, ook prima geschikt om als
vakbeplammg te gebruiken. I. virginica 'Sprich'
(LITTLE HENRY), eveneens een Amerikaanse cultivar, lijkt vrij veel op 'Merlot' en kan hier gemakkelijk mee worden verward. 'Merlot' lijkt
iets meer opgaand te groeien dan 'Sprich' (LITTLE HENRY).
Het blad heeft met enige fantasie wat weg van
dat van een Salix, vandaar de Nederlandse naam
Bloemwilg.

Paeonia 'Anja's Flame'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: A. Vurens, Boskoop, 2003
GROEIWIJZE: vaste plant tot circa 70 cm hoog.
BLADEREN: geveerd, donkergroen en iets glimmend.
BLOEMEN: bloemen vrijwel geheel gevuld met
zeer veel petaloïden, warm karmijnroze (tussen
67A en N74A), aan de randen iets lichter (75A),
14-16 cm doorsnede (tot 22 cm op "gediefde",
planten); vrij sterk en zeer aangenaam geurend;
rijkbloeiend; eind mei-begin juni.
Eind vijftiger jaren werd deze pioen uit hetzelfde zaaisel als Paeonia 'Pink Giant' geselecteerd.
'Pink Giant' werd destijds op de markt gebracht
(Getuigschrift van Verdienste in 1965 en twee
sterren tijdens de sterrenkeuring Paeonia in
1998). Veertig jaar lang werd er niets met 'Anja's Flame' gedaan, totdat de winner alsnog besloot de plant te gaan vermeerderen en op de
markt te brengen.

De belangrijkste positieve eigenschappen van
'Anja's Flame' zijn de forse bloemen die een
aangename, warme bloemkleur en een goede
geur hebben. Naast het gebruik als tuinplant lijkt
deze Pioen ook zeer geschikt voor de snij. Hoewel de stengels voldoende stevig zijn, kunnen
deze na een forse regenbui wat doorbuigen
onder het gewicht van de bloemen.

Philadelphus 'Polar Star' [Virginalis Group]
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: USA, vóór 2001
INZENDER: Rein & Mark Bulk, Boskoop
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 2 m hoog.
BLADEREN: ovaal tot elliptisch, circa 5 cm lang,
bovenste 2/3 van de bladrand grof gezaagd, top
toegespitst, midgroen.
BLOEIWIJZE: dichte opstaande trossen, bestaande
uit 3-5 bloemen.
BLOEMEN: bloemen zuiver wit, 7- 7,5 cm, met
6-8 extra petaloïden, licht geurend; zeer rijkbloeiend; tweede helft mei-eerste helft juni.
Deze nieuwe Philadelphus-cultivar groeit breed
opgaand en zal ongeveer 2 meter hoog worden.
Vanafhalfmei openen de zuiver witte bloemen.
Deze zijn 7 tot 7,5 cm groot en gewoonlijk halfgevuld, waarbij de extra bloemblaadjes (petaloïden) als een "ster" in het centrum van de bloemen staan. Ook verschijnen er enkelvoudige
bloemen in de struik. De bloemen geuren licht.
'Polar Star' werd enkele jaren geleden uit de
Verenigde Staten geïmporteerd. Het is een gezonde, goed groeiende cultivar die zowel als solitair in particuliere tuinen als in groepen in het
openbaar groen goed gebruikt kan worden. De
winterhardheid is uitstekend.

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

Summary
Nine new plants were assessed several times during 2003 and received awards from the judging
committee ofthe Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions ofthe plants and their origins
are given in Dutch.
Acer palmaturn 'Emerald Lace' Award ofmerit
Agastache 'Heatwave' Award ofrecommendation
Ara/ia elata 'Golden Umbrella' A ward of recommendation
Buxus microphylla 'Peergold' (GOLDEN DREAM) Award ofmerit
Clematis 'Blue Pirouette' Award ofmerit
Clematis 'Hendryetta' Award ofmerit
/tea virginica 'Merlot' Award ofrecommendation
Paeonia 'Anja's Flame' Award ofmerit
Philadelphus 'Polar Star' [Virginalis Group} Award ofrecommendation
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