Potentilla
fruticosa
een overzicht van het sortiment
P. Kolster en W.H. Kromhout

Potenti/la fruticosa L. (Struikganzerik) is een populaire tuinplant.
In Nederland worden in totaal ruim 50 cultivars gekweekt. De laatste jaren is een aantal nieuwe
gezonde cultivars geïntroduceerd. Hiermee is in praktijk meer of minder ervaring opgedaan.
De komende jaren wordt een groot sortiment door de KVBC gekeurd.
Dit artikel geeft een stand van zaken in dit dynamische sortiment.
Het is een tussentijdse balans, want de komende jaren zal een nieuwe sterrenkeuring plaatsvinden. De bevindingen worden over ca. 4 jaar gepubliceerd.

De laatste keer dat over het geslacht Potentil/a
een publicatie verscheen in Dendraflora dateert
al weer van 1982 (Nr. 19 blz. 29 tlm 44). Dit artikel was van de hand van Harry van de Laar en
werd gepubliceerd naar aanleiding van een sterrenkeuring door de keuringscommissie van de
KVBC Hiertoe stond de collectie Potentilla
vanaf 1979 op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop opgep1ant.
In dit rapport uit 1982 werd tevens teruggegrepen op de eerste sterrenkeuring, die in 1967
werd gepubliceerd door Ir. F. Schneider te Wageningen. Ook toen was het sortiment opgeplant
op het voormalige Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop (nu: Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving, Sektor Bomen) en werd het
door de keuringscommissie van de KVBC van
een sterrenwaardering voorzien.
De aanvullende waarnemingen en bevindingen

in dit rapport zijn gebaseerd op de planten uit de
Nederlandse plantencollectie bij P. Kolster te
Boskoop.
Sortimentsvernieuwing
Het sortiment Potentilla fruticosa is sinds het
laatste keuringsrapport uit 1982 sterk in beweging geweest. Hierbij is het sortiment niet alleen
qua aantal cultivars sterk uitgebreid, maar gelukkig ook in kwaliteit verbeterd.
Geen enkele veredelaar komt nog met een nieuwe Potentilla op de markt die gevoelig is voor
meeldauw en spint. Met andere woorden: gezond en anders niet! Ook doorbloei is een item
dat momenteel sterk meespeelt.
Daarnaast zijn de klem van de bloemknop, de
kleur van de kelkbladen bij het verbloeien van
de bloem en de kleur van de vrucht erg belangrij k. Voorheen waren de knopschubben vaak
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bruin en waren ook de kelkbladen en de latere
vrucht bruin van kleur. Dit gaf de plant een rommelig uiterlijk.
Het nieuwe sortiment heeft lichtgroene knopschubben en heeft licht gekleurde, vaak groene
kelkbladen. Ook de vruchten zijn nu lichtgroen
en daarom niet storend gekleurd. Hierdoor heeft
de plant gedurende het bloeiseizoen een frisse,
gezonde uitstraling.

Tussenbalans
Het sortiment van Potentil/a fruticosa speelt in
de handel een zeer belangrijke rol. De verwachting is dat dit met name vanwege de gunstige
prijs/product-verhouding waarschijnlijk nog
verder toe zal nemen. De geschatte jaarlijkse
productie in Nederland is meer dan 2 miljoen
stuks.
Daarom hierbij een tussenbalans van het huidige
assortiment van cultivars. Hiertoe bespreken we
alle cultivars. De publicatie van dit tussentijdse
rapport moet gezien worden als inspelen op de
vele vragen die bij de collectiebeheerder zijn
binnengekomen, om een overzicht samen te stellen van de beste cultivars van dit moment.
Er is ditmaal geen sterrenkeuring door de KVBC
op het sortiment uitgevoerd. Zodoende zijn geen
waarderingssterren aan het sortiment toegevoegd. Bij de beschrijving van de cultivars is
echter wel een waardeoordeel van beide schrijvers gegeven. Dit is uiteraard wel getoetst aan de
mening van vele nationale en internationale coryfeeën uit het vak.

reldwijd meer dan 500 soorten. De meeste soorten worden aangetroffen in de arctische en gematigde streken van het noordelijk halfrond; enkele worden echter ook zuidelijker en zelfs op
het zuidelijk halfrond aangetroffen.
Het geslacht bestaat uit een grote groep één- en
tweejarige kruidachtige planten, een groep vaste
planten en een kleine groep heesterachtigen. In
dit artikel zal uitsluitend op de heesterachtige P.
fruticosa en zijn cultivars worden ingegaan.

Systematiek en benaming
Zoals bekend, was Harry van de Laar zeer degelijk en uitvoerig in de beschrijving van het sortiment. Zijn artikel in Dendraflora nr. 19 is daarvan een perfect voorbeeld.
De schrijvers van dit artikel verwijzen dan ook
gaarne naar de uiterst volledige beschrijving van
het geslacht in voornoemde Dendraflora 19, wat
betreft systematiek en benaming.
Ook de hoofdstukken over snoeien, vermeerdering en ziekten en plagen kunnen onverkort worden aangeprezen als actueel en geldend voor dit
artikel.
Volgens het "Verklarende woordenboek van wetenschappelijke plantennamen" van Dr. C. A.
Backer", heruitgave 2000, is de naam Potenti/la
een verkleiningsvorm van het Latijnse potens
(potentis), wat machtig: machtige, dwz. sterk
werkende plant betekent. De naam zinspeelt op
het gebruik, dat in vroeger tijden werd gemaakt
van de looistofrijke
Potentil/a anserina L. (Zilverschoon). Het hieruit gewonnen medicijn hielp tegen diarree, dysenterie, witte vloed, te sterke menstruatie, niersteen en andere kwalen;
ji-uticosus komt van het Iatijnse frutex (fruticis)
wat heester of heesterachtig betekent.

Toekomstig keuringsrapport
Besloten is dat een officiële sterrenkeuring door
de keuringscommissie van de KVBC zal worden
gestart, speciaal omdat het uitgebreide sortiment
op dit moment in Boskoop en Leersum (een aantal ontbrekende cultivars) aanwezig en ter beSortimentsopplant in Engeland (R.H.S.)
oordeling beschikbaar is. Na meer dan 20 jaar
In het kader van de nauwere samenwerking tuslijkt dit zinvol.
sen de K.V.B.C en de Royal Horticultural SocieDe publicatie zal ongeveer in het jaar 2005
ty (R.H.S.) te Wisley (Engeland), is één van de
plaatsvinden. Het volledige sortiment zal nu,
schrijvers, samen met enkele leden van de
voor het eerst, ook op zandgrond worden opgehoofdkeuringscommissie, in de zomer van 1999
plant en gekeurd.
in Engeland betrokken geweest bij de beoordeNaast een uitgebreid onderzoek op ziektegevoeling van het aldaar opgeplante sortiment. Het religheid zal tevens het effect van sterke snoei,
sultaat van de Engelse trials is meegenomen in
zoals dat bij gemeenten tegenwoordig eens in de
de
waardering die hier aan het sortiment wordt
drie jaar wordt toegepast, worden bekeken.
toegekend. Het ligt zeker ·in de bedoeling om
onze Engelse vakgenoten ook bij de komende
Het geslacht Potentilla
sterrenkeuring
van de Potentilla's te betrekken.
Potentil/a is een zeer groot geslacht, met we-

Het sortiment
P. fruticosa L. _ Struikganzerik
Zomergroene struik van de 3e .grootte (0,5tot.1
m hoog) met afschilferende twijgen. BlaadJes m
de regel 5-tallig (3-7), zittend, langwerpig-spatelvormig, spits, gaafrandig, rand soms omge~
rold, onderzijde of beide zijden ± behaard, 1 tot
4 cm lang. Bloemen heldergeel, . ~-3 cm gro?t,
enkelstandig of met meerdere biJeen; bloe~t!Jd
mei tot september. Natuurlijke verspreJdmg:
Noordelijk halfrond. Reeds lang in cultuur (±
1700).
P. fruticosa 'Abbotswood'
(Sunningdale Nurseries, Windlesham, Engeland,
ca. 1960) (foto 19, p.44)
.
Hoog en breed uitgroeiende struik met donker
blauwgroen, matig groot ~l~d en talnJk~ helder
witte, grote bloemen; bloeitiJd begm mei tot ok-

~~
. d
Dit is een aloude, zeer overvloedig witbloeien e
vorm die nog nauwelijks overtroffen wordt.
P. fruticosa 'Abbotswood Silver'
(onbekend, Veremg
· de sta ten, voo r 1988, via
Peter Catt in Europa geïntroduceerd)
.
..
De groeiwijze van 'Abbotswood Silv~r' IS vnJwel gelijk aan die van 'Abbotswood ; het verschil is dat de bladeren een witte rand hebb~n.
De bloei is eveneens gelijk aan 'Abbotswood .
Het bont is niet overtuigend; er ontstaat een vale,
onbestemde kleurindruk.
P. fruticosa 'Annette'
(J.P.Louwers, Hazerswoude, 1983)
.. .
Matig hoge, bossige en brede struik met gnJzlg
groen blad en lichtoranje tot diepgele bloemen
(bij zonnig en warm weer).
Prachtige selectie die de gehele zomer een afwijkende kleur vertoont ten opzichte van het
gele sortiment. Fraaie kleurcombmatJe. Helaas
zeer spintgevoelig.
P. fruticosa 'Apricot Whisper'
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, ~anada, 1988!
Halfronde, compacte struik met h ch~groen, middelgroot blad en licht abrikooskleunge bloemen
die in de zomer naar geel verkleuren. Voegt weinig toe aan het bekende sortiment.

P. ji-uticosa 'Arbuscula' : P. fruticosa 'Eiizabeth'
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P. fruticosa 'Beanii'
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, v?or 191 0) ,
(syn. P. fruticosa 'Friedrichsenn Leucantha )
Hoog opgaande groeiwijze met groene bladeren
en kleine, witte bloemen.
P. fruticosa 'Beesii'
(Bees Ltd., Engeland, ~925)
..
.
Lage, spreidende struik .met gnJsgroen, ZJ~ver
behaard, glanzend, tameliJk groot blad en diepgele, kleine bloemen.
.
.
Prachtige plant voor klemschalig werk en de
liefhebber; bloem en bladkleur combineren
fraai.
Wordt helaas nauwelijks meer gekweekt.
P. fruticosa 'Beverly Surprise'
(A. Sigston-Thompson, Engeland, 1980)
Breed-bossige struik met middelgroot, groen
blad en zacht geel tot abrikooskleurJg, matig
grote bloemen; lang doorbloeiend.
Helaas erg spintgevoelig en daarom wordt afgeraden deze cultivar te gebruiken.
/

P. fruticosa 'Blink' (P RINCESS)
(onbekend, Schotland, 1982) (foto 20, p.44)
(syn. P. fruticosa ' Pink q ueen')
Vrij hoog opgaande struik met donker, blauwachtig groen blad en talrijke kleme tot matig
grote lichtroze bloemen.
.
,
Dit is een aanmerkelijke verbetenng van Royal
Flush' · mooie cultivar met aparte bloernkleur.
Lang doorbloeiend. Ook deze cultivar zal echter
door 'Pink Beauty' overtroffen worden.
P. fruticosa 'Buttercup'
(Knaphill Nurseries, Woking, Engela~d, ± 1980)
(syn. P.fruticosa 'Knaphill Buttercup )
Hoog en breed uitgroeiende strmk met klein,
smal, groen blad en talrijke diepgele; kleme
bloemen. Verbeterd door 'Yellow GJant .
P. fruticosa 'Chilo'
(A. A. Harkes, Hazerswoude, 1995)
.
._
Vrij laag en bossig struikJe met m voorJaar zil
verbont, later groen blad en helder gele, zeer
kleine bloemetjes. Deze cultivar IS vooral geschikt voor gebruik als rotsplant.
P. fruticosa 'Coronation Triumph'
a(John Walker, Indian Head, Saskatchewan, C
[' ht ene
nada, 1950)
Krachtig opgaande, losse struik met IC gro IJ
.
bloemen met sma e
bladeren en diepgele
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bloemblaadjes; lang en rijk bloeiend. Zeer winterhard (zie .herkomst).
In ons klimaat helaas spintgevoelig, dus liever
niet gebruiken.

P. fruticosa 'Cream Carpet'
(P. Kolster JBzn, Boskoop)
Lage, brede struik met blauwgroene bladeren en
crèmegele bloemen.
Van de collectiehouder zelf. Iets meeldauwgevoelig. Mooie bloemkleur en goede plantvorm.
Voor veel toepassingen geschikt.
P. fruticosa 'Dakota Goldrush'
(North Dakota State University, Verenigde Staten)
Opgaande struik met stevige takken, als 'Jackman'. Bladeren helder groen, groot. Bloemen
diepgeel, opvallend doorbloeiend.
Lijkt veel op 'Jackman', doch met groene kelkbladen. De bloemen vallen goed op, speciaal in
tweede helft van de zomer.
P. fruticosa 'Dakota Sunspot'
(North Dakota State University, Verenigde Staten)
Compacte, dichte struik. Bladeren vrij klein,
groen. Bloemen diepgoudgeel, groot (3 cm),
rijkbloeiend.
Lijkt veel op 'Hurstbourne' maar kleiner en met
grotere bloemen. Bloeit tot de nachtvorst.
P. fruticosa 'Dakota Sunrise'
(North Dakota State University, Verenigde Staten 1978)
Breed-spreidende groeiwijze, tot 60 cm hoog.
Bladeren grijzig groen. Bloemen helder geel,
zeer groot, doorbloeiend tot nachtvorsten.
Vrijwel identiek met 'Elizabeth'; verdraagt
droge en warme locaties.
DART's CREAM:

20 Potentilla ji-uticosa 'Blink'
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(PR!NCESS)

P. fruticosa 'lnterma'

P. fruticosa 'Dart's Golddigger'
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1970) (foto 21, p.46)
(syn. P. fiuticosa 'Interdig')
Lage, brede bodembedekkende struik tot± 0,6 m
hoog. Bladeren licht grijsgroen. Bloemen boterbloemgeel, zeer groot, rijk en lang bloeiend.
Zeer gezonde plant die sterk gelijkt op 'Goldteppich', maar deze laatste heeft kleinere bloemen
en grover en donkerder loof. Zaailing van 'Elizabeth'.

P. fruticosa 'Dart's First Lady'
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1990)
Bossige, compacte struik met vrij klein, groen
blad en geel met iets rode, middelgrote bloemen.
Geselecteerd uit 'Beverley Surprise' ; verbeterd
door 'Funny Face'.
P. fruticosa 'Dart's Nugget'
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1970)
Brede, hoog opgaande groeiwijze. Bladeren licht
grijsgroen. Bloemen diepgeel, zeer groot, rijkbloeiend en doorbloeiend tot aan de nachtvorsten.
P. fruticosa 'Dart's Sunnyboy'
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1992)
Opgaande, tamelijk hoge struik met frisgroen
blad en licht gele bloemen; bloeit reeds zeer
vroeg (begin mei).
Bloemen lijken op 'Limelight'.
/

P. fruticosa 'Daydawn'
(Slieve Donard Nurseries, N.-Ierland 1971)
Laag en breed struikje met licht grijsgroene,
kleine bladeren en lichtgeel met roze bloemen,
vrij groot; in najaar komt roze meer naar voren.
Sport uit 'Tangerine' .
P. fruticosa 'Donard Gold'
(Slieve Donard Nurseries, N.-Ierland, voor
1955)
Zeer laag, kruipend struikje met groene blaadjes
en grote, helder gele, soms iets oranjerood gevlekte bloemen. De minst spintgevoelige van
alle laagblijvende, grootbloemige, gele cultivars.
P. fruticosa 'Eastleigh Cream'
(Hillier & Sons, Ampfield, Engeland 1969)
Lage, brede, dichte struik met donker
(blauw)groen, tamelijk grofblad en zuiver witte,
kleine bloemen; zeer talrijk.
P. fruticosa 'Eifenbein'
(VEG Dresden Tolkewitz, Duitsland, 1969)
Dichte struik met breed weggroeiende twijgen.
Bladeren zilverig wit behaard, vrij groot. Bloemen crème tot ivoorwit met opvallende diepgele
stampers en meeldraden. Fraaie grijze plant
waarbij blad- en bloemkleur perfect op elkaar
zijn afgestemd; rijk en lang bloeiend.
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P. fruticosa 'Elizabeth'
(Hillier & Sons, Ampfield, Engeland 1950)
(syn. P. fruticosa 'Arbuscula' )
Laag, min of meer kruipend struikje met grijsgroen blad en heldergele, zeer grote bloemen;
bloeit van juni tot november.
Dit is de vroeger als P. fruticosa ' Arbuscula'
zeer veel gekweekte bodembedekker die nog
steeds overal in het sortiment wordt aangetroffen.
Helaas meeldauwgevoelig en nu verbeterd door
'Longacre'.
P.fruticosa 'Farreri' : P. fruticosa 'Gold Drop'
P.fruticosa 'Farreri Perfect': P. fruticosa 'Yellow Giant'
P. fruticosa 'Farreri Select': P. fruticosa 'Yellow Giant'

21 Potentilla fruticosa ,Dart's Golddigger'

P. fruticosa 'Flashlight'
(A. A. Harkes, Boskoop, 1997)
Brede, opgaande groeiwijze. Bladeren klein en
groen. Bloemen lichtgeel van kleur.
Lijkt veel op 'Hachmann ' s Gigant' ; is nauwelijks spintgevoelig.
P. fruticosa 'Floppy Disk'
(Peter Catt, Liss F orrest, Engeland ca.l990)
Brede, bossige struik met grijzig groene bladeren en oudroze bloemen die vrij constant op
kleur blijven.
P.fruticosa ' Friedrichsenii Leucantha': P. fruticosa 'Beanii'
P. fruticosa 'Funny Face'
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1994)
Brede, bossige struik met vrij klein, groen blad
en een geel met rood, in elkaar overvloeiende
bloemkleur. Vooral deze bloemkleur is opvallend anders dan wat tot nu toe bekend is . Geselecteerd uit een zaaisel van 'Red Ace' .
P. fruticosa 'Glenroy Pinkie'
(Ballaheannagh Gardens, Glen Roy, Isle of Man,
Engeland)
Bossige, ronde struik met tamelijk donkergroen
blad en zeer licht roze, matig grote bloemen.
P. fruticosa 'Gold Drop'
(Besant, 1916)
(syn. P. fruticosa 'Farreri')
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Halfhoog, opgaand, stijf struikje met kleine,
groene blaadjes en zeer talrijke diepgele, kleine
bloemen; bloeitijd juni tot oktober.
In verband met de grotere bloemen moet 'K.londike ' als een verbetering worden gezien.

P. fruticosa 'Golden Dwarf'
(Laddie de Jong, Marion Nursery, N .-Ierland,
voor 1988)
Lage, bossige struik met spreidende takken;
jonge scheuten rozerood. Bladeren lichtgroen,
klein. Bloemen zuiver geel, vrij klein, in najaar
iets oranjegeel, zeer talrijk.
Wellicht de beste dwergvorm in het sortiment;
geschikt voor kleinschalige objecten.
P. fruticosa 'Goldfinger'
(H. Knol, Gorssel, ca. 1970) (foto 22, p.46)
Breed opgaande groeiwijze . Bladeren frisgro en,
tamelijk groot. Bloemen diepgeel, zeer groot,
vlak, talrijk in juni tot oktober (november).
Zeer fraaie vorm met grote, helder gele bloemen
op mooi groen loof; één van de allerbeste in het
huidige sortiment. Wordt massaal gekweekt en
gebruikt door gemeenten en hoveniers.
P. fruticosa 'Goldkissen'
(J. J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, vóór 1977)
Laag, gedrongen, min of meer bolrond struikje
met klein, groen blad en kanariegele, kleine
bloemen. Rijk bloeiende, winterharde dwergstruik voor kleinschalig werk en bakbeplanting.
P. fruticosa 'Goldstar'
(Joh. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1976)
(syn. P. fruticosa ' Goldstern') (foto 23, p.48)
Brede struik met hoogopgaande harttakken. Bladeren blauwgroen. Bloemen diep goudgeel, zeer
groot en talrijk.
De cultivar met nog steeds de grootste bloemen;
helaas is de plant gevoelig voor zowel spint als
meeldauw. Als vervanger wordt P. fruticosa
' Dart's Golddigger' aanbevolen.
P. fruticosa 'Goldstern': P. fruticosa 'Goldstar'
P. fruticosa 'Goldteppich'
(Joh. Hachmann, Barmstedt, Duitsland 1969)
Laag, breed kruipend struikje, soms omegelmatig tot 40 cm hoog. Bladeren blauwgroen. Bloemen intensief goudgeel, groot.
Zeer goede bodembedekker. Bloeit als één van
de vroegste en bloeit door tot in augustus. Helaas
is deze cultivar wel spintgevoelig. P. fruticosa
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'Dart's Golddigger' is iets hoger en een verbetering van deze cultivar.

combinatie van blad- en bloernkleur; lager dan
'Elfenbein', zeer geschikt voor grootschalige
bodembedekking. Zaailing uit ' Elizabeth'.

P. fruticosa 'Grace Darling'
(Jack Drake, Inshiriach Nursery, A viemore,
Schotland, 1950)
Stevig opgaande struik met grijsgroene bladeren
en lichtroze bloemen in voor- en najaar die
's zomers vaalwit verkleuren.
Vormt een brede, opgaande struik met vrij grote,
roze bloemen. Zeer winterhard.

P. fruticosa 'Grandiflora'
(Welderow, Duitsland, 18 13)
Hoog opgaande struik met zeer groot, groen blad
en helder gele, kleine bloemen.
Een duidelijke verbetering van deze oude cultivar is 'Maanelys'.

P. fruticosa 'Jackman'
(G. Jackman & Sons, Engeland, ca. 1940)
(syn. P. fruticosa 'Jackman's Variety')
Zeer hoog groeiende struik met opgaande takken. Bladeren donker grijsgroen, zeer grof.
Bloemen diepgeel, groot.
Deze cultivar heeft als nadeel dat de kelkbladen
sterk bruin verkleuren en niet afvallen. Hierdoor
ontstaat een rommelig beeld. 'Maanelys' kent
dit verschijnsel niet.
P. ji-uticosa 'Jackman's Variety' : P. fruticosa

'Jackman'
P. fruticosa 'Jolina'

P. fruticosa 'Hachmann's Gigant'
(Joh. Hachrnann, Barmstedt, Duitsland, 1967)
Breed uitgroeiende, halfopgaande struik met
donker groen blad en helder gele, zeer grote
bloemen. Helaas is deze mooie cultivar zeer gevoelig voor spint, dus liever niet gebruiken.

P. fruticosa 'Hopley's Little Joker'
(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland,
1985)
Struikje tot 80 cm hoog met groen blad en zachtoranje bloemen.

P. fruticosa 'Hopley's Orange'
(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland,
1985) (foto 24, p.48)
Struik tot 0,7 m hoog met frisgroen blad en oranje bloemen (± 2 cm groot) met een donkerder
centrum, rijkbloeiend, weinig verblekend. De
mooiste oranjebloemige cultivar van dit moment.

(H-J. Albrecht, Berlin, Duitsland, 1977)
Groeiwijze breed, dicht en laag. Bladeren grijsgroen, tamelijk grof. Bloemen diepgeel, klein.

P. fruticosa 'Katherine Dykes'
(W. R. Dykes, Engeland, 1944) (foto 26, p.SO)
Hoge, zeer breed spreidende, tamelijk grove
struik. Bladeren grijsgroen, klein. Bloemen
lichtgeel, klein. Forse bloemstruik voor schrale
gronden.

P. fruticosa 'Klondike'
(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)
Hoge, tamelijk brede struik met klein, groen
blad en grote, goudgele bloemen.
Oude vorm die uit een zaaisel van 'Gold Drop'
werd geselecteerd. Blijkt gevoelig voor spint. Is
momenteel verbeterd door diverse nieuwere introducties, zoals 'Yellow Giant' .
P. ji-uticosa ' Knaphill Buttercup': P. fruticosa

'Buttercup'
P. fruticosa 'Hurstbourne'
(RBG Kew, Surrey, Engeland, voor 1934)
Vrij laag groeiend heestertje met groen blad en
helder gele, kleine bloemen.

P. ji-uticosa 'Interdig': P. futicosa 'Dart's
Golddigger'

P. fruticosa 'lnterma' (DART' s CREAM)

24 Potentillaji-uticosa 'Hopley's Orange'
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(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1982) (foto 25, p.SO)
Groeiwijze laag, breed-spreidend. Bladeren grijzig groen, middelgroot. Bloemen zeer lichtgeel
tot ivoorkleurig, groot, doorbloeiend. Prachtige

P. fruticosa 'Kobold'
(K. Maretszki, Jeddeloh, Duitsland, 1968)
(foto 29, p.53)
Lage en brede, dichte, min of meer bolvormige
struik met klein, groen blad en helder gele, kleine (soms grote) bloemen.
Aparte lage, bolvormige groeiwijze; hierdoor
opvallend anders dan de gebruikelijke struikvormen van dit geslacht.

P. fruticosa 'Leuchtfeuer'
(H-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1982)
Stijve breed-opgaande plant, tot 80 cm hoog.
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25 Potentillafruticosa ' Interma' (DART ' S CREAM)

26 Potenti/la ji-uticosa 'Katherine Dykes '
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28 Potentilla fruticosa 'Living Daylight'
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Bladeren groen, glad, grof, iets overlappend.
Bloemen botergeel, groot.
Breedbossige cultivar met opvallende bloemen
en een lange doorbloei; zeer winterhard.
P. fruticosa 'Limelight'
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, 1985)
(foto 27, p.51)
Breed opgaande, bossige struik met licht grijsgroen blad. Bloemen lichtgeel met donker hart,
groot, zeer vroeg (begin mei).
Wellicht de allerbeste cultivar van de laatste
jaren met een rijke bloei en gezonde groei; werd
in Engeland met een FCC bekroond.
P. fruticosa 'Living Daylight'
(H. Knol, Gorssel, 1986) (foto 28, p.51)
Brede, bossige struik met donkergroen blad en
lichtgele bloemen. Dit is de meeldauwvrije verbetering van 'Longacre'.
P. fruticosa 'Longacre'
(Slieve Donard Nurseries, N.-Ierland, 1956)
Lage, zeer breed spreidende groeiwijze met
grijsgroen, tamelijk groot blad en heldergele,
grote bloemen.
Lange tijd de beste verbetering van 'Elisabeth',
hoewel ook deze cultivar niet helemaal meeldauwvrij is. Verbeterd door 'Living Daylight'.
LOVELY PrNK: P. fruticosa 'Pink Beauty'
P. fruticosa 'Maanelys'
(A. Olsen, Kolding, Denemarken, 1921)
Zeer hoge, opgaande struik met blauwgroen, tamelijk groot blad en lichtgele, kleine bloemen.
Vanwege de opgaande groeiwijze wordt deze
Potenti/la veel gebruikt voor lage hagen en randen; wordt niet snel kaal onder in de struik; zeer
goed droogteresistent Oude vorm die zich nog
steeds weet te handhaven.
P. fruticosa 'Manchu'
(Wilson, Engeland, 1976)
(syn. P. fruticosa 'Mandshurica')
Laag tot zeer lage groeiwijze met liggende takken. Bladeren blauwgroen tot grijs, tamelijk
groot. Bloemen zuiver wit, klein, niet talrijk.
Deze cultivar is vele jaren onder de foutieve
naam P.fruticosa 'Mandshurica' gekweekt. Om
verwarring met de ook bestaande botanische variëteit mandshurica te voorkomen is de cultivar
omgedoopt tot 'Manchu' . De enige echt platgroeiende witte cultivar.

P. fruticosa 'Mandshurica' : P. fruticosa
'Manchu'

P. fruticosa 'Marrob' (MARIAN RED RoBrN)
(Laddie de Jong, Marion Nursery, N.-Ierland,
1990)
Groeiwijze breed-bossig met groene bladeren.
Bloemen in voor- en najaar felrood, ' s zomers
oranjerood.
De beste roodkleurige cultivar tot dit moment;
de bloemkleur vervaagt bij warm weer en hoge
lichtintensiteit slechts weinig. Bloemen niet erg
talrijk maar wel gestaag doorbloeiend waardoor
er altijd kleur aanwezig is tot in oktober (november).
P. fruticosa 'McKay's White'
(Ken Altorfer, McKay Nursery Co. Waterloo,
Verenigde Staten) (foto 30, p.53)
Matig hoog en breed groeiend struikje met lichtgroen blad en zeer talrijke roomwitte, kleine
bloemen; lang doorbloeiend.
Sport uit 'Katherine Dykes'. Prachtige crèmewitte bloemen op zachtgroene ondergrond.
Eerste bloemen in juni vaak halfgevuld, later
enkel.

29 Potentilla fruticosa 'Kobold'

30 Potentillafruticosa ' McKay's White'

P. fruticosa 'Medicine Wheel Mountain'
(Roy Davidson, Seattle, Verenigde Staten, voor
1970) (foto 31, p.53)
(syn. P. fruticosa 'Yellow Gem', ' Olympic
Mountain')
Zeer lage tot plat tegen de grond gedrukte struik,
vormt grote schotel. Bladeren grijzig groen.
Bloemen goudgeel, groot.
Opvallend laag groeiende plant met zeer veel
takken naar alle zijden weggroeiend. Vormt
daardoor in korte tijd een dichte bodemdekking.
Prachtige gele bloemen boven het grijzig groene
blad met helderbruine takken. Zeer gezond.
P. fruticosa 'Milkmaid'
(Hillier Nurseries, Ampfield, Engeland, 1960)
Kleine struik met opstaande, uitbuigende takken.
Bladeren groen, met 3 tot 5 blaadjes. Bloemen
crèmewit, plat, 2-5 cm breed, hangend in slappe
trosjes.
P. fruticosa 'Mount Everest'
(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)
Groeiwijze los, hoogopgaand. Bladeren lichtgroen, groot. Bloemen zuiver wit, groot.
Verbeterd door 'Snowflake'.
31 Potentillaji-uticosa 'Medicine Wheel Mountain'
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P. fruticosa 'New Dawn'
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, 1994)
Bossige struik, tot 60-75 cm hoog. Bladeren
groen. Bloemen vrij intensief roze, talrijk en
doorbloeiend.
Hoewel deze roze bloeiende cultivar ook in de
zomer redelijk constant op kleur blijft, wordt ze
toch overtroffen door 'Pink Beauty'.
P . fruticosa 'Ochroleuca'
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, voor 1902)
Hoog opgaande struik met groene bladeren en
lichtgele, kleine bloemen,
P. fruticosa 'Oktobersonne'
(J. J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, 1970)
Bossige, middelhoge, sterk vertakkende struik
tot 80 cm hoog; rijke bloei pas vanaf eind juni
maar duurt tot in november. Bloemen heldergeel, groot.

P. fruticosa 'Olympic Mountain': P. fruticosa
'Medicine Wheel Mountain'
P. fruticosa 'Orangeade"
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland 1992)
Opgaand struikje met grijzig groen blad en in
voor- en najaar oranje, 's zomers lichtoranje tot
oranjekleurig gele bloemen.
Eerste cultivar met uitgesproken oranjerode
kleurindruk. Helaas in de zomer bij warm weer
en veel licht naar vuilgeel verkleurend. Bij donker weer blijft de kleur goed op peil.
Lijkt veel op 'Red Ace' , alleen de groei is krachtiger.
P. fruticosa 'Pink Beauty' (LOVELY PINK)
(L. Lenz and C. Davidson, University of Manitoba, Winnipeg, Canada 1994)
Compacte struik met middengroen blad en sterk
donkerroze bloemen met een witte achterzijde.
De beste roze bloeiende cultivar van dit moment.

P.fruticosa 'Pink Queen': P. fruticosa 'Blink'
P. fruticosa 'Pink Whisper'
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1988)
Halfronde struik met groene bladeren en roze
bloemen in voor- en najaar; in de zomer wit.
P. fruticosa 'Pretty Polly'
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland 1984)
Laag en breed, tamelijk dicht struikje met klein,
groen blad en lichtroze, matig grote bloemen.
Deze cultivar van Peter Catt komt uit 'Blink'
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(PRINCESS) en behoudt zijn lichtroze kleur het
gehele bloeiseizoen. De plantvorm lijkt op die
van 'Kobold', met fijn gestructureerd loof.
PRINCESS: P. fruticosa 'Blink'
P. fruticosa 'Primrose Beauty'
(R. Cannegieter, Hattem, voor 1955)
Hoge, spreidende groeiwijze met min of meer
overhangende takken. Bladeren blauwgrijs,
matig groot. Bloemen roomgeel met iets donkerder midden, groot.
Ondanks de meeldauwgevoeligheid nog altijd
veel gekweekt en gebruikt door gemeenten en
hoveniers. Blijkt ondanks meeldauw door te
groeien en te bloeien.

P. fruticosa 'Purdomii' : P. fruticosa 'William
Purdom'
P. fruticosa 'Purdomii Alba'
Breed opgaande struik met lichtgroen blad; takken opvallend roodbruin gekleurd. Bloemen wit,
klein.
Het meest opvallende aan deze plant is dat de
takken roodbruin gekleurd zijn, wat een apart
contrast geeft.

P. fruticosa 'Raspberry Ripple': P. fruticosa
'Royal Flush'
P. fruticosa 'Red Ace'
(D. Barker, Engeland, 1973) (foto 32, p.56)
Lage en brede, soms tamelijk hoog opgroeiende
struik. Bladeren klein, groen, met een blauwgroene onderzijde. Bloemen in het voor- en najaar helder oranjerood met gele buitenzijde; 's
zomers oranjegeel.
Zorgde in de tachtiger jaren voor de doorbraak
naar rode en oranje kleuren in het overwegend
geelwitte kleurenspectrum van P. fruticosa. Helaas bleek de kleur bij warm weer en veel licht in
de zomer niet standvastig. Soms loopt de kleur
vrijwel geheel naar geel terug, waarna dit in het
najaar weer wordt hersteld. Toch kon van een
duidelijke verbetering gesproken worden ten opzichte van de eerder bekende 'Tangerine' . Momenteel is 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN) de
beste rode cultivar, die ook het best zijn kleur
vasthoudt.
P. fruticosa 'Rheinsberg'
(H-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1975)
Breed opgaande, vrij losse struik met groen blad
en diepgele, grote bloemen.

P. fruticosa var. rhodocalyx
(Yuooan, W. China, Z.O. Tibet)
Opgaande groeiwijze met vrij dunne takken.
Bladeren groen. Bloemen wit, knikkend, aan
roodgevlekte takken; bloemkelk roodachtig getint.

P. fruticosa 'Snowflake'
(K. Wezelenburg & Zn., Boskoop, 1956)
Hoge en brede struik met groot groen blad en
kleine, witte bloemen in platte groepjes bij elkaar.
Aloude witte cultivar met een mooi contrast tussen bloem en blad; helaas worden de kelkbladenvan de uitgebloeide bloemen nogal bruin,
wat de plant een rommelig uiterlijk geeft.

P. fruticosa ' Rigida'
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop)
Lage struik met opstaande takjes. Bladeren
groen, matglanzend van boven, glanzend aan onderzijde, 3-tallig. Bloemen botergeel, redelijk
groot.
Bloeit zeer laat maar niet rijk. Selectie van het
Proefstation te Boskoop uit botanische soort uit
Nepal, Himalaya.

P . fruticosa 'Sommerflor'
(Joh. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1976)
(foto 33, p.56)
Lage, tamelijk brede, enigszins bolvormige
struik met slappe twijgjes tussen de opstaande
takken. Bladeren blauwgroen, tamelijk groot.
Bloemen diepgeel, groot, talrijk.
Zeer goede cultivar die als een iets kleinere uitgave van 'Goldfinger' kan worden gezien.

P. fruticosa 'Royal Flush'
(D. Barker, Engeland, voor 1980)
(syn. P. jiuticosa 'Raspberry Ripple')
Laag en breed groeiend struikje met groene, aan
de onderzijde blauwgroene, kleine bladeren.
Bloemen helder roze, licht roze verbloeiend, onderzijde geel, klein, soms half gevuld.
Deze roze bloeiende cultivar is de evenknie van
'Red Ace'.

P. fruticosa 'Sophie's Blush'
(Philip Wood, Baronscourt, Duke of Abercorn's
Estate, N.-Ierland, 1982)
Brede, halfhoge, wat grove groeiwijze. Bladeren
zilverachtig groen. Bloemen wit met roze vlek.
Liefhebbersplant, vernoemd naar de dochter van
de Duke.

Geselecteerd uit zaailingen van 'Jackman'. Lang
doorbloeiend.

P. fruticosa 'Sandved'
(B. Sandved, Noorwegen, 1955)
(syn. P. fruticosa 'Sandvedana')
Hoge, tamelijk losse struik met licht groen, vrij
groot blad en grote, witte bloemen.
'Abbotswood' en 'Snowflake' zijn beter.

P. fru ticosa ' Sandvedana' : P. fruticosa 'Sandved'
P. fruticosa 'Silvery Moon'
(G. J. Voskuilen, Boskoop, voor 1990)
Lage, brede bodembedekker met zilverkleurig,
smal blad en kleine, gele bloemen.
Blad en bloem geven een heel apart contrast.
P. fruticosa 'Snowbird'
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1985)
Breed-opgaande struik met donkergroen blad en
helderwitte bloemen met twee kransen petalen.
In het tweede bloeiseizoen vonnen de bloemen
vaak enkele kroonbladeren meer dan eerst.
Bloeit na het snoeien van de vaststaande planten
zeer rijk.

P. fruticosa 'Sunbird'
(Lew's Lakeshore Nursery, Salem, Verenigde
Staten, 1994)
Gedrongen, opgaande groeiwijze met groene
bladeren en kleine tot vrij grote, helder gele
bloemen.
P. fruticosa 'Sundance'
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1978)
Bolvormige struik met licht groen blad en botergele bloemen die later dubbelbloemig worden.
P. fruticosa 'Sunset'
(M. C. McGill, Ambleside, Wanslea, Engeland,
voor 1966)
Brede, matig hoge struik met lichtgroen, klein
blad. Bloemen in voor- en naj aar oranje met aan
onderzijde een donker oranje tot rode ring tegen
de bloemsteel, ' s zomers lichtoranje.
Groeit compacter dan 'Tangerine', bloemen
kleiner maar bloeit veel rijker.
P. fruticosa 'Tangerine'
(Slieve Donard Nurseries, N.-Ierland, 1955)
Hoge struik met breed spreidende takken. Bladeren licht grij zig groen, klein. Bloemen in voor-
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en najaar geeloranje, ' s zomers diepgeel, groot.
Eén van de eerste oranjeachtig gekleurde cultivars. De bloemkleur bleek niet erg vast, de
bloemen zijn in de zomer diepgeel en alleen in
voor- en najaar oranjegeel van kleur.
De plant is nogal spintgevoelig.

P. fruticosa 'Tilford Cream'
(Kelvin Lawrence Nurseries, Tilford, Engeland,
voor 1978)
Laag en breed spreidende, compacte groeiwUze.
Bladeren fris groen. Bloemen roomwit,
groot, talrijk.
P. fruticosa 'Tom Conway'
(Tom Conway, Engeland, voor 1985)
Brede, halfhoge struik met grijsgroen, klein blad
en lichtgele, roze gevlamde bloemen.
De bloemen van deze cultivar zij n mooier dan
die van de hierop gelijkende 'Daydawn ' .
P. fruticosa 'Tridhem'
(H. Bostmm, Tridhem, Denemarken)
Forse, opgaande struik met licht grUsgroen blad
en lichtgele bloemen.
P. fruticosa var. veitchii
(Veitch, Engeland, 1902)
Halfhoge tot hoge struik met lichtgroen blad en
helder witte, vrij kleine bloemen.
Zeer sterke cultivar; de helder witte bloemen
geven een mooi contrast aan de plant;
'Abbotswood' en ' Snowflake' zijn beter.

P. fruticosa 'William Purdom'
(William Purdom, 1911)
(syn. P.fruticosa ' Purdomii')
Hoge, breed opgaande struik met klein, lichtgroen blad en kleine, bleekgele bloemen.
Cultivar met weinig sierwaarde; blijkt op arme
en droge locaties goed te gedijen.
P. fruticosa 'Yellow Bird'
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada 1988)
Compacte, halfhoge groeiwijze. Bladeren licht
groen, vrij klein. Bloemen helder geel,
lang doorbloeiend.
Heel goede plant die in Engeland de hoogste onderscheiding heeft gekregen, namelijk een
AGM.
P. fruticosa ' Y ellow Gem' : P. fruticosa 'Medicine Wheel Mountain'

P. fruticosa 'Yellow Giant'
(W. Haalboom, Driebergen, 1964)
(syn. P. fruticosa 'Farreri Select', ' Farreri Perfect')
/
Opgaande, halfhoge struik met klein, groen blad
en vrij grote, diepgele bloemen.
Deze oude Nederlandse cultivar verdient een
herintroductie. Alleen al vanwege de ongevoeligheid voor spint is hij beter dan ' Buttercup ',
'Gold Drop' en ' Klondike' .
De groeiwijze ligt tussen deze cultivars in.

P. fruticosa 'Vilmoriniana'
(M. L. de Vilmorin, Frankrijk, 1905)
Hoog, stijf opgaand, sterk vertakkend struikje
met blauwgrijze, sterk zilverachtig behaarde,
bladeren, vooral aan de onderzijde. Bloemen
roomgeel, klein.
Gezonde, grove Potentilla die alleen als liefhebbersplant enige waarde heeft.
P. fruticosa 'White Rain'
(J. Drake, Aviemore, Schotland)
Zeer hoog groeiende struik met overhangende
takken, tot 125 cm hoog. Bladeren groen. Bloemen wit, zeer talrijk, waardoor takken doorbuigen.
Vanwege de omvang, de overhangende takken
en de witte bloemen een opvallende cultivar.
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Tabel van de beste 30 cultivars (op kleur en hoogte gerangschikt)
Bloemen crèmekleurig
hoogte bloemkleur
Cultivarnaam

bijzonderheden

--------------- - ~ ------------~------~-------------------'Medicine Wheel Mountain'

__
25___ geel

Laagste; vormt dichte bodembedekking; zeer gezond

___iQ___ grootbl. geel
'Goldteppich'
'Dart's Golddigger'
__
50
___ grootbl. geel
__________________
geeI
50
'Elizabeth'

Zeer goede bodembedekker; helaas zeer spintgevoelig
Zeer gezonde bodembedekker, rijk en lang bloeiend
Aloude •Arbuscula'; verbeterd door 'Longacre'

_.o
'L'-'-i-v'-'i"-'n"_g__"D::__,a,_,_y_,li""-gh'
_, -"t''-_____ ~ geel
__
5_
0 __ geel
'Longacre'

Geheel meeldauwvrije verbetering van 'Longacre'
De beste verbetering van 'Elisabeth'

_____
grootb! . gee1
50

'Goldstar'

_ 60
geeI
'Kobold'
60
'Sommerflor'
-====='-------_____
geeI
'Yellow Giant'
--'--'"'-'-"'-"----~"'-'-------_ 70
gee I

De grootste bloemen; spint- en meeldauwgevoelig
Aparte, lage, bolvormige groeiwijze

zeer goede, iets kleinere 'Goldfinger'
De beste kleinbloemige; ongevoelig voor spint
Allerbeste nieuwe cv; rijke bloei, zeer gezond

..!o'L~ir'-"n~el~ig~h~t_
' _______

__7.!)_ licht/donker geel

'Klondike'

__
80
___ geel

Momenteel verbeterd door 'Yellow Giant'

'Katherine._,D~k~e~s_
' ____

_2Q__ geel

'Jackman'

_100

S eciaal voor arme dro e bodems
Grove stmik; bloemkelken rommelig na de bloei

geeI

__,
'G"-'o'-'-l"d"fi'-"m"'g""e'--r'_ ______ JlQ_____ grootbl. geel
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P. Kolster (Piet) JBzn
Kweker te Boskoop

Een der allerbesten; wordt massaal gebmikt

Wouter H. Kromhout
Dendroloog te Ede

Bloemen geel
'Çream Carpet'
'lnter!!la'_(DART's
'Elfenbein'

CREA~L

'Maanelys'
'McKay's White'

_

40

crèmewit

Voor veel toepassingen geschikt

40

crèmewit

Zeer geschikt voor grootschalige bodembedekking

70

_cr_·è=m=e_ _ _ _ _ _ Fraaie grijze plant; rijk en lang bloeiend

I 00

crèmegeel

Voor randen en hagen; droogteresistent

100

crèmewit

Zeer
rijk en lang bloeiend
==~~==~~~------------

Summary
In the Netherlands about 50 cultivars of Potentil/a fruticosa are grown. In the last few years
many new cultivars have been added. Much attention is given to the health of these new selections. At present time plants are being collected
for evaluation in the next few years. This is the
preliminary report, giving briefdescriptions ofa
large range of cultivars. The top-30 cultivars of
Potenti/la fruticosa are given, divided into colour groups: cream, yellow, orange, orange/red,
pink and white.
Zusammenfassung
Es werden etwa 50 Sarten van Potenti/la fruticosa kultiviert. Dieses Sortiment erfebt einen steten Wechsel. Während den letzten Jahren sind
mehrere Sarten hinzu gekommen. Es wird speziel! geachtet auf Resistenz der ?flanzen gegen
Krankheiten. Es werd nun eine Sammlung zusammengestelt und angepjlanzt mit dem Zweck
eine Sichtung durchzuführen in den kommenden
Jahren. Diese Bericht ist eine Zwischenbilanz.
Es wird eine so gross wie mögliches Sortiment
kurz beschrieben. Daneben 1st eine Top-30
Gruppe zusammengestellt worden und per Farbengruppe wiedergegeben. Die Farbegruppen
sind creme, gelb, orange, orangerot, rosa und
weiss.

Bloemen oranje
'Hopley's Orange'

50

.::.
o:.::
ra"'
n'-"je'---------- Blijft het beste op kleur; goede bossige groei

'Sunset'

50

oranje

'-R=-ij"'k""
bl:.::o.:::
ei"'en"'d" --- - - -- - -- - - - - -

Ve~
rt ·n~e__"z~
d on~l~er~n~a~a~
=~
r kl
=e~u~r"'
rg~e~e'-1 _ _ __ _ ___

Bloemen oranje(rood)
'Red Ace'

40

or·an)·erood
_

'Marrob'
(MARIAN RED ROBIN)

40

rood
==-- - - - - De beste rode van dit moment; breedbossige groei

Bloemen roze
'Blink' (PRINCESS)

60

_
li_
ch
_t~
ro~z=
e_ _ _ _ _

'Pink Beauty'

60

'-'
ro'-'z""e_ _ _ _ _ _ De beste roze van dit moment; rijk en lang bloeiend

Aparte kleur; lang doorbloeiend

Bloemen wit
'Manchu'

30

wit

'Snowbird'

60

wit

'Abbotswood'
'White Rain'

80
80

wit

wit

Aparte plant met kleine witte bloemen
In tweede seizoen halfgevulde bloemen
Aloude, onovertroffen vorm; rijk bloeiend
Overhangende vorm; zeer rijk bloeiend
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