...
plant heeft een lage, breed opgaande groeiwijze
en bloeit in de nazomer en herfst (augustus-oktober) met mooie zuiver violetblauwe bloemen.
Ook vanwege de goede winterhardheid en stevige stengels is dit een prima plant, met name om
in groepen of in de (vaste planten) border toe te
passen.
In 1998 werd 'New Love' door de keuringscommissie van de KVBC bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Voor een uitgebreide
beschrijving zie Dendraflora Nr. 35, pag. 164.

Plantarium
2000

Clematis ' Zoin' (INSPIRATION) [Diversifolia
Group]
(W. Snoeijer, Gouda, Nederland, 1993)

R. T. Houtman
Zilveren Medaille; inzender: J. van Zoest BV,
Boskoop, Nederland.

Van 23 t/m 26 augustus 2000 werd voor de achttiende keer de vakbeurs Plantarium georganiseerd door de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Zoals gebruikelijk worden ieder jaar
nieuwe producten ter keuring aangeboden, die op sier- en gebruikswaarde worden beoordeeld en
gekeurd. Deze keuringen werden in 2000 voor de elfde keer onder auspiciën van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen 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 64 planten
ter keuring aangemeld; 18 cultivars kwamen niet voor keuring in aanmerking. Dit waren bijvoorbeeld oude cultivars of niet toonbaar materiaal. Van de 46 planten die wel werden gekeurd,
werden er acht bekroond met een Bronzen Medaille, tien met een Zilveren M edaille en vijf met
een Gouden Medaille. Deze bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend.

Meest in het oog springende aspect van ' Zoin' is
de fraaie warm purperrode bloemkleur in combinatie met opvallend gevormde bloemen. Dit is
het resultaat van de kruising waarbij een Clematis met min of meer klokvormige bloemen ( Clematis integrifolia ' Rosea') werd gekruist met
een zogenaamde "grootbloemige" Clematis
('Warsazwa Nike'). De bloemen hebben hierdoor in de regel vier tepalen, maar hangen niet
naar beneden.
' Zoin' bloeit al op jonge leeftijd zeer rijk en kan
daarom uitstekend als impulsartikel worden verkocht. Deze plant werd in 1999 door de keuringscommissie van de KVBC bekroond met een
Getuigschrift van Aanbeveling. Voor een uitgebreide beschrij ving zie Dendraflora Nr. 36, pag.
11 8.
Coprosma 'Karo Red'
(Liner Plants Ltd, Nieuw Zeeland, 1998)

Caryopteris x clandorrensis ' lnoveris' (GRAND
BLEU)
(INRA, Beaucouzé, Frankrijk, 1997)
Bronzen Medaille; inzender: André Briant Jeunes Plants, St. Barthelemy d' Anjou, Frankrijk.
'Inoveris' werd door het INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ontwikkeld als
verbetering van Caryopteris x clanJonensis '
Heavenly Blue'. Deze nieuwigheid is een mutant uit 'Heavenly' Blue', ontstaan door bestraling. Het is een bladverliezende heester met een
compacte groeiwijze. De bladeren zUn heldergroen, in tegenstelling tot het 'Heavenly Blue'
waarvan de bladeren grijzer van kleur zijn. De
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bloemen zijn donkerblauw en verschijnen vanaf
eind augustus tot diep in september aan de plant.
De diepblauwe bloemkleur contrasteert zeer
goed met de bladkleur.
Als tuinplant kan Caryopteris prima worden toegepast, maar ook in een pot op balkon of terras
zal de plant in de nazomer zeker niet misstaan.
Clematis 'New Love' [Heracleifolia Group]
(J. Fopma, Boskoop, Nederland, 1996)
Zilveren Medaille; inzender: J. van Zoest BV,
Boskoop, Nederland.
Deze zogenaamde "vaste plant Clematis" is een
goede nieuwe aanwinst in het sortiment. De

Bronzen Medaille; inzender: Ron Steenland,
Boskoop, Nederland.
Gedrongen bladhoudend struikje met een breed
opgaande groeiwijze. De bladeren zijn rond tot
omgekeerd eirond en de bladrand is iets gegolfd.
Het meest opvallend kenmerk is dat de bladeren
zeer donker paarsrood en bijzonder glimmend
zijn. In Nieuw Zeeland worden deze planten
vaak "mirror plant" genoemd, om aan te geven
dat het blad glimt als een spiegel.
'Karo Red' is een plant die bijzonder geschikt is
voor de impulsmarkt Vooral in combinatie met
andere Coprosma die andere bladkleuren hebben

(bontbladig etc.) komt deze plant zeer goed tot
zijn recht. Het is een plant die in Nederland niet"
winterhard is en daarom bij uitstek geschikt is
als potplant.
De cultivar ' Roy' s Red' zou zeer sterk op 'Karo
Red' gelUken.
Dicentra ' King of Hearts'
(White Flower Farm, Litchfield, Connecticut,
Verenigde Staten, voor 1997)
Bronzen Medaille; Inzender: CNB, Lisse, Nederland.
'King ofHearts' is een nieuwe Amerikaanse Dicentra die ontstond uit een kruising tussen Dicentra peregrina met een hybride van Dicentra
f ormosa subsp. oregona en Dicentra eximia. De
plant valt op door de dieproze bloemen en het
blauwgroene blad. De plant heeft een zeer lange
bloeitijd. Gedurende de gehele zomer (van eind
mei tot eind september) zullen bloemen aan deze
Dicentra verschijnen. De hangende bloemen
verschijnen in opstaande trossen die goed boven
het loof van de plant uitgroeien en daardoor
goed zichtbaar zijn. Het contrast tussen bloemen bladkleur is uitstekend.
Het is een sterke vaste plant die zowel in de zon
als halfschaduw goed groeit en uitstekend in
kleine of middelgrote groepen aangeplant kan
worden.
Euonymus japonicus 'Heespierrolino' (PrERROL!NO)
(Kwekerij van Heesbeen v.o.f., Haarsteeg, Nederland, 1998)
Zilveren Medaille; inzender: Kwekerij van
Heesbeen v.o.f., Haarsteeg, Nederland.
Multifunctioneel heestertje met een "frisse" uitstraling. 'Heespierrolino' is een compact wintergroen struikje met een eivormige hab_itus. De
bladeren zijn donkergroen met vele kleme w1tte
stippen. Vooral het jonge schot is eerst wit gemarmerd, waarna het langzaam steeds groener
wordt. De hoofdnerf is iets lichter van kleur en
de bladrand is getand. Het contrast tussen de
jonge scheuten en het oude(re) blad is de belangrijkste sierwaarde van deze plant. Een Japanse cultivar genaamd ' Isayoi', zou zeer veel
op 'Heespierrolino' lijken.
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Ginkgo biloba 'Anny's Dwarf'
(A.F. van Nijnatten, Zundert, Nederland, 1993)
(foto 60, p.99)
Gouden Medaille; inzender: Boomkwekerij
André van Nijnatten, Zundert, Nederland.
In tegenstelling tot de meeste andere compact
groeiende cultivars van Ginkgo biloba is ' Anny's Dwarf' niet als heksenbezem ontstaan. De
plant werd in 1993 als zaailing gevonden en viel
op het zaaibed op door de compacte groeiwijze.
Uit heksenbezems ontstane cultivars van Ginkgo
biloba hebben vaak de negatieve eigenschap dat
takken afsterven, wat uiteraard geen fraai gezicht is. 'Anny's Dwarf' heeft dit nadeel dus
niet.
Het is een gezonde struik met iets schuin omhoog groeiende takken, waardoor een bolvormige habitus ontstaat. De sierlijk gevormde bladeren zijn heldergroen en zijn zeer diep ingesneden
(soms gespleten). Ze zijn tot circa 7 cm lang
(incl. bladsteel) en 3,5 cm breed. 'Anny's
Dwarf' leent zich uitstekend om op een stam te
worden geënt. Het is dan een visueel aantrekkelijk product dat zowel in de tuin als in pot op terras of balkon kan worden gebruikt. De toekomst
moet nog uitwijzen in hoeverre deze cultivar ook
op oudere leeftijd compact blijft.

Gypsophila 'Jolien'
(Kwekerij Heutinck v.o.f., Borculo, Nederland,
1998)
Zilveren Medaille; inzender: Kwekerij Heutinck
v.o.f., Borculo, Nederland.
'Jolien' ontstond als mutant in de bekende cultivar 'Rosenschleier'. De plant heeft dezelfde
breed opgaand-spreidend habitus. Ook de gevulde zachtroze bloemen heeft 'Jolien' van 'Rosenschleier' geërfd. Kenmerkende eigenschap van
'Jolien' is echter dat de bladeren bont zijn. Het
blad is langwerpig, circa 5 tot 7 cm lang en tot 1
cm breed. Vooral het jonge blad is vrijwel geheel crème tot crèmegeel van kleur, met slechts
een zeer smalle streep licht blauwgroen aan
weerszijden van de middennerf Naarmate het
blad ouder wordt verdwijnt de gekleurde rand en
de oudste bladeren zijn vrijwel geheel licht
blauwgroen van kleur. De combinatie van bont
blad met een blauwgroene onderkleur en zachtroze bloemen maakt van 'Jolien' een aantrekkelijke plant, met name om vooraan in de border
toe te passen.

Heuchera 'Silver Indiana'
(J. van den Top, Barneveld, Nederland, 1997)
Zilveren Medaille; inzender: Oosterwijck Jr.
B.V., Gilze, Nederland.
In de afgelopen vijftien jaar zijn er enorm veel
nieuwe cultivars binnen het sortiment Heuchera
ontwikkeld, waarbij de meeste een variatie in
bladkleur vertonen. Terwijl er bijzonder veel
nieuwe Heuchera in de Verenigde Staten worden benaamd, is 'Silver Indiana' een cultivar
van Nederlandse bodem.
De bladeren van 'Silver Indiana' zijn aan de bovenzijde zachtgrijs met een purperen zweem. De
nerven zijn donkergroen. De onderzijde van het
blad is purperbruin van kleur. In het voorjaar en
vroege zomer kunnen circa 40 cm hoge bloemtrossen met onopvallende, crèmewitte bloemen
verschijnen.
' Silver Indiana' is een bladplant die zowel in de
tuin als in pot toegepast kan worden.

Hibbertia linearis var. obtusifolia R.BR.
DC.

EX.

Bronzen Medaille; inzender: Jac. De Jong, Boskoop.

Hibbertia is een geslacht uit de Dilleniaceae
een familie bestaande uit heesters en klimplari~
ten. Het natuurlijk verspreidingsgebied is voornamelijk Australië; slechts enkele soorten
komen voor in Madagascar, Maleisië en op enkele Pacifische eilanden. Vrijwel alle soorten
bloeien geel, slechts zelden oranje. De Australische naam voor planten uit dit geslacht is "Guinea Flower", genoemd naar de vroegere gouden
munten. Hibbertia linearis var. obtusifolia is een
variabele species. In cultuur wordt vrijwel altijd
de hier beschreven laaggroeiende kloon aangetroffen.
Hibbertia obtusifolia is een laagblijvende, bijna
kruipende heester met een breed-spreidende
groeiwijze. De bladeren zijn eirond en aan de top
bevinden zich enkele kleine tandjes. De heldergele bloemen zijn circa 3 cm in doorsnede. Ze
verschijnen voornamelijk in het voorjaar, maar
gedurende de gehele zomer blijft de plant bloemen geven.
Aangezien Hibbertia linearis var. obtusifolia
onvoldoende winterhard is, wordt deze voomamelijk als kuipplantje of als éénjarige in de tuin
of bloembak gebruikt.

Humulus lupulus 'Prima Donna'
(Horticulture Research International, Wellesboume, Warwickshire, Engeland)

Lavandula angustifolia 'Burgoldeen' (GoLDBURG)

(Gert van den Burg, Maasdijk, Nederland, 1998)

Bronzeh Medaille; inzender: Horticulture Research International, Wellesboume, Warwickshire, Engeland.

Humulus lupulus (Hop) is een klimplant die
onder andere van belang is voor de bierindustrie.
De hopbellen worden gebruikt om het bier een
bittere smaak te geven en dienen mede als natuurlijk conserveringsmiddel. Het kruisingswerk
waaruit 'Prima Donna' is voortgekomen was er
niet op gericht een nieuwe plant voor de sierteelt
te ontwikkelen, maar voor de teelt van hopbellen.
'Prima Donna' is een toevalszaailing die opvalt
door de korte intemodieën. De plant geeft hierdoor een compacte indruk, ook al is de groeikracht gelijk aan de soort. Het blad is lichtgroen
en drie- tot vijflobbig of -spletig met een getandgezaagde bladrand. Natuurlijk vormen de hopbellen, die vanaf augustus in de planten verschijnen, de grootste sierwaarde. Deze kunnen
uitstekend gedroogd worden en worden door
bloemisten verwerkt als decoratiemateriaal. Natuurlijk kan deze plant ook als tuinplant dienen.
Houdt er dan rekening mee dat het een enthousiaste (of agressieve) klimplant is die veel ruimte nodig heeft.

Hydrangea macrophylla 'AB Green Shadow'
(Hortensiakwekerij Van Bergen, Paterswolde,
Nederland, 1998)
Gouden Medaille; inzender: New Variety, Elburg, Nederland.
Fraaie nieuwe Hydrangea macrophylla cultivar
die direct opvalt vanwege de unieke bloemkleur.
De bloemen staan in bolvormige tuilen bijeen en
zijn warm rozerood van kleur. Sommige bloemblaadjes zijn gedeeltelijk donkergroen, wat een
"warme" uitstraling aan de bloemen geeft. In het
hart van de blooeiwijzen bevindt zich in de regel
een klein zachtroze tot wit fertiel gedeelte.
' AB Green Shadow' is een compacte struik die
zich uitstekend leent om te forceren. De planten
kunnen daarom gedurende een lange periode
worden verhandeld. De natuurlijke bloeitijd van
' AB Green Shadow' is juli-augustus.
Vanwege de unieke bloemkleur en goede presentatie heeft de keuringscommissie Hydrangea
macrophylla 'AB Green Shadow' het predikaat
"Beste Nieuwigheid Plantarium 2000" gegeven.

Zilveren Medaille; inzender: Gebr. van den
Burg, Maasdijk, Nederland.
Dit is één van de weinige bontbladige Lavendeis. 'Burgoldeen' ontstond als mutant. De
meest kenmerkende eigenschap is de bladkleur.
De bladeren zijn circa 5 cm lang en 0,5 cm
breed, licht grijsgroen met bleekgele tot grijzig
gele randen. De bloemen verschijnen in circa 50
cm hoge opstaande aren en zijn violetblauw. De
plant heeft in bloei een extra sierwaarde omdat
de bloemkleur goed contrasteert met het geelbonte blad. Het is overigens geen rijkbloeiende
cultivar. 'Burgoldeen' is een relatief langzaam
groeiende cultivar. De plant blijft vrij compact
en heeft een bossig opgaande groeiwijze. Deze
cultivar is in Nederland voldoende winterhard en
kan goed in tuinen worden toegepast. Natuurlijk
kan deze plant ook als multifunctioneel gewas in
potten worden gebruikt.
/

Pieris japonica 'Carnaval'
(G. van Santvoort, Someren, Nederland, 1992)
Gouden Medaille; inzender: Boomkwekerij G.
van Santvoort B.V ., Someren, Nederland.
'Carnaval' is ontstaan als mutant in Pieris j aponica 'Mountain Fire'. De plant wijkt hiervan af
doordat de bladeren crème- tot zilverwit gerand
zijn. Het jonge schot is eerst diep kastanjebrui~,
later donkerrood. Dit is meerdere keren per setzoen zichtbaar. 'Carnaval' heeft de zelfde, ietwat smal opgaande habitus als 'Mountain Fire' .
Deze plant werd door de keuringscommissie van
de KVBC in 1999 bekroond met een Getuigschrift in Goud. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendroflora nr. 35, pag. 120.

Rhododendron 'Silver Queen' [Japanese Azalea]
(Verenigde Staten, circa 1988)
Zilveren Medaille; inzenders: Gebr. de Jong Handelskwekerijen B.V., Boskoop, Nederland en
Gebr. Jonkers Elshout B.V., Elshout, Nederland.
Groenblijvende Azalea met een compacte groeiwijze. Uiteindelijk groeit ' Silver Queen' uit tot
circa 40 cm hoog en nog veel breder. Het blad ts
relatief smal voor een Japanse azalea en valt op
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doordat het zilverwit gerand is. De bladranden
en -top zijn iets naar beneden omgebogen. In het
voorjaar verschijnen de rozerode bloemen (deze
waren niet tijdens de keuring aanwezig). Het
contrast met de bonte bladeren geeft ' Silver
Queen' dan nog meer visuele waarde.
'Silver Queen' is bij uitstek een multifunctioneel
gewas dat zowel binnenskamers als buiten toegepast kan worden.
Rosa 'Poulambe' (AMBER CovER)
(Pernille & Mogens N. Olesen, Poulsen Roser
ApS, Fredensborg, Denemarken, 1995)
Bronzen Medaille; inzender: Nolina Boomkwekerij B.V., Woubrugge, Nederland.
'Poulambe' is een compact groeiende roos die
goed vertakt en erg regelmatig gevormd is. Het
blad is glimmend groen en gezond. De bloemen
zijn halfgevuld en zijn zeer opvallend amberkleurig tot oranjegeel. De bloemen zijn 6 tot 6,5
cm in doorsnede en staan in trossen van 5 tot 15
bloemen bijeen. Na openen worden de bloemen
langzaam iets lichter van kleur. Omdat de plant
een zeer compact voorkomen heeft, lijken de
bloemen erg groot.
Deze roos is een zogenaamde "patioroos", wat
inhoudt dat 'Poulambe' bij uitstek geschikt is
om in pot op terras (patio) en balkon toe te passen. Natuurlijk kan de plant ook in de tuin worden gebruikt. De bijzondere kleurstelling van de
bloemen is de belangrijkste sierwaarde.
Salix repens 'Armando'
(A. Nieuwesteeg B.V., Boskoop, Nederland,
1997) (foto 62, p.99)
Zilveren Medaille; inzender: A. Nieuwesteeg
B.V., Boskoop, Nederland.
Laagblijvend tot kruipend struikje (hangend indien op een stam geënt) met bruinrode twijgen en
glimmend donkergroene bladeren. De katjes zijn
tot 1,2 cm groot, eerst zilvergrijs, vervolgens met
kleine rozerode stipjes en uiteindelijk met heldergele meeldraden. De cultivar is mannelijk.
'Arrnando' ontstond als zaailing en lijkt het
meest op Salix repens 'Iona' . Belangrijkste verschilpunten met 'Iona' zijn de plattere groeiwijze (meer hangend indien op stam geënt), de
spoedig onbehaarde twijgen (bij 'Iona' blijven
deze zilvergrijs behaard) en de kleine rozerode
stipjes die, in een bepaald stadium, op de katjes
zichtbaar zijn.

In praktijk wordt dit type wilg op een stammetje
geënt. De takken gaan dan hangen, wat een sierlijk effect geeft als de plant met zilverkleurige
katjes bloeit.
In 1999 werd ' Arrnando' door de keuringscommissie van de KVBC bekroond met een Getuigschrift in Brons. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora Nr. 35, pag. 121.

' Iron Butterfly' is een mooie vaste plant die ook
waardevol is buiten de bloeitijd. De vorm en
kleur van het blad is zeer sprekend. Daarnaast
c ontrasteren de bloemen erg mooi met het blad.

Sambucus nigra 'Gerda' (BLACK BEAUTY)
(Horticulture Research International, Wellesbourne, Warwickshire, Engeland, 1998)

Zilveren Medaille; inzender: Boomkwekerij
André van Nijnatten, Zundert, Nederland.

Bronzen Medaille; inzender: Horticulture Research International, Wellesbourne, Warwickshire, Engeland.
Opgaand groeiende bladverliezende struik die
tot circa 3 m hoog wordt. Meest opvallende aspect van de plant zijn de donker purperbruine
bladeren. Deze zijn aanmerkelijk donkerder dan
bij andere bruinbladige cultivars als ' Guincho
Purple' (synoniem 'Purpurea') en ' Thundercloud' . De bloemen staan in brede tuilen bijeen
en zijn zachtroze. In combinatie met het blad
geven de tuilen een aardig contrast.
'Gerda' is het resultaat van een gecontroleerde
kruising tussen onbenaamde zaailingen die ontstonden uit kruisingen tussen Sambucus nigra
'Pyramidalis' en ' Guincho Purple '. Het is
slechts één cultivar uit een geheel nieuwe reeks
nieuwe Sambucus die de komende jaren op de
markt zullen komen. Doel van dit kruisingsprogramma is om meer variatie in blad, bloei en
groeiwijze in het geslacht Sambucus te ontwikkelen.
Tiarella 'Iron Butterfly'
(Dan Heims, Terra Nova Nurseries Inc., Canby,
Oregon, Verenigde Staten, 1997)
Bronzen Medaille; inzender: CNB, Lisse, Nederland.
Lage polvormig groeiende vaste plant tot circa
50 cm hoog. De pollen (zonder bloemen) zijn
circa 20 cm hoog en veel breder. De bladeren
zijn 5- tot 7-lobbig en hebben rond de nerven
een opvallende diep donkergrijze tot bijna zwarte tekening. De bloemen staan in opstaande trossen die tot circa 30 cm boven het blad uitsteken.
De bloemen zijn zachtroze in knop, na openen
roomwit. Ze verbloeien zuiverwit De helmknoppen zijn heldergeeL Ze verspreiden een
licht zoete geur.

Tilia cordata 'Simone'
(A.F. van Nijnatten, Zundert, Nederland, 1994)
(foto 61, p.99)

' Simone' ontstond als zaailing en heeft van nature een breed opgaande struikvormige habitus.
In praktijk wordt deze plant op een stam geënt
en heeft dan een bolvormige groeiwijze. De bladeren zijn breed hartvormig tot bijna rond met
een scheef hartvormige tot vrijwel rechte voet.
De in de zomer gevormde bladeren zijn opvallend klein, wat een sierlijk effect heeft.
' Simone' is een zeer gezonde bolvormige cultivar die, geënt op een stam goed als solitair of in
laantjes en op pleinen gebruikt kan worden. Ook
kan de plant voor kleine leivormen worden gebruikt.
Verbascum 'Jackie'
(Nieuw Zeeland, voor 1990)
Gouden Medaille; inzender: Rijnbeek en Zoon
B.V., Boskoop, Nederland.
Compacte vaste plant met een bladrozet aan de
basis en slank omhoog groeiende vertakte
bloemstengels. De bladeren zijn donkergroen en
iets lichtgrijs behaard. De bloemen, die in de
zomer verschijnen, zijn brons tot zalmoranje van
kleur met een donker purperkleurig hart, wat een
unieke kleur is in het Verbascum sortiment. ' Jackie' ontstond uit een kruising tussen Verbascum
phoeniceum en Verbascum dumulosum en is een
steriele hybride. De gedrongen groeiwijze en
fraaie kleur maken dat ' Jackie' een goede aanwinst in het sortiment is. Zowel in de vollegrond
als in pot kan ' Jackie' worden toegepast.

'Bokrashine' is een compacte struik tot een
hoogte van circa 1,2 m en ongeveer even breed.
De bloemen verschijnen in het voorjaar en zijn
paarsrood. ' Bokrashine' valt op door de "nette"
en compacte groeiwijze. Vanwege de geringe
hoogte is de plant zeer geschikt voor toepassing
in het openbaar groen. Ook in de particuliere
tuin kan 'Bokrashine' voor contrast zorgen.
In 2000 bekroonde de keuringscommissie van de
KVBC 'Bokrashine' met een Getuigschrift van
Verdienste; voor een uitgebreide beschrijving
zie Keuringen 2000.

Weigela florida 'Alexandra'
(Herman Geers, Boskoop, Nederland, 1989)
Zilveren Medaille; inzender: André Briant Jeunes Plantes, St. Barthelemy d' Anjou, Frankrijk.
Donkerbladige Weige/a met een breed opgaande
groeiwijze tot circa 1,7 m hoogte. Het blad is
diep purperbruin en verschilt hierin nauwelijks
van de hierboven beschreven ' Bokrashine'.
'Alexandra' groeit iets minder cÓmpact en lijkt
rijker te bloeien (dit was op het moment van
keuren niet te zien). De bloemen zijn donker rozerood.
' Alexandra' valt, evenals 'Bokrashine' direct op
door het donkergekleurde blad. De opgaande habitus maakt de plant iets minder geschikt voor
toepassing in het openbaar groen, maar voor tuinen en parken is deze plant wel erg geschikt. In
de Verenigde Staten wordt 'Alexandra' verhandeld onder het handelsmerk WINE AND RoSES.
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris KVBC, adviesbureau sortiment

Weigela 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL)
(J.P. Boot en K.J. Kraan, Boskoop, Nederland,
1996)
Gouden Medaille; inzender: Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop, Nederland.
Nieuwe Weige/a met als voornaamste kenmerk
een gedrongen habitus en diep purperbruin blad.
Dendraflora nr 37 2000
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Summary
At the trade show "Plantarium 2000" (23-26
August 2000) plants were assessed for their ornamen tal and utility value, organised by the
Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in
close cooperation with the board of "Plantarium ". The plants were judged in accordance with
the reg~tlations "Keuringen van nieuwe planten
op beurzen ofandere commerciële presentaties "
(formerly "Keuringsreglement Plantarium '').
Eight plants were awarded a Bronze Medal, ten
a Silver Medal and jive a Gold Medal. These
awards were given in the farm of certificates.
Descriptions of the plants are given (in Dutch
only).

Zusammenfassung
Vom 23. bis 26. August 2000 wurde zum 18. Mal
die Fachmesse Plantarium durch die Stifiung
"Vakbeurs voor de Boomkwekerij " organisiert.
Es wurden neue Sarten zur Körung angeboten
und auf ihren Zier- und Gebrauchswert beurfeilt
und gekört. Die Körungen wurden unter Leitung
der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse
Culturen" (KVBC) durchgeführt. Der Körung
liegt das Reglement der "Keuringen van nieuwe
planten op beurzen of andere commerciële presentaties" (früher "Keuringsreglement Plantariurn '') zu Grunde.
8 Gehölze und Stauden wurden mit einer Bronzemedaille ("Bronzen Medaille''), 10 mit einer
Silbermedaille ("Zilveren Medaille'') und 5 mit
einer Goldmedaille ("Gouden Medaille '') ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden in
Farm van Zertifikaten verliehen. Die 23 ausgezeichneten Pjlanzen werden in holländischer
Sprache beschrieben.

63 Berberis thunbergii ' Silver Carpet'

64 Chamaecyparis lawsoniana ' Jeanette'
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65 Buxus sempervirens 'Green Balloon'

66 Euonymus hami/tonianus 'Indian Summer'

68 Koefreuleria paniculata ' Coral Sun'

67 Cotinus coggygria 'Kolcot' (GREEN FOUNTAIN)
69 Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
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70 Picea glauca ' Christmas Blue'
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