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het sortiment van de moeilijk te kweken A. balsamea 'Nana'; de plant is gezond, heeft een
goede habitus en is niet moeilijk te vermeerderen. Hoewel deze cultivar al in 1975 werd gevonden, is er pas sinds 1992. zeer mondjesmaat,
materiaal van verspreid.

Acer platanoides 'Novush'
(Novush, Weiss-Wasser, Duitsland)
Bronzen Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
Bijzonder opvallende dwergvorm waarvan de
bladeren de typische vorm van A. platanoides
(puntige lobben) hebben. Verder is het blad
drielobbig en soms diep ingesneden. Opvallend
is dat de middenlob vaak iets gedraaid is In de
zomer is het blad groen terwijl het in de herfst
net als alle Noorse esdoorns geel verkleurt. 'Novush' heeft een compacte, strak opgaande habitus en blijft daarbij vele malen kleiner dan de
soort. Een leuke plant die bij uitstek geschikt is
om in kleine tuinen toe te passen.

R. T. Houtman

Van 26 tlm 29 augustus 1999 werd voor de zeventie d k
georganiseerd door de Stichting Vakbeurs voord B n e eer.~e vakbeurs Plantarium
ieder jaar nieuwe producten ter keuring aan ebo;en o~~kwek~ry. Zoals ge~ruikelijk worden
beoordeeld en gekeurd. Deze keuringen werde! in 1999 te op ste~- en gebrutkswaarde worden
d~ Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen vozr de llende keer onder auspiciën van
speetaal voor deze gelegenheid samengesteld
b
~e .ouden. Er werd gekeurd door een
'Keuringen van nieuwe planten o beur e e su commtsstes en.~olgens het keuringsreglement
totaal99 planten ter keuring aang:meld· ~; o~;nder~ commerc~ele presentaties'.Er werden in
Dit waren bijvoorbeeld oude cultivars oÎ kw~7-t ';.a;s. ;:a~en met voor keuring in aanmerking.
dl a le lil eneur materiaal. Van de 62 planten die
wel werden gekeurd werden er 13 bek
.
.
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Medalile en 4 met een Gouden Medaill D
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.
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met een Zllveren
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b "k l""k .
' oa s ge rm e ij ' lil de
vorm van certificaten toegekend Een ko t b A •• •
.
re esc tryvlllg van de 34 bekroonde nieuwigheden.

Abies koreana 'Biauer Eskimo'
(Wittboldt-Müller Baumschulen, Verden-Eitze
Dmtsland, 1990)
'

tentie tegen diverse ziekten is een voordeel · een
kenmerk van vrijwel alle A. koreana cultiv~rs.

Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.

Abies koreana 'Cis'
(Boomkwekerij Roeivink Zuidbroek, Nederland, 1975)
'

Deze compact groeiende Duitse cultivar werd
als heksenbezem in A bies koreana 'Biauer Pfiff'
gevonden. De plant valt op door de goede habitus m combi_natie met de mooie blauwgrijze
naalden. Het ts een plant die met name als solitair m de (rots)tuin goed toepasbaar is, of eventueel m een pot op terras of balkon gezet kan
worden. Ook de gezonde groei en goede resis110

Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Cis' is een zaailing die opvalt vanwege de goed
gesloten. compacte habitus. De naalden van deze
plant ZIJn donkergroen, terwijl de onderzijde
gnJSWlt IS (een duidelijk kenmerk van A. koreana). ' Cis ' is mogelijk een goede vervanger in

Agastache 'Millennium Proof'
(Kabbes Kwekerij, Suameer, Nederland)
Bronzen Medaille; inzender Plantipp bv, Vianen, Nederland (i.s.m. Alkemade Export bv, Nederland).
Deze rijkbloeiende en bossig groeiende vaste
plant werd geselecteerd uit een zaaisel. De twee
ouders waren onbenaamde zaailingen die beide
A. aurantiacum als één van de ouders hadden.
De veredeling had tot doel om een winterharde,
grootbloemige Agastache met goudgele bloemen te krijgen. Het is een opgaande plant met
groene tot enigszins blauwgroene bladeren die
naar munt geuren. De bloemen, die vanaf eind
juni tot in september verschijnen, zijn licht oranje tot donker oranjegeel. Hoewel de bloemkleur
bijzonder opvallend is, is deze kleur niet uniek in
het sortiment Agastache. De plant is in Nederland voldoende winterhard, maar heeft in strenge winters enige bescherming nodig.

Andromeda polifolia 'Blue lee'
(Van Vloten Nurseries, Pitt Meadows, BC, Canada 1993) (foto p. 168)
Zilveren Medaille; inzender Rosbergen
Grootendorst, Boskoop, Nederland.

&

Een compact wintergroen struikje dat direct opvalt door het opvallend blauwe blad, dat door
geen enkele cultivar in dit sortiment overtroffen
wordt. De bladeren zijn relatief klein, wat 'Biue
lee' een extra compact uiterlijk geeft. De bloemen verschijnen in het voorjaar en zijn helderroze, wat goed contrasteert met het blauwe loof.
' Blue lee' is, evenals andere Andromeda soorten
en cultivars, een plant die het liefst in zure
(veen)grond staat. In de volle zon komt het blauwe blad het beste tot z'n recht.

Carex morrowii 'lee Dance'
(Barry Jinger, Verenigde Staten, 1996)
Gouden Medaille; inzender Rijnbeek en Zoon
B.V., Boskoop, Nederland.
Compacte, snel groeiende, tot circa 40 cm hoge
Zegge met smalle crème-wit gerande donkergroene bladeren. De bladeren zijn circa 5 cm
lang en aan de basis 0.9-1 cm breed. De plant is
wintergroen en goed winterhard. 'lee Dance'
groeit polvormig en heeft uitloper,~> die vrij dicht
bij de oorspronkelijke "pol" groeien. Daarmee
kan de plant als bodembedekker worden beschouwd. De bloemen zijn weinig talrijk en zitten in onopvallende bruine aartjes.
Door de groeiwijze en de goede winterhardheid
is deze plant, naast toepassing in de particuliere
tuin, ook geschikt voor grootschalige toepassing
in het openbaar groen.

Ceanothus griseus 'Bright Eyes'
(Ierland)
Bronzen Medaille; inzender B.D. Rijnbeek
Boomkwekerijen B.V., Boskoop, Nederland.
Deze Ceanothus is een relatief plat groeiende
cultivar met bladeren die opvallend weinig bladgroen hebben. De bladeren zijn licht groengeel
van kleur met een, vaak smalle, groene vlek in
het hart. Het blad, dat circa 4 cm groot is, is eirond tot omgekeerd eirond van vorm en, zoals
bij meerdere Ceanothus-cultivars , de nerven zijn
als "groeven" in het blad zichtbaar.
'Bright Eyes' vertakt goed en heeft een vrij platte groeiwijze. De bloemen zijn blauw (ze waren
echter op het moment van keuren niet aanwezig). Een positieve eigenschap van deze plant is
dat het blad in de zomer niet snel verbrandt.
In Engeland is een zeer sterk op 'Bright Eyes'
gelijkende cultivar in omloop onder de naam C.
'Diamond Heights'. Van deze cultivar zijn in
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Nederland enkele planten aanwezig. In hoeverre
beide planten identiek zijn en welke naam eventueel de voorkeur geniet zal nader onderzocht
moeten worden.

Chamaecyparis pisifera 'Little Kean'
(Boomkwekerij LIBO, Baexem, Nederland)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.

Ceanothus griseus 'Silver Surprise'
(A. Brand & Sons, Hatfield, Herts., Engeland,
1994) (foto p. 168)
Zilveren Medaille; inzender Valkplant, Boskoop, Nederland.

Bolvormige conifeer met een compacte habitus.
'Little Kean' is als sport ontstaan in C. pisifera
'Baby Blue' en heeft de typische brede afgeplatte naaldvorm die o.a. ook C. pisifera ' Boulevard' heeft. De naalden zijn grijsblauw van kleur
en voelen zacht aan.
' Little Kean' werd tijdens Plantarium '99 als
'multifunctioneel' gewas gekeurd. Dit gebeurde
omdat dit type plant in grote aantallen in gemengde bakken en als potplant wordt verkocht.
Ook in het hart van de planten waren geen dode
naalden zichtbaar. Dit zou erop duiden dat de
plant tijdens de teelt weinig last heeft van smeul.

'Silver Sw-prise' ontstond als sport in Ceanothus
griseus 'Yankee Point' . De plant heeft dan ook
een breed opgaande habitus. Het blad is echter
opvallend witbont. Ieder blad is onregelmatig
wit gevlekt en staat iets bol (als gevolg van het
ontbreken van chlorofyl). In het voorjaar bloeit
de plant met zachtblauwe bloemen, die identiek
zijn aan 'Yankee Point'. De zachtblauwe bloemen steken goed aftegen het witbonte loof.

Clematis 'ArabeHa'

Chamaecyparis

(Peveril Clematis Nursery, Christown, Exeter,
England, 1990) (foto p. 166)

lawsoniana

'Rimpelaar'

(Boomkwekerij Snepvangers B.V. , Molenschot,
Nederland)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Rimpelaar' (genoemd naar de straat waar de
winner is gevestigd) is een compact groeiende,
bolvormige tot eivormige conifeer. Het is een
sport uit C. lawsoniana 'Ellwoodii' en heeft dan
ook dezelfde blauwgrijze naaldkleur. Het meest
opvallende aan 'Rimpelaar' zijn de brede naalden die in één vlak staan. Hierdoor krijgen de
twijgen een opvallend uiterlijk.
'Rimpelaar' kan worden toegepast als visueel
aantrekkelijk product en in als middelgrote conifeer in de tuin.

Chamaecyparis nootkatensis 'Green Arrow'
(Gordon Bentham, BC, Canada)
Bronzen Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.

Gouden Medaille; inzender J. van Zoest, Boskoop, Nederland.
Bijzonder rijkbloeiende Clematis (ook in het
eerste j aar), die duidelijk afwijkt van de algemeen in cultuur aanwezige soorten en cultivars.
'ArabeHa' is een zaailing van C. integrifolia, die
door een onbekende grootbloemige Clematis bestoven is. Het is een plant die van zichzelf niet
klimt. Hoewel de plant tot circa 2 m hoog kan
worden blijft deze meestal lager. De bloemen
zijn 7 tot 7,5 cm groot en hebben 4 tot 6 (9) tepalen. De bloemkleur is helder purperblauw.
Omdat de plant niet klimt zal deze steun van een
hek moeten hebben of als struik/bodembedekker
moeten worden toegepast.
Lemoine heeft in het begin van de 2oste eeuw
een andere Clematis ' ArabeHa' geïntroduceerd,
welke nu niet meer in cultuur is. Door de ICNCP
is hergebruik van ' Arabella' voor deze nieuwe
plant goed gekeurd.

Coprosma 'Evening Glow'
'Green An·ow' is een sierlijke, smal opgaande
conifeer met sterk afhangende takken en dof
donkergroen loof. Als oudere plant zal deze uitgroeien tot een spectaculaire conifeer. Als jonge
plant moet de hoofdtak altijd met een stok worden ondersteund, zoals bij Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'. 'Green Arrow' leent zich bij
uitstek om als solitair aan te planten.
11 2

(Growing Spectrum, Waikato, Nieuw Zeeland,
1992) (foto p. 168)
Zilveren Medaille; inzenders Gebr. Van Vliet
Boomkwekerijen B.V., Boskoop, Nederland en
V.O.F. Ron Steenland, Boskoop, Nederland.

'Pride' (zie Dendraflora nr. 35. pag. 153). Evenals 'Pride' is ook deze plant een typisch voorbeeld van een multifunctioneel gewas. De bladeren van 'Evening Glow' zijn omgekeerd eirond
tot eivormig en groengeel gevlekt. Tijdens koudere periodes verkleurt het blad naar diverse tinten rood, oranje en geel, terwijl ook de groene
delen zichtbaar blijven. Deze plant is bij uitstek
geschikt om als in pot op balkon of terras toegepast te worden. Ook is 'Evening Glow' te gebruiken in de (vaste planten)border.

Cotinus coggygria 'Ancot' (Golden Spirit)
(W .A. Sanders, Boskoop, Nederland, 1997)
(foto p. 167)
Gouden Medaille; inzender Antigone Plantenvermeerdering B.V., Boskoop, Nederland.

Eveneens een plant die bijzonder goed als visueel aantrekkelijk gewas te verhandelen is. ' Belmore Beauty' is een breed spreidend groeiende,
vaste plant met relatiefklein blad, 1.6-2 cm lang.
Het blad is groen met onregelmatige crème-gele
vlekken. De bloemen, die in opstaande trossen
bijeen staan, zijn rozerood en 2 cm groot. De
combinatie van het bonte blad en de rozerode
bloemkleur maken 'Belmore Beauty' tot een
aantrekkelijke multifunctionele vaste plant. De
winterhardheid is niet bekend, maar waarschij nlijk twijfelachtig. Toch zijn er voor deze plant
ruime toepassingsmogelijkheden, bv. in borders,
potten en gemengde bakken.

Hebe 'Orphan Annie'
'Ancot' is de eerste geelbladige Cotinus coggygria en daarmee uniek in dit sortiment. De bladeren verbranden niet snel (op vochthoudende
grond), iets waar veel geelbladige cultivars wel
last van hebben. In 1997 werd ' Ancot' door de
keuringscommissie bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 34 pag. 136. De
keuringscommissie gaf' Ancot' tijdens Plantarium ' 99 het predikaat 'Beste Nieuwigheid Plantarium ' 99 ' .

Cotoneaster x suecicus 'Juliette'
(J.F.R. Koster, Boskoop, Nederland, 1995)
Zilveren Medaille; inzender J.F.R. Koster, Boskoop, Nederland.
'Juliette' is een bontbladige sport uit Cotoneaster x suecicus 'Erlinda' die opvalt door de iets
grovere groei en minder opvallend witbonte
bladkleur. Dit heeft tot gevolg dat de plant veel
minder last van bladverbranding heeft dan 'Erlinda' De getoonde planten waren van goede
kwaliteit en het onderscheid met de, veel breder
verspreide, 'Erlinda' was duidelij k te zien.
In 1997 werd 'Juliette' bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling door de Subcommissie Heesters en in 1998 wederom met een
Getuigschrift van Aanbeveling, deze keer door
de Subcommissie Multifunctionele planten.
Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 34. pag. 137.

Diascia barberae 'Belmore Beauty'
'Evening Glow' ontstond als sport in Coprosma

Bronzen Medaille; inzender Plantipp bv, Vianen, Nederland (i.s.m. Alkemade Export bv).

(herkomst onbekend)

(Annton Nursery Ltd., Cambridge, Nieuw Zeeland) (foto p . 168)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Van Vliet
Boomkwekerijen B.V ., Boskoop, Nederland.
'Orphan Annie' is een nieuwe Hebe die opvalt
door het bijzonder lichte, bonte blad in combinatie met de jonge groeischeuten. Het blad is langwerpig en grijsgroen met een brede crème-gele
rand terwijl de jonge groeischeuten, die vrij wel
het gehele seizoen zichtbaar zijn, intensief bordeauxrood zijn. De bloemen, die in de voorzomer verschijnen zij n roze en staan in compacte
trossen.
Zoals voor veel Hebe geldt is ook deze cultivar
zeer geschikt als potplant of in de border, maar
vanwege de geringe winterhardheid is de plant
minder geschikt om in Nederland in de tuin toe
te passen.

Hedera helix 'Carine'
(A.W. van Boekel, Boskoop, Nederland, 1999)
Bronzen Medaille; inzender A.W. van Boekel,
Boskoop, Nederland.
'Carine', genoemd naar de dochter van de winner, ontstond vermoedelijk als sport in R edera
helix 'Kolibri'. Het is een compact groeiende
plant die, ook in kascultuur, opvallend kleine
bladeren heeft. De bladeren zijn circa 3 cm lang
en gewoonlijk drielobbig. Het blad is donker
grijsgroen met lichtere vlekken. De bladrand is
crème-wit. Het fijne loof in combinatie met het
bonte blad maakt 'Carine' tot een sierlij ke plant
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die voor diverse doeleinden geschikt is.
Hoewel het een typische plant voor de kasteelt
en potplantenmarkt is, lijkt de winterhardheid in
Nederland voldoende.

neerd. 'Hestor' gedijt zowel in de volle zon als
in de schaduw.
De winterhardheid van 'Hestor' is na ervaring in
de Deense sortimentsopplanting zeer goed.

Redera helix 'Golden Eclipse'
(A.W. van Boekel, Boskoop, Nederland, 1999)

Lavandula stoechas 'Avenue'
(Butterfly Garden) (Gartneriet Tvillinge Gaarden als, Denemarken) (foto p. 165)

Bronzen Medaille; inzender A.W. van Boekel,
Boskoop, Nederland.
Deze plant is een sport uit Hedera helix 'Sagittifolia' wat goed terug te zien is aan de bladvorm.
Het blad is circa 4 cm lang en is gewoonlijk
drielobbig met een langere middenlob (net als
'Sagittifolia' ). Het groene blad heeft een goudgele rand.
' Golden Eclipse' is een nieuwe Hedera die geschikt is om als potplant in de kas gekweekt te
worden.
Redera helix 'Golden Wedding'
(Jan Willem Wezelenburg, Hazerswoude, Nederland, 1998) (foto p. 168)
Bronzen Medaille; inzender Jan Willem Wezelenburg, Hazerswoude, Nederland.
Hedera helix ' Gold Heart' werd circa 50 jaar geleden in Italië gevonden. 'Golden Wedding' ontstond als mutant in de volwassen vorm van
' Gold Heart'. Het is een struikvormige Hedera
met een compacte, opgaande habitus. Het blad
heeft dezelfde donkergroen met gele kleur als
'Gold Heart', maar de vorm is duidelijk anders.
Het blad is (smal) ruitvormig tot smal driehoekig, circa 7 cm lang en 1-5 cm breed.
'Golden Wedding' is uitstekend winterhard en
uitermate geschikt om als tuinplant te worden
toegepast. Helaas heeft de plant de neiging om af
en toe een groene scheut te vormen. Deze moeten direct worden verwijderd.
Redera hibernica 'Restor'
(P.O.S., Lunderskov, Denemarken, 1990)
Bronzen Medaille; inzender Rosbergen &
Grootendorst, Boskoop, Nederland.
Deze Deense selectie valt op door het grote, donkergroene blad. Het blad is driehoekig van vorm
met drie ondiepe lobben en 7 tot 12 cm lang. Het
is een snel groeiende Hedera die bij uitstek geschikt is om snel grote oppervlakken te vullen.
Doordat het blad erg donkergroen is, kan deze
plant goed met andere planten worden gecombi114

Gouden Medaille; inzenders Evers Zaadhandel
V.O.F., Lent, Nederland, Heenweg Flowers
V.O.F., 's Gravezandeen Pelargonium DeCock,
Komen, België.
Hoewel er de laatste jaren vrij veel nieuwe Lavandula stoechas cultivars op de markt zijn verschenen, mag ' Avenue' zich tot de toppers rekenen. Het is een vrij compact groeiende plant met
relatief dikke twijgen. Het blad wijkt niet af van
dat van andere cultivars, het is grijsgroen en
geurt bij aanraking aangenaam.
De bloemen staan in dikke aren, die goed boven
het loof uitsteken. De kelkbladen (die het grootste deel van de aar vormen) zijn zeer donker violet tot zwartachtig paars. De kleine bloemetjes
die in de aar staan zijn paars en in iedere bloem
zijn donkergele helmknoppen zichtbaar. De
'kuif van schutbladen, die zo kenmerkend is
voor Lavandula stoechas, is lichtpaars van kleur.
Het geheel heeft een 'warme' uitstraling.
De keuringscommissie was zeer onder de indruk
van de goede kwaliteit en presentatie.
Picea pungens 'Rermann Naue'
(Dittersdorfer Baurnschulen, Sachsen, Duitsland, 1986)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
' Hermann Naue', ontstaan als zaailing van Picea
pungens, is bijzonder opvallend doordat jonge
planten al rijkelijk kegels dragen. Evenals bij
Picea abies 'Acrocona' en de kleinere P. abies
' Pusch', draagt ook deze cultivar de kegels aan
het einde van de jonge twijgen. De kegels zijn
eerst roodachtig en verkleuring spoedig
(licht)bruin. De naalden zijn blauwgrijs, typisch
voor Picea pungens. Het is een zeer langzaam
groeiende Picea p ungens, die in 10 jaar tijd
slechts een hoogte van 60 tot 80 cm zal bereiken
en ongeveer even breed zal zijn.
Al in een jonge stadium is dit een curieuze en
aantrekkelijke plant om te zien.

Pinus mugo 'Varella'
(Carstens, Vare!, Duitsland, 1996)
Bronzen Medaille; inzender inzender Boomkwek;rij LIBO, Baexem, Nederland.
In het sortiment bolvormig en compact groeiende Pinus mugo is 'Varella' duidelijk afwijkend.
De naalden die tijdens de eerste groei in het
voorjaar worden gevormd zijn tot 10 cm lang,
terwij l de naalden die tijdens de tweede groei in
augustus worden gevormd beduidend korter
zijn, circa 3 cm lang, en een toefj e vormen. Dit
geeft de plant een sierlij k en tegelijkertijd ietwat
grillig uiterlijk. Ook als jonge plant is deze
groeiwijze duidelijk zichtbaar. 'Varella' ontstond als sport in Pinus mugo var. pumilio.
Het is een relatief langzaam groeiende plant die
waarschijnlijk een hoogte van zo'n 70 tot 80 cm
zal bereiken. Hoewel de groeiwijze van 'Varella' uniek is binnen het sortiment Pinus mugo,
zijn er bij P. nigra en P. sylvestris ook enkele
cultivars met een tweede schot in één seizoen.
Pinus strobus 'Louie'
(Greg Williams, Vermont, Verenigde Staten)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Louie' is een leuke nieuwe geelnaaldige Pinus
die het gehele jaar door zijn naaldkleur behoudt.
In de winter is het loof dieper goudgeel van
kleur. De naalden verbranden ' s zomers niet, wat
een belangrijk pluspunt is. De naalden zijn 8-10
cm lang.
De groeiwij ze en de zachte naalden (één van de
eigenschappen van Pinus strobus), maken
'Louie' tot een mooie, visueel aantrekkelijke
conifeer.
Pulmonaria 'Majesté'
(Didier Willery, Pérpinières Hennebelle, Boubers-sur-Canche, Frankrijk, 1985)
Zilveren Medaille; inzender CNB, Lisse, Nederland.
'Majesté' is één van de vele nieuwe Pulmonaria-cultivars, die met name in Engeland en de
Verenigde Staten worden geïntroduceerd. Toch
onderscheidt de Franse 'Majesté' zich van de
massa, vooral vanwege de bijzondere bladkleur.
Het blad is langwerpig met een lengte tot 40 cm.
De bladeren zijn zacht groenig grijs terwijl de

bladranden een smalle groene band hebben. De
plant groeit in pollen, wamm ee de plant geschikt
is voor toepassing in groepsbeplantingen. Door
de bladkleur is het niet moeilijk deze plant te
combineren met andere gewassen.
De bloei van 'Majesté' valt, zoals bij de meeste
Pulmonaria, in maart/april. De bloemen zijn
violet van kleur.
Rosa 'Poulpeacy' (Peace Palace)
(Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denemarken,
1998)
Zilveren Medaille; inzender Nolina Boomkwekerij B.V., Woubrugge.
' Poulpeacy' is een zogenaamde "Patioroos" met
een compacte habitus, glimmende donkergroene
bladeren en rijke bloei. Het is een plant met
korte stevige takken waarop relatief grote heldergele bloemen groeien. De bloemen hebben
een doorsnede van circa 7 cm en zijn vrijwel
volledig gevuld. Hoewel de buitenste kroonbladeren iets lichter van kleur worden naarmate de
bloem veroudert, blijven de bloemen goed op
kleur. 'Poulpeacy' is een doorbloeiende roos,
wat wil zeggen dat de bloeitijd van (eind) juni
tot in de herfst duurt.
'Poulpeacy' is bij uitstek geschikt om als potplant te gebruiken.
Rosa 'Poulweet' (Sweet Cover)
(Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denemarken,
1998)
Bronzen Medaille; inzender Nolina Boomkwekerij B.V., Woubrugge.
'Poulweet' kan worden beschouwd als een plant
met goede bodembedekkende eigenschappen.
'Poulweet' heeft een afgeplatte habitus en een
dichte vertakking, waarbij het af en toe gebeurt
dat de plant een groeischeut produceert die
"over" de bloemen groeit. De bladeren zijn
glimmend donkergroen.
De bloemen zijn vrijwel volledig gevuld en helderroze van kleur en circa 4,5 cm groot.
Sciadopitys verticillata 'Grüne Kugel'
(Wittbold-Müller Baurnschulen, Verden-Eitze,
Duitsland, 1990)
Bronzen Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
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'Grüne Kugel' is een compacte, langzaam groeiende cultivar die geselecteerd werd uit een partij
zaailingen. De naalden zijn donkergroen en zijn
iets korter dan die van de soort. Op jonge leeftijd
heeft 'Grüne Kugel' een bolvormige habitus,
later vormt zich een 'kop' en krijgt de plant een
meer piramidale habitus.
De plant groeit zeer langzaam; een achtjarige
plant is slechts circa 40 cm groot. Omdat 'Grüne
Kugel' zo langzaam groeit is het een goede plant
voor de 1 leine tuin, waar de soort al gauw te veel
plaats inneemt.
Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe'
(Wittbold-Müller Baumschulen, Verden-Eitze,
Duitsland, 1992)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Stemschnuppe', eveneens een zaailing, valt direct op door de bijzonder brede donkergroene
naalden. Sciadopitys heeft altijd een bijzondere
uitstraling; de opvallende naalden van 'Stemschnuppe' versterken dit effect.
De plant heeft een piramidale habitus en kan uitstekend als solitair in de (rots)tuin worden toegepast.
Sedum 'Frosty Morn'
(Barry Jinger, Verenigde Staten, voor 1998)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek en Zoon
B.V., Boskoop, Nederland.
Een zeer opvallende bonte vaste plant is 'Frosty
Mom' . De plant werd door Barry Yinger (Verenigde Staten) uit Japan geïmporteerd en benaamd. De habitus is identiek aan bekende
herfstbloeiende Sedum cultivars als 'Herbstfreude' en 'Matrona' . Het blad is echter uniek in
deze plantgroep. De bladeren zijn grijsgroen met
een onregelmatige crème-witte tot zuiver-witte
rand. De bloemknoppen zijn zeer licht grijsgroen tot wit van kleur. De bloemen zijn na openen lichtroze.
'Frosty Mom' is uitstekend winterhard en kan
zowel als potplant als in de tuin worden toegepast. Het bonte blad kan goed gebruikt worden
om contrasten in de tuin mee te creëren.
Sequoiadendron giganteurn 'Biauer Eichzwerg'
(Herbert Rihacek, Eichgraben, Oostenrijk)
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Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Blauer Eichzwerg' (een naam die buiten de
Duitstalige landen niet gemakkelijk uit te spreken is) is een bijzonder compact groeiende Sequoiadendron. Een circa 6 jaar oude, door enten
vermeerderde plant is ongeveer 75 cm hoog en
heeft een onregelmatige piramidale habitus. De
naaldkleur is goed blauw tot grijsgroen.
'Blauer Eichzwerg' is een typische plant die met
name geschikt is om in rotstuinen toe te passen.
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Bali'
(Joe Stupka, Verenigde Staten)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Mr Bowling Bali' is een langzaam en zeer regelmatig groeiende bolvormige conifeer. De
plant zal in 10 jaar tijd een hoogte en doorsnede
van circa 80 cm bereiken. Omdat ' Mr Bowling
Bali' zo langzaam groeit is deze zeer regelmatig
van vorm. Het loofheeft een "fijne" structuur en
is dof mos- tot grasgroen. De plant groeit alleen
met juveniele naalden.
In de Verenigde Staten is 'Mr Bowling Bali'
onder enkele synoniemen verspreid, zoals 'Boazam' en 'Linesville Broom' . 'Mr Bowling Bali'
kan op diverse manieren worden toegepast. In de
tuin als solitair of in kleine groepen, maar ook
als potplant op balkon of terras.

Summary
At the trade market "Plantarium '99 "from the
26th up to and including 29th August 1999
plants. were assessed for their ornamental and
utility value under the auspices ofthe Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close
cooperation with the board of the trade market
"Plantarium ". The plants are judged in aceardance with the regulations "Keuringen van
nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties" (formerly "Keuringsreglement Plantarium ').
Thirteen plants were awarded a Bronze Medal
(''Bronzen Medaille' ), seventeen a Silver Medal
("Zilveren Medaille ') and Jour a Gold Medal
("Gouden Medaille' ). These awards were given
in the form of certificates. Descriptions of the
plants are given (only in Dutch).

Zusammenfassung
Vom 26. bis 29. August 1999 wurde zum 17. Mal
die Fachmesse Plantarium durch die Stiftung
"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.
13 Gehölze und Stauden wurden mit einer Bronzemedaille ("Bronzen Medaille '), 17 mit einer
Silbermedaille ("Zilveren Medaille ') und 4 mit
einer Goldmedaille ( "Gouden Medaille' ) ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden in
Farm von Zertifikaten verliehen.
Die 25 ausgezeichneten Pjlanzen werden (nur in
holländischer Sprache) beschrieben.

Thuja orientalis 'Franky Boy'
(Baumschule Frank, Heiligen Eiche, Oostenrijk)
Bronzen Medaille; inzender Boomkwekerij
LIBO, Baexem, Nederland.
'Franky Boy' is een bijzonder opvallende conifeer met sierlijk, bijna draadvormig, groengeel
loof (net zoals bijvoorbeeld Chamaecyparis pisifera 'Filifera'). De twijgen zijn niet stevig, wat
tot gevolg heeft dat deze gaan overhangen. Als
de planten nogjong zijn is het moeilijk een goed
gevormde plant te kweken, eenmaal wat oudere
zal de habitus veel beter zijn.
De loofkleur van 'Franky Boy' is uniek in het
sortiment.

R. T. (Ronald) Houtman
secretaris KVBC, adviesbureau sortiment
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