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R.T. Houtman

Van 30 september t/m 2 oktober 2009 organiseerde de Stichting GrootGroenPlus voor het eerst de internationale vakbeurs GrootGroenPlus.
Dit als vervolg op de voorheen georganiseerde vakbeurs Groot Groen,
georganiseerd door de Stichting Afzetbevordering Grootgroenproducten De organisatie nodigde de keuringscommissie van de KVBC uit om
nieuwe gewassen te beoordelen op sier- en gebruikswaarde. De keuringen
werden uitgevoerd door een speciaal voor de gelegenheid samengestelde
keuringscommissie volgens het reglement “Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties”. In totaal werden 20
gewassen ter keuring aangemeld en gekeurd. Hiervan werden 12 gewassen bekroond: negen met een Bronzen Medaille, twee met een Zilveren
Medaille en één met een Gouden Medaille.
Een overzicht van de bekroonde gewassen.
Abies koreana ’Kohouts Icebreaker’
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Kohout’s Baumschule und
Gartencenter, Prietitz, Duitsland, 1998.
Het belangrijkste kenmerk van de meeste cultivars van A. koreana zijn de relatief brede,
zachte naalden. Aan de bovenkant zijn deze
fris donkergroen en aan de onderkant opvallend
zilverwit. Ook ‘Kohouts Icebreaker’ heeft dit
kenmerk. De naalden van deze nieuwe cultivar zijn opvallend omhoog gekruld, waardoor
de zilverwitte onderkant van de naalden goed
zichtbaar is. Daarbij heeft de plant een goede
afgeplat bolvormige habitus. De combinatie van
omhoog gekrulde naalden en de lage groeiwijze
is uniek en vernieuwend in sortiment A. koreana. Het geheel heeft een zeer frisse uitstraling.
‘Kohouts Icebreaker’ ontstond als heksenbezem
in A. koreana ‘Silberlocke’.
Vanwege het vernieuwende karakter en de
goede sierwaarde besloot de keuringscommissie
‘Kohouts Icebreaker’ het predikaat “Beste Nieuwigheid GrootGroenPlus 2009” toe te kennen.
Betula ‘Penci-2’ (ROYAL FROST)
Bronzen Medaille
INZENDER: Boomkwekerijen Zundert, Zundert.
WINNER: Evergreen Nursery Company, Inc., Sturgeon Bay, Wisconsin, Verenigde Staten, voor 2004.

Elegante opgaand groeiende berk met een piramidale kroon. Op latere leeftijd zal de kroon
breed piramidaal worden. De bladeren zijn diep
purperbruin. In tegenstelling tot de meeste andere purperbladige Berken behouden de bladeren van ‘Penci-2’ (ROYAL FROST) gedurende de
gehele zomer, tot in de herfst, hun donkere kleur.
De herfstkleur is donkergeel tot oranje. Op latere
leeftijd krijgt de boom de karakteristieke witte
stam, wat het contrast met het blad zal verhogen.
Bij de gekeurde planten was de witte stam nog
niet zichtbaar.
‘Penci-2’ (ROYAL FROST) is ontstaan uit de ingewikkelde kruising tussen B. pendula ‘Crimson
Frost’ en B. platyphylla ‘Whitespire’.
Chamaecyparis lawsoniana ’Yellow Spire’
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Schrauwen-Moerings vof,
Sprundel, 2004.
Smal opgaand groeiende conifeer met een
gedrongen groei. Na 10 jaar zal de plant circa
2 meter hoog zijn. ‘Yellow Spire’ heeft ietwat
grillig opgaand groeiende twijgen, wat de plant
een sierlijke habitus geeft. Afhankelijk van het
seizoen is het loof goudgeel tot groengeel. ’s
Winters en in het voorjaar is het goudgeel, later
in de zomer (en tijdens de keuringen op GrootGroenPlus) is het wat meer groengeel.
Deze elegante conifeer werd als mutatie in C.
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lawsoniana ‘Little Spire’ gevonden. Bijzonder
geschikt voor toepassing in kleine tuinen en potten en bloembakken.
Dahlia ‘Tiger Eye’
Bronzen Medaille
INZENDER: Handelskwekerij Exceptio BV, Boyl.
WINNER: Keith Hammett, Auckland, Nieuw Zeeland, 2009.
Compact groeiende Dahlia-hybride. Het blad
is zeer donkergroen tot vrijwel zwartgroen. De
halfgevulde bloemen contrasteren prima met
het donkere blad. Boven de buitenste rand van
lintbloemen staat een krans van petaloïden die
iets naar voren staan. De lintbloemen zijn lichtoranje, de petaloïden iets meer rozerood.
‘Tiger Eye’ bloeit vanaf half juni tot aan de
eerste vorst. Net zoals andere Dahlia’s moet
ook deze cultivar bij voorkeur vorstvrij overwinteren.
Ginkgo biloba ‘Chris’ Dwarf’
Bronzen Medaille
INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
WINNER: onbekend, uit Verenigde Staten.
In tegenstelling tot de forsgroeiende Ginkgo die
we als (laan)boom kennen is ‘Chris’ Dwarf’ een
langzaam groeiende plant. Eenmaal vaststaand
zal de plant zo’n 10 cm per jaar groeien en een
uiteindelijke hoogte en breedte van ongeveer 1,8
m krijgen. De bladeren hebben dezelfde vorm
als bij de soort, maar ze zijn beduidend kleiner.
Omdat ook de internodiën kort zijn lijkt de plant
nog compacter. ‘Chris’ Dwarf’ is een veelbelovende plant die goed in kleine tuinen toegepast
kan worden.

om de winterse bloei gaat, is ‘Yamina’ een
opvallende aanvulling.
De plant werd door Don Teese gevonden, maar
hij vond het niet nodig deze een cultivarnaam te
geven en gaf de plant aan Hamamelis-verzamelaar Wim van der Werf. Van der Werf noemde
de plant naar de kwekerij waar deze ontstond.
Hydrangea paniculata ‘Wim’s Red’
Bronzen Medaille
INZENDER: Groencentrum Budel, Budel.
WINNER: Wim Rutten, Leende, 2005.
Gezonde, goed groeiende heester met een breed
opgaande groeiwijze. De stevige takken kunnen de bladeren en bloemen prima dragen. De
bladeren zijn diepgroen. De bloempluimen, die
vanaf half juni verschijnen, bestaan uit steriele
en fertiele bloemen. In bloei zijn de bloemen
crèmewit. De steriele bloemen zijn na uitbloeien
eerst zachtroze en kleuren uiteindelijk diep rozerood. Dankzij deze verkleuring heeft ‘Wim’s
Red’ effectief een zeer lange bloeitijd.
Qua sierwaarde is ‘Wim’s Red’ niet uniek. Verschillende andere cultivars hebben eveneens verkleurende bloemen.
Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s
Nordlicht’
Bronzen Medaille
INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne.
WINNER: Winfried Schirrmann, Schülldorf,
Duitsland, 2007.

Hamamelis ×intermedia ’Yamina’
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch.
WINNER: Don Teese, Yamina Rare Plants, Monbulk, Victoria, Australië; in 2000 benaamd door
W. v/d Werf, Boskoop.
Gezonde, sterk groeiende heester met een
breed opgaande habitus. De plant heeft relatief
groot blad, dat opvallend dik en leerachtig is.
’s Zomers is het blad donkergroen, maar in de
herfst kleurt het diep purper. Als de plant in de
zon staat zal de herfstkleur dieper en intenser
zijn dan wanneer de plant in de schaduw staat.
De bloemen zijn geel en openen in februari. Binnen het Hamamelis-sortiment, waar het vooral
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107. Hamamelis ×intermedia ‘Yamina’

Sierlijk groeiende Metasequoia met een compacte groeiwijze. Op jonge leeftijd groeit de
plant min of meer bolvormig. Op een gegeven
moment vormt zich een doorgaande harttak en
zal de plant, zij het relatief langzaam, omhoog
groeien. Op latere leeftijd heeft ‘Schirrmann’s
Nordlicht’ een breed kegelvormige habitus.
De naalden zijn witbont. Vooral in het voorjaar
valt het bonte loof goed op. De naalden verbranden niet in de volle zon (mits voldoende vocht
kan worden opgenomen).
‘Schirrmann’s Nordlicht’ ontstond als heksenbezem in M. glyptostroboides ‘White Spot’.
Pieris japonica ‘Ralto’
Zilveren Medaille
INZENDER: Boomkwekerij Ron van Opstal, Zundert.
WINNER: Ron van Opstal Holding BV, Zundert,
2007.
‘Ralto’ is de eerste roodbloeiende Pieris cultivar
met bont blad. Ontstaan als sport in P. ‘Valley
Valentine’ heeft ‘Ralto’ dezelfde bossige groeiwijze. Het blad is groen met brede, ietwat onregelmatige crèmekleurige randen. De bloemen
zijn purperrood en staan in brede pluimen. Ze
vallen zeer goed op tegen het bonte blad.
Ten tijde van het keuren waren er geen bloemen
aanwezig, alleen bloemknoppen. Deze variëren
van licht geelgroen tot zacht paarsrood.
Pinus strobus ’Stowe Pillar’
Bronzen Medaille
INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
WINNER: Greg Williams, Nebraska, Verenigde
Staten.
Slank opgaand groeiende conifeer die ook op
latere leeftijd een zuilvormige habitus behoudt.
‘Stowe Pillar’ is een verbetering van de oudere
cultivar ‘Fastigiata’ (1884). De groei is slanker dan bij ‘Fastigiata’. Daarbij zijn de takken

steviger en buigen (breken) ze niet bij zware
sneeuwval. De donker grijsgroene naalden voelen zacht aan.
Rosa ‘Chewdaybell’ (SYMPHONICA)
Bronzen Medaille
INZENDER: Mulders vof Boomkwekerij, Zundert.
WINNER: Chris Warner, Newport, Verenigd
Koninkrijk, 2008.
Laagblijvende heesterroos met een mooie dichte
groeiwijze tot circa 75 cm hoogte. De bloemen
zijn diep oranjerood tot dieprood en halfgevuld.
De onderkant van de bloemblaadjes is lichter dan
de bovenkant. De binnenste krans bloemblaadjes
staat min of meer opgericht, waardoor deze
onderkant zichtbaar wordt. Dit geeft de bloemen
en dus de hele plant, een informeel, bijna speels
uiterlijk. De bloemen schonen prima waardoor
de plant een gezonde uitstraling heeft.
Skimmia japonica ’Brocox Rocket’ (SMITS
ROCKET)
Bronzen Medaille
INZENDER: Kwekerij Johan Smits, Mierlo.
WINNER: Hubertina Cox, Hamont-Achel, België,
2006.
Forse plant met een breed opgaande groeiwijze,
uiteindelijk uitgroeiend tot een afgeplat bolvormige habitus. De relatief grote donkergroene
bladeren zijn omgekeerd eirond tot (breed elliptisch) en hebben een gezond uiterlijk. De brede,
vrij ronde bloempluimen verschijnen vanaf september. De knoppen zijn zeer lichtgroen. Vanaf
november kleuren de knoppen lichter groenwit.
Naarmate de knoppen rijpen worden ze steeds
lichter om in maart-april wit te openen.

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

Summary
The tradeshow “Groot Groen Plus” (September 30 until October 2, 2009) was the follow-up on
the previously organised “Groot Groen”. Plants have been judged by their ornamental and utility
value by a special judging committee, organised by the Royal Bo¬skoop Horticultural Society.
The plants were judged according to the rules for plants on trade shows, which means both the
value of the new plant for the nursery business, and the quality of the plant material presented is
taken into account. One plant received a gold medal, two plants received silver medals and twelve
plants received bronze medals.
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