Plantarium 2011
R.T. Houtman
Van 24 t/m 27 augustus 2011 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij
de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Zoals gebruikelijk worden ieder jaar nieuwe planten ter
keuring aangeboden, die op sier- en gebruikswaarde worden beoordeeld en gekeurd.
De keuringen op Plantarium 2011 werden voor de tweeëntwintigste keer onder auspiciën van
de KVBC uitgevoerd. Er werd gekeurd door speciaal voor deze gelegenheid samengestelde
subcommissies en volgens het reglement “Keuringen van nieuwe planten op beurzen of
andere commerciële presentaties”.

Voor Plantarium 2011 werden 132 planten ter
keuring aangemeld, 34 meer dan in 2010. 74
planten werden daadwerkelijk beoordeeld terwijl 58 planten niet voor keuring in aanmerking kwamen. Dit betrof voornamelijk cultivars
waarvan de planten ten tijde van de vakbeurs
geen sierwaarde toonden. Slechts 3 aanmeldingen bleken te lang in cultuur of al een keer
eerder op Plantarium gekeurd te zijn. Van de
planten die wel werden gekeurd, werden er 27
planten bekroond met een Bronzen Medaille, 14
met een Zilveren Medaille en 2 met een Gouden
Medaille.
De kwaliteit van de gekeurde planten was over
het geheel genomen minder dan voorgaande
jaren, zowel qua teeltprestatie als qua vernieuwing. Dit resulteerde dan ook in negen bekroningen minder dan in 2010. Zoals gebruikelijk
spelen ook de klimatologische omstandigheden
mee, die het ieder jaar weer lastig maken om de
planten op het juiste moment in topconditie te
krijgen. De bekroningen werden in de vorm van
certificaten toegekend. Een beknopte beschrijving van de 43 bekroonde planten:
Abelia ×grandiflora ‘Keylib’ (LADY LIBERTY)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Klemens Keysers, Kevelaer, Duitsland,
2008.
Compact groeiende cultivar die opvalt door de
goede vertakking, waardoor een dicht bossig
struikje ontstaat. De bladeren zijn donkergroen
tot donker olijfgroen met smalle geelgroene tot
oranjeachtige randen. De bladeren verkleuren al
vroeg in het seizoen naar bronskleurige tinten.
De bloemen zijn licht rozewit en geurend. Ze
contrasteren mooi met de lichte bracteeën.

Abelia ×grandiflora ‘Wevo2’ (LUCKY LOTS)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Boomkwekerij Lendert de Vos BV,
Reeuwijk, 2010.
Sterke cultivar met een beduidend forsere groei
dan de hierboven beschreven ‘Keylib’ (LADY
LIBERTY). Vormt een goed vertakte afgeplat bolvormige struik. De bladeren zijn middengroen
met regelmatige zilverwitte randen. Dit geeft
een rustige uitstraling, ondanks het feit dat de
plant bontbladig is. De bloemen zijn licht lilaroze met witte lobben.
Abutilon ‘Abutred1’ (THOUSAND KISSES RED)
Bronzen Medaille
INZENDER: Hortis Legal, Rijswijk.
WINNER: Tadashi Ozaki, Tateyama City, Japan,
2011.
In tegenstelling tot de oudere cultivars heeft
‘Abutred1’ (THOUSAND KISSES RED) een beduidend compactere groeiwijze en een prima vertakking. Hierdoor ontstaat een dichtvertakte
plant. Bij ieder blad worden twee of meer bloemen gevormd, waardoor de plant rijkbloeiend
is. De bloemen worden goed zichtbaar buiten de
plant gedragen. Ze zijn helder oranjerood. De
uitgebloeide bloemen vallen gemakkelijk van
de plant.
De geelbloeiende ‘Abutyel1’ (THOUSAND KISSES YELLOW) en bleekroze bloeiende ‘Abutpi1’
(THOUSAND KISSES PINK) werden ook gekeurd,
maar toonden hun bloemen minder goed buiten
het loof.

Agastache ‘Astello Indigo’
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Bronzen Medaille

Bronzen Medaille

INZENDER/WINNER: Van Hemert & Co BV,
Hazerswoude, 2011.
Deze uit zaad vermeerderde en zaadvaste
Agastache-hybride heeft een mooie compacte
plantopbouw. Dankzij de geringe hoogte is
‘Astello Indigo’ ook geschikt om in grotere vakken als perkplant of overblijvende vaste plant
toegepast te worden. Het aromatisch geurende
blad is middengroen. De bloemen staan in dichte
opstaande aren van circa 15 cm lengte. Uit de
donker (indigo)blauwe kelkjes verschijnen helderblauwe bloemen die veel bijen aantrekken.

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Peter Leenders Boomkwekerij BV, Helden.
Winner: Michael Andrusiv, Litomysl, Tsjechië,
2009.
Relatief brede en lager blijvende cultivar met een
dichtvertakte en vrij compacte habitus. Hierdoor
prima geschikt als bodembedekker in vakken,
maar ook geschikt voor gebruik in mengbakken.
Het jonge loof is oranjerood tot licht steenrood.
Het volwassen blad is bruinrood, binnen in de
planten kleurt het donkergroen. Het loof heeft
een opvallend fijne structuur, doordat de bladeren wat kleiner zijn dan bij andere B. thunbergii
cultivars. Hoewel anders te verwachten voelt
‘Orange Dream’ niet erg scherp aan. De frisse
kleur en goede toepassingsmogelijkheden bieden perspectief voor deze plant.

Alstroemeria ‘Alsdun01’ (ROCK & ROLL)
Zilveren Medaille
INZENDER: Anthony Tesselaar Plants, Silvan,
Victoria, Australië.
WINNER: Ian Duncalf, Tauranga, New Zealand,
2010.
Een bijzonder opvallende Alstroemeria, ook
wanneer de plant niet bloeit. Het jonge blad is
helder geelgroen tot geel met groene randen.
Later kleurt het blad crèmewit met donkerder
groene randen. In de schaduw lijken de bonte
bladeren op te lichten. De bloemen verschijnen
vanaf het late voorjaar tot in de herfst. Ze zijn
helder oranjerood met een diepgele tekening.
Het geheel vormt een zeer contrastrijke plant die
het hele seizoen opvalt.
Naast gebruik als tuinplant bieden de stelen van
‘Alsdun01’ (ROCK & ROLL) mogelijkheden voor
toepassing als snijbloem.
Anemone ‘Pretty Lady Julia’ (Autumn Elegans Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Walter Blom Plants B.V., Hillegom.
WINNER: Yoshihiro Kanazawa, Fukushima-ken,
Japan, 2009.
Tijdens Plantarium 2010 werden al twee cultivars uit dezelfde serie als ‘Pretty Lady Julia’
bekroond (zie Dendroflora nr. 47, pag. 104).
‘Pretty Lady Julia’ is een compacte plant tot
circa 60 cm hoogte. De bloemen worden goed
boven het donkergroene loof getoond. Ze zijn
halfgevuld en donker rozerood met een goudgeel
hart. Het is een bloeirijke cultivar die vanwege
de geringe hoogte een toevoeging is aan het sortiment. De plant lijkt goed uniform te kweken.

Berberis thunbergii ‘Orange Dream’

Buddleja ‘Miss Ruby’
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Hebe Center
Holland, Hazerswoude.
WINNER: North Carolina State University,
Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten,
2008.
Goed vertakkende middelhoge cultivar tot circa
1,5 m hoogte. Het blad is donkergroen. De bloemen zijn diep rozerood en zeer aantrekkelijk.
Één van de belangrijkste eigenschappen van
‘Miss Ruby’ is dat de plant door blijft bloeien.
Aan de zijtakken worden steeds nieuwe knoppen
gevormd waardoor de plant tot ver in de herfst
kleurig blijft en insecten aantrekt. De plant is
steriel en zaait zich niet uit.
Buddleja ‘Valbud3’ (LILAC CHIP)
Gouden Medaille – Beste Nieuwigheid Plantarium 2011
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Hebe Center
Holland, Hazerswoude.
WINNER: North Carolina State University,
Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten,
2011.
Rijkbloeiende cultivar met een zeer compacte
habitus tot circa 50 cm hoogte. Het blad is relatief klein en grijsgroen. De bloemen verschijnen
het gehele seizoen tot ver in de herfst. Het
verwijderen van uitgebloeide bloemen bevordert de doorbloei aanzienlijk. De bloemen zijn
nagenoeg steriel zodat geen uitzaai plaatsvindt.
Geschikt voor toepassing in plantenbakken, tuinen en openbaar groen.
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Prachtige en veelzijdige cultivar, die dankzij de
combinatie van verschillende goede eigenschappen zeer innovatief is en terecht de titel “Beste
Nieuwigheid Plantarium 2011” verkreeg.
Calluna vulgaris ‘Silvana’ (GARDEN GIRLS SILVANA)
Bronzen Medaille
INZENDER: GASA Germany, Kevelaer, Duitsland.
WINNER: Johannes van Leuven, Geldern, Duitsland, 2010.
Goed vertakkende plant, die dankzij het zilvergrijze loof een frisse uitstraling heeft. Vormt
zeer veel bloemknoppen. De bloemen komen
niet open maar blijven in het knopstadium (zgn.
“knopbloeier”). Bij ‘Silvana’ (GARDEN GIRLS)
zijn de knoppen lilaroze, wat goed contrasteert met het loof. Geschikt voor mengtrays als
impulsplant; gebruik in plantenbakken en in
tuinen.

WINNER: Sz. Marczynski, Pruszków, Polen,
2009.
Gezonde klimplant tot een hoogte van 2-3 m
met donkergroene bladeren. De hoofdbloei vindt
plaats van mei tot juli, gevolgd door een tweede
bloei in augustus en september. De bloemen
zijn meer dan 20 cm groot en bestaan uit zes
tot tien tepalen. Deze zijn zuiverwit met een
iets gegolfde rand en korte toegespitste punt.
Het hart bestaat uit donkerpurperen meeldraden.
‘Beautiful Bride’ is een bijzonder opvallende
Clematis die niet over het hoofd gezien kan
worden. De getoonde planten waren uitstekend
gepresenteerd.
Clematis ‘Krakowiak’ (Viticella Group)
Zilveren Medaille

INZENDER: Clematis Sz. Marczynski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.

INZENDER: Clematis Sz. Marczynski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.
WINNER: Sz. Marczynski, Pruszków, Polen,
2009.
Snelgroeiende klimplant tot circa 3 m hoogte
met donkergroen blad. Lange bloeitijd van juni
tot in september. De klokvormige bloemen hangen niet naar beneden, maar staan min of meer
zijwaarts gericht. Ze bestaan uit vier tepalen
die roze met een rozerode centrale band van

115. Clematis ‘Beautiful Bride’

116. Clematis ‘Beautiful Bride’

Clematis ‘Beautiful Bride’ (Early Large-flowered Group)
Gouden Medaille
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117. Clematis ‘Krakowiak’

kleur zijn. De getoonde planten waren uitstekend gepresenteerd.
Clematis ‘Sweet Summer Love’ (Flammula
Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematis Sz. Marczyïski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.
WINNER: Sz. Marczyïski, Pruszków, Polen, 2010.
Sterkgroeiende klimplant tot circa 3,5 m hoogte.
De donkergroene bladeren blijven tot ver in de
herfst aan de plant. De plant is fijn vertakt en
bloeit overdadig vanaf juli-augustus tot in oktober. De bloemen hebben vier tepalen. Hoewel
ze relatief klein zijn (circa 4,5 cm) vallen ze op
door de warme roodpaarse kleur en contrasterende crèmekleurige meeldraden. Bij verbloeien
kleuren ze lichter. De bloemen geuren aangenaam zoet.
Clematis ‘Sweetheart’ (Diversifolia Group)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Marco de Wit Boomkwekerij,
Boskoop, 2009.
Opgaande groeiende plant die van nature nauwelijks klimt, maar geleid moet worden. De

118. Clematis ‘Sweet Summer Love’
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middengroene bladeren zijn enkelvoudig, zelden
drielobbig of drietallig. De bloemen, die vanaf
eind juni tot in de vroege herfst verschijnen,
bestaan uit 4 tot 6 slanke tepalen. Ze zijn circa
15 cm in doorsnede. De bloemen zijn helder
lilaroze met een donkerdere band aan de achterzijde van iedere tepaal. Ze zijn min of meer
knikkend. De getoonde planten werden prima
gepresenteerd.
Clematis ‘Zobadol’ (BABY DOLL) (Early Largeflowered Group)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Clematiskwekerij J. van Zoest
B.V., Boskoop, 2011.
Sterke klimplant, in de vollegrond tot circa 1,5
m hoog maar korter indien in pot gekweekt. Het
drietallige blad is middengroen. De bloemen
staan opvallend rechtop en bestaan uit 4 tot 6
tepalen. Ze zijn licht lilablauw met een lichter
hart. Ze hebben een doorsnede van 5 tot 7 cm.
Bloeit in mei en juni en nogmaals vanaf juli tot
in september. De eerste bloemen aan een oude
plant kunnen half gevuld zijn. ‘Zobadol’ (BABY
DOLL) is een gedrongen groeiende rijkbloeiende
cultivar, ook al als jonge plant. De zachte bloemkleur is erg fraai.
Clematis ‘Zobast’ (BABY STAR) (Early Largeflowered Group)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Clematiskwekerij J. van Zoest
B.V., Boskoop, 2011.
Sterke klimplant, in de vollegrond tot circa 1,5
m hoog maar korter indien in pot gekweekt. Het
drietallige blad is middengroen. De bloemen
staan opvallend rechtop en bestaan uit 4 tot 6
tepalen. Ze zijn zuiverwit en hebben een doorsnede van 5 tot 8 cm. Bloeit in mei en juni en
nogmaals vanaf juli tot in september. De eerste
bloemen aan een oude plant kunnen half gevuld
zijn. ‘Zobast’ (BABY STAR) is een bijzonder rijkbloeiende cultivar, ook al als jonge plant.
Clematis ‘Zoqum’ (QUEEN MOTHER) (Viticella
Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematiskwekerij J. van Zoest B.V.,
Boskoop, 2011.
WINNER: Willem Straver, Baumschule Straver,
Emmerich-Elten, Duitsland, 2011.
Klimplant met een hoogte van 2 tot 3 m en met
middengroen geveerd blad. De bloemen zijn
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klokvormig en knikkend. Ze bestaan uit vier
tepalen en hebben een doorsnede van 4 tot 5 cm.
Ze zijn helder roodpurper aan de binnenkant
terwijl de buitenkant van de bloemen beduidend
lichter is. Bloeitijd van juni tot september. Het
is een gemakkelijke, rijkbloeiende plant die de
bloemen mooi aan de buitenkant van de plant
toont.
Cotinus coggygria ‘Lilla’
Bronzen Medaille
INZENDER: Józsa Miklósné Díszfaiskolája, Szombathely, Hongarije.
WINNER: Józsa Miklósné, Szombathely, Hongarije, 2010.
Compacte en gedrongen groeiende purperbladige Cotinus. De plant zal uiteindelijk niet veel
hoger en breder dan circa 1 m worden. De bladeren zijn diep purperrood, identiek aan ‘Royal
Purple’ qua kleur. In juni-juli verschijnen de
purperrode bloempluimen. De plant lijkt goed te
vertakken en de bossige groei is, in combinatie
met de warme bladkleur, aantrekkelijk.
Daphne ×transatlantica ‘Blafra’ (ETERNAL
FRAGRANCE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein / Van Son &
Koot BV, Kaatsheuvel.
WINNER: Anthony Robin White, Kilmeston, Verenigd Koninkrijk, 2004.
De soorthybride D. ×transatlantica ontstond
uit een kruising tussen de Europese soorten D.
caucasica en D. sericea (D. collina Hort.). Aangezien de hybride voor het eerst in de Verenigde
Staten werd gemaakt kreeg deze de naam D.
×transatlantica. ‘Blafra’ (ETERNAL FRAGRANCE)
heeft een bolvormige habitus. De bladeren zijn
omgekeerd eirond tot spatelvormig en donkergroen. De bloemen verschijnen gedurende het
gehele seizoen in compacte bundels. Ze zijn
roomwit met een iets lila getinte bloembuis en
geuren aangenaam. In vergelijking met andere
cultivars is ‘Blafra’ (ETERNAL FRAGRANCE) een
gemakkelijk te kweken Daphne.
Echinacea ‘Southern Belle’
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: AB-Cultivars BV, Zuidwolde,
2010.
Ieder jaar wordt een behoorlijk aantal nieuwe
Echinacea cultivars geïntroduceerd en de variatie in bloemkleuren en vormen is enorm. ‘Sou-

119. Clematis `Southern Belle’

thern Belle’ groeit opgaand maar als de planten vroeg in het seizoen een keer teruggeknipt
worden zullen ze goed vertakken en op iedere
stengel meerdere bloemen dragen. De bloemhoofdjes hebben een doorsnede van circa 10
cm en bestaan uit de voor Echinacea typische
lintbloemen en een centrum van buisbloemen.
De lintbloemen zijn iets naar beneden gericht en
zijn warm rozerood. De buisbloemen zijn beduidend groter dan bij de wilde soorten en hebben
nagenoeg dezelfde diepe rozerode kleur. De
bloemen verbloeien nauwelijks bij uitbloeien.
Escallonia ‘Lades’ (PINK ELLE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Pépinières Ladan SARL, Confort-Meilars, Frankrijk, 2003.
Mooie compacte planten met relatief groot,
middengroen blad. De bloemen verschijnen in
dichte eindstandige pluimen tot circa 10 cm
lengte en 6-7 cm doorsnede. De afzonderlijke
bloemen zijn circa 1 tot 1,4 cm in doorsnede en

warm donkerroze. De plant heeft een gezonde,
frisse uitstraling. ‘Lades’ (PINK ELLE) lijkt een
goede potplant die een lange bloeitijd heeft in de
tweede helft van de zomer.
Gaura lindheimeri ‘Florgauros’ (GAUDI ROSE)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Florensis / Hamer Bloemzaden bv, Hendrik-Ido-Ambacht, 2011.
Zaadvermeerderde cultivar met een gedrongen
en bossige groeiwijze. De plant wordt circa
30 cm hoog, beduidend lager dan de soort. De
bladeren zijn zeer donkergroen met een donkerrode hoofdnerf. De kroonbladen zijn gebold en
geven de bloemen een wat rommelige indruk.
De smalle, teruggeslagen kelkbladen zijn dieprood. De bloemkleuren contrasteren prima met
het donkere blad.
Gaura lindheimeri ‘Harrosy’ (ROSYJANE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Rijnbeek en Zoon B.V., Boskoop.
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WINNER: Hardy’s Cottage Garden plants, Priory
Lane Nursery, Whitchurch, Verenigd Koninkrijk, 2007.
Stevige plant die een hoogte van 80 tot 100 cm
zal bereiken. De bladeren zijn middengroen.
De bloemen komen prima open en hebben zeer
uitgesproken kleuren. De kroonbladen zijn zuiverwit met helderroze randen. Ze staan mooi uitgespreid waardoor de bloemen hun kleuren goed
tonen. De teruggeslagen kelkbladen zijn donker
rozerood. Het geheel geeft een prachtig effect.
De bloemkleuren lijken stabiel, wat niet van
iedere rozebloeiende Gaura gezegd kan worden.
Gerbera ‘Romy’ (GARVINEA ROMY)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Florist Holland B.V., De Kwakel, 2011.
Evenals de vorig jaar bekroonde cultivars (zie
Dendroflora nr. 47, pag. 108) werd ook ‘Romy’
(GARVINEA ROMY) geselecteerd om als winterharde tuinplant toe te passen. Het is een fraaie
compacte potplant die rijk bloeit. De plant worden zo’n 35 tot 45 cm hoog. Uit rozetten van
donkergroene bladeren groeien de bloemstelen
omhoog waarop steeds één bloem per steel staat.
‘Romy’ (GARVINEA ROMY) heeft dieprode lint-

120. Gaura lindheimeri ‘Harrosy’ (ROSYJANE)
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bloemen en een groengeel hart van buisbloemen
dat goudgeel kleurt bij verbloeien.
Hydrangea arborescens ‘Abetwo’
(STRONG ANNABELLE / INCREDIBALL)
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Lèon van
Lint Boomkwekerij, Boskoop / Van Son & Koot
BV, Kaatsheuvel / J.S. van der Poel, Hazerswoude / Rein & Mark Bulk, Boskoop.
WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nurseries, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten,
2009.
Breed opgaande bladverliezende struik, qua
habitus en blad gelijk aan ‘Annabelle’. Ook
de bloeiwijzen hebben dezelfde halfbolvormige
vorm, maar ze zijn beduidend groter dan bij
‘Annabelle’. Dit manifesteert zich vooral als de
planten enige jaren vaststaan. Waar de bloeiwijzen van ‘Annabelle’ geleidelijk kleiner worden,
zullen ze van ‘Abetwo’ (STRONG ANNABELLE /
INCREDIBALL) juist forser zijn. Ook zijn de twijgen steviger, waardoor ze minder snel doorbuigen als de bloeiwijzen natgeregend zijn.

Hydrangea arborescens ‘NCHA1’ (PINK ANNABELLE / INVINCIBELLE)
Bronzen Medaille

Hydrangea macrophylla ‘Spike’ (BEAUTENSIA
SPIKE)
Zilveren Medaille

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Lèon van
Lint Boomkwekerij, Boskoop / Van Son & Koot
BV, Kaatsheuvel / J.S. van der Poel, Hazerswoude / Rein & Mark Bulk, Boskoop.
WINNER: Dr. Werner, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten, 2008.
Deze cultivar kan het best omschreven worden
als een roze bloeiende ‘Annabelle’. De plant is
gelijk aan ‘Annabelle’, behalve in bloeiwijze.
De bloeiwijzen zijn iets kleiner dan en bestaan
uit wat minder steriele bloemen per bloeiwijze.
De kleur is wat variabel. Ze varieert tussen
bleek zalmroze tot dieproze. Dit is sterk afhankelijk van externe factoren zoals standplaats en
bodem. De twijgen zijn dun en ‘NCHA1’ (PINK
ANNABELLE / INVINCIBELLE) kan het best gebruikt
worden in groepen zodat de plant steun heeft van
andere planten.
H. arborescens ‘NCHA1’ (PINK ANNABELLE /
INVINCIBELLE) is sterker en beter van kleur dan
de zwakke en bleekroze bloeiende ‘Pink Pincushion’, die de eerste rozebloeiende H. arborescens was.

INZENDER: Van Klaveren Plant bv, De Kwakel.
WINNER: BPM Kolk Bloemen bv, Amstelveen,
2010.
Compact groeiende Hortensia met glimmend
donkergroen blad. De bolronde bloeiwijzen
bestaan voor het grootste gedeelte uit steriele
bloemen. De vier bloemblaadjes hebben een
opvallend gegolfde rand. Ze zijn blauw tot violet
van kleur en hebben een lichter blauw tot bijna
wit hart.
Hydrangea paniculata ‘Rendia’ (DIAMANT
ROUGE)
Zilveren Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Jean Renault, Gorron, Frankrijk, 2011.
Net zoals de andere introducties van Jean
Renault, ‘Renhy’ (VANILLE-FRAISE) en ‘Rensun’
(SUNDAE-FRAISE) is ook deze ‘Rendia’ (DIAMANT
ROUGE) een relatief compacte plant. De planten
dragen vrij korte, maar brede pluimen die uit
zowel fertiele als steriele bloemen bestaan. De
steriele bloemen zijn crèmewit bij openen, ver-

121. Hydrangea paniculata ‘Rendia’ (DIAMANT ROUGE)
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bloeien rozerood om tenslotte diep roodpurper
te kleuren. Deze zeer diepe verkleuring van de
(steriele) bloemen is erg aantrekkelijk.
Hypericum ×inodorum ‘Kolmuni’ (MAGICAL
UNIVERSE)
Zilveren Medaille
INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2011.
Gedrongen groeiende Hypericum die opvalt
door de combinatie van blad-, bloem en vruchtkleuren. Daarbij is ‘Kolmuni’ (MAGICAL UNIVERSE) tot op heden roestresistent gebleken, wat
de plant ook geschikt maakt voor grootschalige
toepassing. Het jonge blad is groenpurper en
kleurt later in het seizoen donkergroen. De bloemen die omstreeks juni-juli verschijnen, zijn
donkergeel tot iets oranje getint. De vruchten,
die al rijpen als de plant ook nog bloemen produceert, zijn groot en donkerrood.
Ilex aquifolium ‘Hachzwerg’ (HECKENZWERG)
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Holger Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 2007.
Wintergroen struikje met een ietwat onregelma-

122. Ilex aquifolium ‘Hachzwerg’ (HECKENZWERG)
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tige afgeplat bolvormige groeiwijze. De korte
stevige twijgen dragen smal ovale bladeren. De
bladeren zijn glimmend donkergroen, iets naar
beneden gebogen en hebben 10 tot 16 scherpe
uitziende tanden aan de bladrand, die niet erg
scherp aanvoelen. De planten waren fraai gepresenteerd, maar op stammetjes geënte planten
groeiden beduidend losser en met grotere bladeren dan de gestekte struikjes.
Lavandula stoechas ‘Giant Summer’ (BUTGARDEN)
Zilveren Medaille

TERFLY

INZENDER: Pelargonium Decock, Komen, België.
WINNER: Gartneriet Tvillingegaarden A/S,
Odense, Denemarken, 2010.
Bijna jaarlijks brengt de Deense winner één
of meerdere nieuwe cultivars van Lavandula
stoechas op de markt. En bijna altijd zijn het
ook verbeteringen van het bestaande sortiment.
‘Giant Summer’ vormt hierop geen uitzondering. Het is een stevige, compacte plant met
een dichte vertakking. De vele takken vormen
allemaal bloemen. Het meest opvallende deel
van de bloeiwijze, de bundel bracteeën op de
top, is lichtpaars van kleur. De eigenlijke bloemen staan in verticale rijen in de bloeiwijze.
Deze zijn purperviolet met oranjegele meeldra-

den. Vanwege de stevigheid en rijke, opvallende
bloei is dit een prima potplant voor gebruik op
terras of balkon.
Leucothoe axillaris ‘Opstal20’ (TWISTING RED)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Ron van Opstal, Zundert, 2007.
‘Opstal20’ kan het best worden beschouwd als
een miniatuur van ‘Curly Red’ (zie Dendroflora
nr. 40, pag. 154). Het is een compact wintergroen struikje met vrij stijf omhooggroeiende
twijgen. Deze zijn dicht bezet met ovale, leerachtige blaadjes die typisch gekruld zijn. De
bladeren zijn glimmend donkergroen, maar de
jonge scheuten zijn het gehele seizoen diep
paarsrood. Ook in de winter kleurt het blad
purperrood. Vormt een goede aanvulling in dit
kleine sortiment.
Ligustrum ibota ‘Muster’ (MUSLI)
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Johann Muster, Bioley-Magnoux,
Zwitserland, 2011.
Compacte struik met een aanvankelijk een breed
ovale groei, maar later met een afgeplat bolvormige habitus. De struik is dicht vertakt. Bladeren
ovaal, grijsgroen met duidelijke botergele randen. Het is opvallend dat er nauwelijks kleurverschil is tussen de jonge, uitlopende bladeren
en de oudere bladeren. ‘Muster’ is een leuke,
fris ogende cultivar die breed toepasbaar is.
Uiteraard is het feit dat de plant bontbladig is
niet vernieuwend. Vanwege de goede groei en
gezondheid en het feit dat Ligustrum op vrijwel
elke grondsoort groeit, is deze plant breed toepasbaar.
Lophomyrtus ralphii ‘Magic Dragon’
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Malachy Doherty, Coolbunnia, Ierland,
2009.
Fijn vertakt wintergroen heestertje met ovale
groeiwijze. De kleine ovale blaadjes geven de
plant een mooie textuur. Ze zijn donker olijfgroen tot groenpurper met een crèmekleurige
rand. In de jonge scheuten zijn de blaadjes paars
met diep rozerode randen. ‘Magic Dragon’ is
een sierlijke plant met mooie bladkleuren. Vanwege de beperkte winterhardheid minder goed
als tuinplant toe te passen, maar wel een prima
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potplant.
Malus domestica ‘Lureone’ (REDLOVE CIRCE)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Lubera AG, Buchs, Zwitserland, 2010.
Als jonge plant al goed vertakkende cultivar
die niet alleen als consumptieappel kan worden
gekweekt, maar ook als sierappel. De bladeren zijn donkergroen, iets purper getint. In het
voorjaar openen de zachtroze, enkele bloemen.
Ze worden gevolgd door glimmend rode appels.
Ook het vruchtvlees van de appels is rood, sappig en zeer smakelijk. De planten met vruchten
vormden een uitstekende presentatie.
Mandevilla sanderi ‘Luteva Red Corentin’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Les Serres Du Lodévois, Lodève,
Frankrijk / Pépinières Jean Rey, La Londe Les
Maures, Frankrijk, 2007.
Aantrekkelijke klimplant die, in de presentatie op Plantarium 2011, nauwelijks klimt. De
plant werd gepresenteerd als potplant met een
compact opgaande, maar struikachtige habitus.
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124. Mandevilla sanderi ‘Luteva Red Corentin’

De bladeren zijn glimmend donkergroen. De
bloemen zijn dieprood met een gele keel. Opvallend detail is dat de bloemen aangenaam geuren.
‘Luteva Red Corentin’ is een mooie kuipplant
die ook goed als potplant op terras of balkon
toegepast kan worden.
Wordt in de handel ook wel aangeboden als
‘Corentin’ (LUTEVA RED), maar de plant staat
bij het CPVO (Europees kwekersrechtbureau)
geregistreerd als ‘Luteva Red Corentin’.
Nandina domestica ‘Seika’ (OBSESSED)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: April Herring, Magnolia Gardens Nurseries, Magnolia, Texas, Verenigde Staten, 2005.
Het sortiment Nandina groeit de laatste jaren
gestaag. Het zijn populaire planten die met een
fraaie bladtextuur en mooie bladkleuren een
vaste plaats in het sortiment verworven hebben.
‘Seika’ is de laatste ontwikkeling in dit interessante sortiment. Het is een stevige plant, met
relatief smal, dubbel geveerd blad. Het zomerblad is donkergroen, maar de jonge scheuten zijn
diep steenrood tot oranjerood. Het is met name
de opvallende kleur van de jonge scheuten die
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‘Seika’ een waardevolle aanwinst in het sortiment maakt.
Oenothera macrocarpa ‘Shimmer’
Zilveren Medaille
INZENDER: Walter Blom Plants B.V., Hillegom.
WINNER: Lauren & Scott Ogden, Fort Collins,
Colorado, 2006.
Mooie vaste plant met een opvallende combinatie van bloem- en bladkleuren. De plant groeit
breed spreidend tot kruipend en kan derhalve
als bodembedekker worden toegepast. Het blad
is lijnvormig en licht grijsgroen van kleur. De
bloemen, die vanaf eind juni tot in september
openen, zijn heldergeel. Ze steken zeer goed af
tegen het blad, zowel qua vorm als qua kleur. Al
met al een frisse plant met brede toepassingsmogelijkheden, niet alleen als vaste plant in tuinen,
maar ook als potplant.
Prunus laurocerasus ‘Zita’
Zilveren Medaille
INZENDER: Józsa Miklósné Díszfaiskolája, Szombathely, Hongarije.
WINNER: Józsa Miklósné, Szombathely, Honga-

125. Thuja occidentalis ‘Janed Gold’ (GOLDEN SMARAGD)

rije, 2010.
Lage en brede cultivar met een compacte groeiwijze en zeer donkergroen glimmend blad. In
het voorjaar zijn de jonge scheuten bronsoranje,
wat niet kon worden waargenomen tijdens Plantarium. Met name de combinatie van een lage
en brede groeiwijze en fraai gekleurde jonge
scheuten maken ‘Zita’ een goede aanvulling in
het sortiment. Geschikt voor toepassing in vakbeplantingen.
Rudbeckia fulgida ‘Little Goldstar’
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB Greenteam New Plants, Lisse /
F.N. Kempen, Mijdrecht.
WINNER: Jelitto Staudensamen Gmbh, Schwarmstedt, Duitsland, 2010.
Naast de overbekende, circa 80 cm hoge ‘Goldsturm’ is er met ‘Little Goldstar’ een lagere variant aan het sortiment toegevoegd. De plant is dus
niet vernieuwend qua bloemkleur, maar vooral
qua hoogte. Met een hoogte van circa 40 tot 50
cm blijft ‘Little Goldstar’ beduidend lager. De
plant vertakt prima en is daardoor rijkbloeiend.
Zowel in de particuliere tuin, als in het openbaar
groen is ‘Little Goldstar’ prima toepasbaar.

Syringa ‘Pink Perfume’ (BLOOMERANG)
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / A.F. van
Nijnatten, Zundert.
WINNER: A.F. van Nijnatten, Zundert, 2010.
Interessante nieuwe hybride met als voornaamste eigenschappen een rijke bloei, lange bloeitijd en een gedrongen groei. Het is een vrij
slank opgaand groeiende heester die later breder
wordt. De plant wordt circa 1 m hoog. De eerste
bloemen openen rond half mei en de plant blijft
bloemen geven tot in de herfst. De bloemknoppen zijn licht lilapaars, de geopende bloemen
lichtroze. Ze geuren sterk en aangenaam. Vanwege het beperkte formaat is ‘Pink Perfume’
geschikt voor zowel in (kleinere) tuinen als
in het openbaar groen in kleine groepen of als
solitair.
Thuja occidentalis ‘Janed Gold’ (GOLDEN
SMARAGD)
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Edward Kubik, Bestwina, Polen, 2009.
Piramidaal opgaand groeiende conifeer die,
afgezien van de loofkleur, dezelfde kenmerken
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126. Viburnum plicatum ‘JWW1’ (KILIMANDJARO)

127. Viburnum plicatum ‘JWW1’ (KILIMANDJARO)

heeft als ‘Smaragd’. Het loof is niet helder
donkergroen, zoals bij ‘Smaragd’, maar helder
groengeel. In het voorjaar is het jonge loof duidelijk geler. Het is een uniform groeiende (haag)
conifeer die uit zichzelf goed vormt en een “rustige” gele loofkleur heeft.

groeit slank piramidaal omhoog. Door de stevige
groei kan er in enkele jaren een forse leverbare plant worden gekweekt. De bloemschermen
openen omstreeks half april. De crèmegroene
fertiele bloemen worden omgeven door een rand
van witte steriele bloemen. In de nazomer volgt
een tweede bloei. De vruchten (niet aanwezig
tijdens Plantarium 2011) zijn rood. Het is een
sterke, gezonde cultivar.

Viburnum plicatum ‘JWW1’ (KILIMANDJARO)
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe / Van
Son & Koot BV, Kaatsheuvel.
WINNER: Jan-Willem Wezelenburg, Hazerswoude, 2010.
Door de bijzonder opvallende groeiwijze valt
‘JWW1’ direct op. De plant is groeikrachtig en

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

Summary
At the trade show “Plantarium 2011” new plants were assessed for their ornamental and utility
value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close cooperation with
the board of “Plantarium”. The plants were judged according to the KVBC rules for judging
plants on trade shows (value of the new plant for the nursery business, and quality of the plant
material presented).
Descriptions of the 43 awarded plants are given (in Dutch only). Two plants received a gold
medal, fourteen plants received silver medals and twenty-seven plants received bronze medals.
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