Plantarium 2010
R.T. Houtman

Van 25 t/m 28 augustus 2010 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 2010 werden voor de eenentwintigste 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 2010 werden 98 planten ter
keuring aangemeld, 25 minder dan in 2009. Er
werden 74 planten daadwerkelijk beoordeeld
terwijl 24 planten niet voor keuring in aanmerking kwamen. Dit waren voornamelijk cultivars
waarvan de planten ten tijde van de vakbeurs
geen sierwaarde toonden. Slechts 3 van de 44
niet-gekeurde planten bleken te oud of al te veel
verspreid in de handel. Van de planten die wel
werden gekeurd, werden er 22 bekroond met een
Bronzen Medaille, 21 met een Zilveren Medaille
en 9 met een Gouden Medaille.

De kwaliteit van de gekeurde planten was over
het geheel genomen bijzonder goed, getuige de
grote hoeveelheid Medailles. Ondanks de klimatologisch lastige zomer van 2010 slaagden de
inzenders er in de planten in een goede conditie
aan te leveren.
De bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend. Een beknopte beschrijving van
de 52 bekroonde planten:
Acer palmatum ‘Firecracker’ PBR
Bronzen Medaille

93. Acer palmatum ‘Firecracker’
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INZENDER: Valkplant BV / C. Esveld v.o.f., Boskoop.
WINNER: C. Esveld v.o.f., Boskoop, 2008.
Een purperroodbladige Japanse esdoorn uit de
Dissectum Group. ‘Firecracker’ heeft een breed
opgaande tot iets overhangende groeiwijze. Het
blad is, conform dat van cultivars uit de Dissectum Group, handdelig; de lobben zijn diep
en fijn ingesneden. Het jonge blad is aantrekkelijk diep oranjerood; later wordt het glimmend
donker purpergroen. Deze cultivar onderscheid
zich van andere cultivars door de groeikracht.
In één seizoen kan een leverbare plant worden
gekweekt wat de totale teeltduur met een seizoen
verkort.
Anemone ‘Pretty Lady Diana’
Single Group)
Zilveren Medaille

PBR

PBR

(Autumn

INZENDER: Walter Blom Plants B.V., Hillegom /
Green Works Int. B.V., ’t Zand.
WINNER: Yoshiro Kanazawa, Fukushima-ken,
Japan, 2009.
‘Pretty Lady Emily’ heeft dezelfde compacte
groeiwijze als de hierboven genoemde ‘Pretty
Lady Diana’ maar wordt circa 10 cm hoger. Het
loof is iets lichter groen en de bloemen worden
goed boven het loof gedragen. De bloemen zijn
halfgevuld, donkerroze met een geel hart. Vormt
een stevige compacte plant, bij uitstek geschikt
voor teelt en toepassing in pot.

104

Dendroflora nr 47 2010

Berberis ×media ‘Dual Jewel’ PBR
Bronzen Medaille

(Autumn

INZENDER: Walter Blom Plants B.V., Hillegom /
Green Works Int. B.V., ’t Zand.
WINNER: Yoshiro Kanazawa, Fukushima-ken,
Japan, 2009.
Van de vier in Japan ontwikkelde en voor Plantarium ingestuurde herfstanemonen werden er
twee bekroond. ‘Pretty Lady Diana’ is een stevige compacte plant van circa 70-80 cm hoogte.
De bloemen worden goed boven het donkergroene loof getoond. Ze zijn enkelvoudig en hebben
een diep paarsrode kleur met een goudgeel hart.
Als potplant heeft de plant een prima verhouding tussen loof en bloemen. De stevigheid,
goede plantopbouw en intense bloemkleur zijn
de belangrijkste eigenschappen van ‘Pretty Lady
Diana’.
Anemone ‘Pretty Lady Emily’
Elegans Group)
Bronzen Medaille

Astilbe ‘Close Harmony’
Bronzen Medaille
INZENDER: Wijnhout-Koomen vof, Hillegom.
WINNER: H. Verduin, Heemskerk, 2010.
De introductie van steeds nieuwe en kwalitatief
goede Astilbe cultivars blijkt jaar na jaar gestaag
door te gaan. ‘Close Harmony’ is een stevige
plant met een goede compacte groeiwijze van
circa 50-60 cm hoogte. De bladeren zijn donkergroen. Er worden veel bloemstelen gevormd die
goed boven het loof uitsteken. De bloempluimen
zijn crème en combineren prima met het donkere
loof.

INZENDER: Valkplant BV / Boomkwekerij Hanno
Hardijzer, Boskoop.
WINNER: Boomkwekerij Hanno Hardijzer, Boskoop, 2009.
‘Dual Jewel’ is als mutant ontstaan uit B. × media
‘Parkjuweel’ en heeft dezelfde goede plantvorm.
De jonge groeischeuten zijn oranje, evenals de
twijgen van de groeischeuten. Later kleuren de
bladeren licht groengeel en het zomerblad is
geelgroen. Tijdens plantarium waren de (jonge)
loofkleuren niet aanwezig, maar de getoonde
planten waren gezond en goed gekweekt. ‘Dual
Jewel’ is een goede aanvulling in het B.× media
sortiment naast de groenbladige ‘Parkjuweel’ en
de purperroodbladige ‘Red Jewel’.
Campanula formanekiana ‘PKMf03’
(CROWN PRINCESS’ BELLFLOWER WHITE)
Gouden Medaille

PBR

INZENDER/WINNER: Gartneriet PKM as, Odense,
Denemarken, 2010.
Zeer compact, met een opvallende smal piramidale groeiwijze. De bladeren zijn grijsgroen
met een fijn gegolfde bladrand. De klokvormige
bloemen zijn circa 4 cm lang en in doorsnede. Ze
zijn wit met een iets lila zweem. Het grijsgroene
blad in combinatie met de lichte bloemkleur
geeft de plant een fris en helder uiterlijk.
Hoewel C. formanekiana, ingedeeld in USDA
zone 7, voldoende winterhard is om in ons
klimaat buiten toegepast te kunnen worden is
‘PKMf03’ in eerste instantie als potplant bedoeld.
Prima in een mooie pot op de terrastafel, balkon
of zelfs in de huiskamer, maar waarschijnlijk te
zwak om als tuinplant toe te passen.

het typisch smalle blad is het duidelijk een
cultivar van de soorthybride C. ×clandonensis.
Het jonge blad is geel, in de zomer kleurt het
groengeel. Helaas waren de donker lavendelblauwe bloemen niet geopend tijdens de keuring. ‘Janice’ is een mooie compacte plant die
een aanvulling in het sortiment is.
Cedrus deodara ‘Blue Globe’
Gouden Medaille
INZENDER: W.S. Venema B.V., Boskoop.
WINNER: Jac. Schouten & Zn. B.V., Boskoop,
2008.
Opvallende nieuwe cultivar met een unieke en
vernieuwende groeiwijze. De plant groeit van
nature bolvormig zonder dat deze geknipt of
gesnoeid hoeft te worden om deze vorm te
behouden. De naalden zijn iets korter dan bij de
soort. Ze zijn helder blauwgrijs (niet echt blauw,
zoals de naam doet vermoeden).
Kan als potplant worden gebruikt maar natuurlijk ook als tuinplant.
Cercis canadensis ‘Litwo’ PBR (LITTLE WOODY)
Bronzen Medaille
94. Cedrus deodara ‘Blue Globe’

Carex oshimensis ‘Everillo’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Fitzgerald Nurseries Ltd.,
Oldtown, Stoneyford, Co. Kilkenny, Ierland,
2009.
Sierlijk groeiende cultivar, ontstaan als sport in
C. oshimensis ‘Evergreen’. De plant wordt circa
50 cm hoog en groet polvormig en breed. Het
overhangende loof heeft een mooie geelgroene
kleur. Jonge bladeren zijn lichtgeel. De toepassing van ‘Everillo’ kan zowel in pot als in de
tuin. Dankzij de frisse loofkleuren zal het ook
een mooie borderplant zijn.
Caryopteris ×clandonensis ‘Janice’
BLUE)
Zilveren Medaille

PBR

(SUNNY

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Inc., Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten,
2009.
De laatste jaren zijn er verschillende geelbladige
Caryopteris cultivars op de markt verschenen.
Waren de eerste nog groenig geel van loof, de
latere introducties hebben wel goed geel loof.
Ook ‘Janice’ heeft deze positieve kwaliteit. Met

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Plantipp
BV, IJsselstein.
WINNER: Paul Buddy Ewing Woody, Morganton,
North Carolina, Verenigde Staten, 2000.
Met een gedrongen breed vaasvormige groeiwijze is deze Cercis zeer apart en zeer onderscheidend. De twijgen zijn typisch zigzag. De bladeren staan daardoor mooi twee-rijïg. De bladeren
zijn donkergroen en relatief dik. Ze zijn typisch
gebobbeld en hebben een gegolfde bladrand. In
het voorjaar openen de paarse bloemen, tijdens
de keuring waren deze bloemen niet aanwezig.
Overigens heet de plant in de Verenigde Staten
‘Little Woody’. Vanwege strengere eisen van
het CPVO m.b.t. de naamgevingsregels werd
deze cultivarnaam afgewezen en heet de plant
in Europa ’Litwo’. Little Woody is in Europa de
handelsaanduiding.
Cistus ×hybridus ‘Dunnecis’
SUNSHINE)
Zilveren Medaille

PBR

(LITTLE MISS

INZENDER: Plants for Europe Ltd., Uckfield, Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Kieran Dunne, Russelstown, Kilmague,
Naas, Ierland, 2009.
Relatief lage en breed uitgroeiende cultivar tot
een hoogte van circa 50 cm en beduidend breder.
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De ovale bladeren zijn, voor een C. ×hybridus,
vrij klein en voelen wat stug aan. De bladkleuren
zijn het meest opvallende kenmerk. De bladeren
zijn heldergeel met een onregelmatig heldergroen centrum. Tijdens de keuring waren de
bloemen niet aanwezig. Deze zijn wit met een
geel hart.
‘Dunnecis’ is opvallend, maar zeker niet uniek.
De Franse ‘Rencis’ (ROSPICO) (zie Dendroflora
nr. 44, pag. 134) en de Engelse ‘Wyecis’ (GOLD
PRIZE) zijn eveneens goudbont en vertonen een
behoorlijke gelijkenis met ‘Dunnecis’.
Clematis ‘Królowa Jadwiga’ (Early Large Flowered Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematis Sz. Marczynski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.
WINNER: Sz. Marczynski, Pruszków, Polen,
2009.
Gezonde klimplant tot een hoogte van 2-2,5 m.
Bladeren donkergroen. De bloemen openen in
mei en juni met een behoorlijke tweede bloei in
augustus en september; ook de gekeurde planten
waren rijkbloeiend met voldoende knopvorming.
De bloemen zijn circa 15 cm groot en bestaan uit
acht tepalen. Ze zijn wit met opvallend contrasterende paarse meeldraden. De cultivarnaam
verwijst naar de Middeleeuwse Poolse koningin
Jadwiga.
Clematis ‘Mazury’ (Late Large Flowered
Group)
Zilveren Medaille
INZENDER: Clematis Sz. Marczynski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.
WINNER: Sz. Marczynski, Pruszków, Polen,
2006.
Vrij sterk groeiende Clematis die 2-3 m hoog
wordt. Het gezonde blad is middengroen tot
donkergroen. De bloemen openen vanaf eind
juni tot in september. Ze hebben een doorsnede
van circa 16 cm en zijn regelmatig halfgevuld
van vorm. Ze bestaan uit ongeveer 30 tepalen en
tepaloïden die zachtblauw met lichtere vlekken
zijn. Als de bloemen geheel geopend zijn, zijn de
crèmekleurige meeldraden zichtbaar. De plant is
genoemd naar een gebied in Noord-Polen.
Clematis ‘Tie Dye’ (Late Large Flowered Group)
Zilveren Medaille
INZENDER: Marco de Wit Boomkwekerij, Boskoop.
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WINNER: James P. Vanlaeken, Walworth, New
York, Verenigde Staten, 2006.
‘Tie Dye’ ontstond als sport in de overbekende
C. ‘Jackmanii’ en heeft dezelfde groeikracht en
gezondheid. De uiteindelijke hoogte zal circa
2,5-3 m zijn. De bloemen zijn dieppaars en onregelmatig lichtpaars tot lila gevlekt en gemarmerd. De marmering zit vooral in het centrum
van de tepalen, maar is in mindere mate ook aan
de randen aanwezig. In het hart zijn paarsbruine
meeldraden zichtbaar.
De bloemkleuren van ‘Tie Dye’ zijn vernieuwend en de plant is rijkbloeiend. Helaas knikken
de bloemen iets te veel naar beneden.
Clematis ‘Vistula’ (Late Large Flowered
Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematis Sz. Marczynski, W. Piotrowski Szkółka Pojemnikowa, Pruszków, Polen.
WINNER: Sz. Marczynski, Pruszków, Polen,
2009.
Gezonde, goed groeiende klimplant tot circa
2,5-3 m hoogte. Bloeit vanaf juni tot in september, maar de hoofdbloei valt in augustus. De
bloemen zijn circa 15 cm groot en bestaan uit
vier tot zes toegespitste tepalen. Deze zijn licht
violetblauw met een hart van crèmekleurige tot
lichtgele meeldraden. ‘Vistula’ is rijkbloeiend
en vormt ook in augustus nog voldoende knoppen. Genoemd naar een Poolse rivier.
Clematis ‘Zoang’
Flowered Group)
Gouden Medaille

PBR

(ANGELA) (Early Large

INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2010.
Relatief gedrongen groeiende klimplant tot circa
2 m hoogte, korter indien in pot gekweekt.
Bladeren middengroen tot donkergroen. In mei
en juni en vanaf juli tot in september zeer rijk
bloeiend en vele nieuwe knoppen vormend. De
bloemen zijn 7-10 cm in doorsnede. Tijdens de
eerste bloei bestaan de bloemen uit 8 tepalen,
tijdens de tweede bloei uit 6. De tepalen zijn
lichtroze tot bijna wit met een intens roodpurperen band die nauwelijks verbleekt.
De bijzonder fraaie en diepe bloemkleuren in
een prachtige combinatie, nauwelijks verbloeiend, zijn een grote verbetering in het populaire segment van de tweekleurige bloemen. De
gedrongen groei maakt de plant prima geschikt
om als potplant toe te passen. ‘Zoang’ verkreeg
naast de Gouden Medaille ook het predikaat:

“Beste Nieuwigheid van Plantarium 2010”.
Clematis ‘Zodaki’ PBR (DANCING
Large Flowered Group)
Zilveren Medaille

KING)

(Early

INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2008.
Compact groeiende klimplant tot circa 1,5 m
hoogte. Beduidend korter (circa 80 cm) indien
in pot gekweekt. Blad middengroen. Bloemen
opstaand, 6-8 cm in doorsnede. De bloemknoppen zijn licht lilaroze, de geopende bloemen
licht violetblauw. De crèmegele meeldraden
geven een goed contrast. Bloeit in mei-juni en
van juli tot in september. De bloemen zijn zowel
tijdens de eerste als de tweede bloei halfgevuld.
‘Zodaki’ is een zeer bloeirijke, laag groeiende
cultivar met een opvallende bloemvorm in een
aparte kleur. Ook goed als terrasplant.
Clematis ‘Zomisri’
(Diversifolia Group)
Bronzen Medaille

PBR

(MISSISSIPPI

RIVER)

INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2010.
Semi-klimplant met opgaande stengels tot circa
1,75 m. De enkelvoudige tot drietallige bladeren
zijn donkergroen. Van eind juni tot in september verschijnen de enkelvoudige, 6-8 cm grote
bloemen die iets naar beneden knikken. Deze
bestaan uit 6 glimmend violette, stervormig uitgespreide tepalen, iets paars getint bij openen.
De meeldraden zijn donkerpaars, maar de helmhokjes prachtig contrasterend crème.
Bossige en gezonde plant die zeer bloeirijk is
over een lange periode.
Dahlia ‘Benito’ PBR (XXL AZTEC BENITO)
Gouden Medaille
Dahlia ‘Durango’ PBR (XXL AZTEC DURANGO)
Zilveren Medaille
Dahlia ‘Mayo’ PBR (XXL AZTEC MAYO)
Zilveren Medaille
Dahlia ‘Veracruz’ PBR (XXL AZTEC VERACRUZ)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Green Works Int. B.V., ’T
Zand, 2009
Vier pot-Dahlia’s werden als serie getoond, maar
apart door de keuringscommissie beoordeeld.
Het zijn alle vier mooie compacte planten in
een prima presentatie. De cultivars hebben een
mooie plantopbouw en goede verhouding tussen ( de hoeveelheid) bloemen en knopvorming.

De vier gepresenteerde, aantrekkelijke kleuren
vullen elkaar prima aan. Alle vier de cultivars
hebben gevulde bloemen met een doorsnede van
10-12 cm.
Het blad van ‘Benito’ is iets donkerder groen dan
bij de andere cultivars. De diep oranje bloemen
worden goed boven het loof gedragen, wat de
algehele plantopbouw nog fraaier maakt. Vanwege deze redenen heeft de keuringscommissie
‘Benito’ met een Gouden Medaille bekroond.
De diepgeel bloeiende ‘Durango’ en de witbloeiende ‘Mayo’ voldoen aan de algemene
beschrijving van de cultivars. ‘Veracruz’ bloeit
met lichtroze bloemen die aan de rand donkerder
rozerood zijn en in het hart iets meer crèmegeel.
De bloemen zitten bij ‘Veracruz’ wat meer tussen het blad verscholen.
Dianthus ‘Hilcharm’ PBR (SUNFLOR CHARMY)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: HilverdaKooij, Aalsmeer,
2010.
Potanjer met een zeer compacte habitus. ‘Hilcharm’ vormt een mooie compacte plant. De
bladeren zijn met circa 6-8 cm relatief klein.
Ze hebben de voor Pot- en Snijanjers typische
dof blauwig grijsgroene kleur. De bloemen zijn
circa 4 cm groot en lichtroze met een opvallend
donker paarsrood hart. De bloemen verbloeien
nauwelijks. ‘Hilcharm’ is een zeer rijkbloeiende
plant met fraaie bloemkleuren. Niet zozeer voor
de tuin, maar in eerste instantie als potplant in de
huiskamer, op terras of balkon.
Echinacea purpurea ‘Little Magnus’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Green Works Int. B.V., ’T Zand.
WINNER: Mart Vester Beheer BV, Zwaanshoek,
2004.
Stevige, laagblijvende cultivar met donkergroene bladeren. De bloemen staan op sterke stelen
en lijken door de geringe planthoogte relatief
groot. De lintbloemen overlappen elkaar nauwelijks. Ze zijn hard paarsroze. Het hoofdje
met buisbloemen is oranjebruin. De getoonde
planten waren zeer uniform gekweekt en van
prima kwaliteit. De compactheid van de planten
in combinatie met de bloemkleuren maken van
“Little Magnus’ een goede plant voor toepassing
in lage borders of gewoon in pot.
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Euphorbia ‘Ascot Rainbow’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Florensis, Hendrik-Ido-Ambacht.
WINNER: David Glenn, Lambley Nursery and
Garden, Ascot, Victoria, Australië, 2008.
Mooie, fris uitziende cultivar die ook wel onder
de soortnaam van E. martinii wordt aangeboden. ‘Ascot Rainbow’ groeit breed opgaand en
bossig. Het volwassen blad is spatelvormig en
fris middengroen met een smalle gele rand. De
jonge scheuten zijn purperrood en contrasteren
prima met het volwassen blad. In mei verschijnen de geelgroene, eveneens bonte bloemen.
‘Ascot Rainbow’ is niet uniek, maar vormt een
goede aanvulling in dit populaire sortiment. De
plant lijkt stabiel en is bovenal groeikrachtig en
gezond.
Gentiana makinoi ‘White Magic’ PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB Greenteam New Plants, Lisse /
Kwekerij De Boezem, Reeuwijk.
WINNER: Kwekerij De Boezem, Reeuwijk,
2009.
Fraaie cultivar, ontstaan als sport in G. makinoi.
Hoewel deze soort gewoonlijk meer dan 50
cm hoog wordt blijft ‘White Magic’ beduidend
lager. Als tuinplant wordt de plant circa 40 cm
hoog. Maar als potplant kan ‘White Magic’
veel korter en compacter worden gekweekt, tot
een hoogte van circa 25 cm. De tonvormige
bloemen zijn zuiverwit met subtiele kleine olijfgroene stippen. Ze openen in de zomer en vroege
herfst. Deze Gentiaan laat zich goed forceren
en is daardoor prima geschikt als potgekweekte
impulsplant. Vanwege de kleur is ‘White Magic’
vernieuwend in het sortiment.
Gerbera ‘Garnikki’ PBR (GARVINEA NIKKI)
Gouden Medaille
Gerbera ‘Garlisa’ PBR (GARVINEA LISA)
Zilveren Medaille
Gerbera ‘Sunny’ PBR (GARVINEA SUNNY)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Florist De Kwakel BV, De
Kwakel, 2009
Uit een eigen veredelingsprogramma introduceert Florist De Kwakel een serie vernieuwende
Gerbera. Deze cultivars werden geselecteerd
om als winterharde tuinplant toe te passen. Hoewel de winterhardheid nog bewezen moet worden blijken het in ieder geval fraaie, compacte
potplanten die rijk bloeien. De GARVINEA-serie
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omvat veertien cultivars die rijk bloeien in verschillende kleuren. De planten worden zo’n 35
tot 45 cm hoog. Uit bladrozetten groeien de
bloemstelen omhoog waarop steeds één bloem
per steel staat. Ondanks het feit dat de cultivars
als serie op de markt worden gebracht, werden
de planten als afzonderlijke cultivars gekeurd.
Gerbera ‘Garnikki’ werd bekroond met een
Gouden Medaille vanwege de rijkbloeiendheid
en fraaie kleurstelling. De lintbloemen zijn zeer
lichtroze tot bijna wit. De ongeopende buisbloemen vormen een donker zwartbruin centrum.
Als deze openen zijn ze crème met gele meeldraden. Dit geeft een prachtig contrast.
De lintbloemen van G. ‘Garlisa’ hebben een voor
Gerbera typische dofrode kleur. De ongeopende
buisbloemen zijn lichtgroen, de geopende buisbloemen lichtroze met gele meeldraden.
G. ‘Sunny’ is bijna éénkleurig. De lintbloemen
zijn helderoranje en de ongeopende buisbloemen
zijn lichter oranjegeel. Als deze openen zijn ze
oranje met donkergele meeldraden.
Hebe ‘Zassa’ PBR (HEBEDONNA EMMA)
Bronzen Medaille
Hebe ‘Zelma’ PBR (HEBEDONNA JULIA)
Zilveren Medaille
Hebe ‘Zerina’ PBR (HEBEDONNA SOFIA)
Bronzen Medaille
INZENDER: Telersvereniging Addenda, Honselersdijk
WINNER: Gartneriet Kjærgårdsminde, Nyborg,
Denemarken, 2010
Hebe blijft, als pot- en borderplant, onverminderd populair. Het zijn veelzijdige planten die
vanwege de verschillende verschijningsvormen
op veel manieren zijn toe te passen. Een deel
wordt gevormd door de bladplanten, een ander
deel moet het hebben van de bloei. De drie
nieuwe cultivars uit Denemarken die op Plantarium 2010 werden getoond behoren tot de groep
bloeiende Hebe.
‘Zassa’ heeft een compacte ronde groeiwijze.
Het blad is glimmend middengroen. Vanuit de
bladoksels verschijnen veel bloemknoppen. De
bloemen staan in compacte, iets uitstaande trossen tot circa 7 cm lang. De afzonderlijke bloemen zijn helder rozerood. De getoonde planten
waren iets minder uniform gekweekt.
De tweede cultivar, ‘Zelma’, heeft een beduidend meer gedrongen groeiwijze en iets kleiner blad dan de andere twee cultivars. Het
blad is donkergroen en elegant gegolfd. Het
vormt een rustige maar vrij donkere achtergrond voor de donker lavendelblauwe bloemen.

95. Hydrangea macrophylla ‘Hokomano’ (MAGICAL NOBLESSE)

Deze staan in compacte trossen tot circa 6 cm.
‘Zerina’ heeft eveneens een compacte groeiwijze. Het blad is middengroen en glimmend.
De bloemen staan in compacte trossen van circa
6 cm lang. Er worden veel bloemen en knoppen
gevormd. De bloemen zijn oudroze en komen
wat flets over.
Hydrangea macrophylla
(MAGICAL NOBLESSE)
Zilveren Medaille

‘Hokomano’

PBR

INZENDER/WINNER: Kolster B.V., Boskoop,
2009.
Rijkbloeiende Hydrangea macrophylla cultivar
met een breed opgaande, afgeplat bolvormige
groeiwijze. De bloemen staan in afgeplat bolvormige schermen (“mophead”). De fertiele
bloemen staan verborgen achter de opvallende
steriele bloemen. Deze zijn wit met een lichtgroene randen. De steriele bloemen zijn feitelijk
niet steriel. In het hart staat een klein lilaroze
“bloempje” bestaande uit kroonblaadjes met
meeldraden en een stampers. ‘Hokomano’ is
ontstaan uit de cultivar ‘Hulk’, een zuiver wit
bloeiende cultivar. De kleurencombinatie van de
bloemen is vernieuwend en zeer mooi.

Hydrangea macrophylla ‘Hokomarevo’
(MAGICAL REVOLUTION)
Gouden Medaille

PBR

INZENDER/WINNER: Kolster B.V., Boskoop,
2010.
Schitterend compacte plant met een afgeplat
bolvormige groeiwijze. De plant heeft opvallend
stevige twijgen en ook de bladeren voelen dik
en stug aan. ‘Hokomarevo’ bloeit erg rijk op
éénjarig hout. De bloeiwijzen zijn halfbolvormig (“mophead”) en eveneens zeer stevig. De
fertiele bloemen worden door de steriele bloemen aan het oog onttrokken. De steriele bloemen zijn helderroze bij openen. Ze verbloeien
groenig met intens rozerode randen en vlekken.
‘Hokomarevo’ ontstond als mutant in donkerroze bloeiende ‘Xian’ maar verschilt hiervan door
de andere bloemkleur en kleurverloop, kleinere
steriele bloemen, meer bloemen per bloeiwijze
en een stevigere en duidelijk meer gedrongen
groeiwijze.
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Ilex ×meserveae ‘Mondo’ (MAGICAL LITTLE
RASCAL)
Zilveren Medaille

INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Hortève Breeding BV, De Kwakel,
2005.
Sterk en groeikrachtige struik met een bolvormige habitus. De bloeiwijzen zijn afgeplat bolvormig (‘mophead”) waarbij de fertiele bloemen
verscholen zitten onder de steriele. De steriele
bloemen hebben een spectaculair kleurverloop.
In knop en vlak voor openen zijn ze lichtgroen,
spoedig daarna kleuren ze zachtroze. De bloemen verbloeien donkerroze om vervolgens heldergroen te kleuren met rozerode randen. Het is
een bloeirijke plant met stevige twijgen.

INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Monrovia Nursery Company, Azusa,
California, Verenigde Staten, 1996.
Bijzonder gedongen groeiende cultivar van Ilex
×meserveae die ontstond als mutant in de mannelijke ‘Blue Boy’. De twijgen zijn purper. De
bladeren zijn midden- tot donkergroen met een
getand-gezaagde bladrand die niet scherp aanvoelt. De jonge scheuten zijn bronskleurig getint
terwijl de randen van de volwassen bladeren een
dun bronsoranje randje hebben.
‘Mondo’ is een opvallende wintergroene heester
die goed uniform te kweken is. Dat maakt de
plant behoorlijk veelzijdig, als tuinplant, potplant of voor lage haagjes en kleine plantvakken.

Hydrangea macrophylla ‘Hortmahar’
(MAGICAL HARMONY)
Gouden Medaille

Hydrangea paniculata ‘Rensun’
FRAISE)
Zilveren Medaille

PBR

(SUNDAE

INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: J. Renault, Gorron, Frankrijk, 2010.
SAPHO introduceert deze cultivar als vervolg
op de tijdens Plantarium 2006 met een Bronzen Medaille bekroonde H. paniculata ‘Renhy’
(VANILLE FRAISE) (zie Dendroflora nr 43 – 2006,
pag. 148). Kenmerkend voor ‘Rensun’ is een
compacte groei tot circa 1,3 m met sierlijk
overhangende takken. De plant is rijkbloeiend.
De bloempluimen bestaan uit zeer veel steriele
bloemen die de fertiele bloemen aan het zicht
onttrekken. De steriele bloemen zijn eerst groenig wit en kleuren bij uitbloeien donkerroze.
Hypericum kalmianum ‘Deppe’
BOULEVARD)
Bronzen Medaille

PBR
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INZENDER: Boomkwekerij Peter Leenders, Helden.
WINNER: Friedrich Saemann, Saemann Baumschule, Bautzen, Duitsland, 2000.
Bodembedekkende conifeer met een gedrongen, zeer lage groeiwijze. De jonge scheuten
zijn heldergeel tot groenig geel. Latere in het
seizoen kleuren ze geelgroen. Het loof lijkt niet
te verbranden tijdens warme, zonnige periodes.
Vanwege de goede eigenschappen is ‘Goldschatz’ breed toepasbaar als bodembedekker of
in plantenbakken.

(SUNNY

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop.
WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Inc., Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten,
2007.
Goed uniform te kweken compacte groeiende
cultivar die als vernieuwend binnen het sortiment Hypericum beschouwd kan worden. De
smal langwerpige bladeren zijn midden- tot donkergroen. ‘Deppe’ is rijkbloeiend met eindstandige gevorkte bijschermen. De bloemen zijn
circa 3 cm in doorsnede, diepgeel en met relatief
lange meeldraden. Ten opzichte van H. kalmianum is ‘Deppe’ compacter en bloeirijker.
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Juniperus communis ‘Goldschatz’
Zilveren Medaille

Leucothoe fontanesiana ‘Howw’
WATER)
Zilveren Medaille

PBR

(WHITE-

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Head Ornamentals, Inc., Steneca, South
Carolina, Verenigde Staten, 2006.
Relatief lage wintergroene heester met een breed
spreidend-opgaande groei. De sierlijk gebogen
twijgen dragen smal ovale bladeren met lang
toegespitste toppen. De bladeren zijn glimmend
donkergroen met smalle, crèmewitte tot zilverwitte randen. Gedurende het gehele seizoen
zijn de jonge scheuten bronskleurig. Dit accent
draagt sterk bij aan de sierwaarde van ‘Howw’.
Het is een plant met een frisse uitstraling die
stabiel bont lijkt. Ontstond als zaailing van L.
fontanesiana.

Nandina domestica ‘Monfar’
(MAGICAL SUNRISE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Holly Hill Farms, Inc., Earleville,
Maryland, Verenigde Staten, 2002.
De fraaie gevormde geveerde bladeren vormen
de belangrijkste sierwaarde van Nandina domestica. ‘Monfar’ is een bossig groeiende cultivar,
iets wat niet vanzelfsprekend is bij Nandina, met
een breed opgaande groeiwijze. Het jonge blad
is het meest opvallende kenmerk van ‘Monfar’.
Deze zijn bronskleurig tot oranje. Ze bepalen in
hoge mate de sier- en gebruikswaarde van deze
plant. Het oude(re) blad kleurt donkergroen.

Hoewel P. setaceum beduidend minder winterhard (USDA zone 9) is dan de veel bekendere P.
alopecuroides (USDA zone 7b) kan deze soort
een brede toepassing hebben als border- of potplant. ‘Sky Rocket’ is groeikrachtig en vormt
stevige pollen. Het sierlijk overhangende blad
is wat breder dan bij P. alopecuroides. Het is
donkergroen met vrij brede crèmewitte randen.
De bloempluimen verschijnen in de tweede helft
van de zomer. De pluimen zijn lila-beige tot
bruinpurper en combineren prima met het loof.
Vanwege het vernieuwende karakter van ‘Sky
Rocket’ werd de plant bekroond met een Gouden Medaille.
Potentilla fruticosa ‘Kupinpa’ PBR (PINK PARADISE)

Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’ PBR
Gouden Medaille
INZENDER: CNB Greenteam New Plants, Lisse /
Stauden Peters, Kranenburg, Duitsland.
WINNER: Ronald Strasko, Leola, Pennsylvania
& ItSaul Plants, Alpharetta, Georgia, Verenigde
Staten, 2009.

Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: H.J.M. Kuijf, Amstelhoek
(Uithoorn), 2009.
Een goede compacte groeiwijze en fraaie halfgevulde bloemen in een diepe kleur zijn de voornaamste troeven van ‘Kupinpa’. Het is daarom
een aanvulling in het sortiment. Werd in 2009

96. Potentilla fruticosa ‘White Lady’
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bekroond met een Getuigschrift van Verdienste,
voor een uitgebreide beschrijving, zie Dendroflora 46 – 2009, pag. 112-113.
Potentilla fruticosa ‘White Lady’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV / P. Kolster JBzn, Boskoop.
WINNER: P. Kolster JBzn, Boskoop, 2009.
Breed spreidend-opgaande tot bolvormige groeiwijze. Het blad is middengroen en nauwelijks
spint- of meeldauwgevoelig. De bloemen openen
vanaf begin juni tot eind september. De hoofdbloei valt omstreeks augustus. De alleen- of in
paren staande bloemen zijn zuiverwit met een
donkergeel hart van meeldraden. Bij uitbloeien
vallen de bloemblaadjes goed uit en schoont de
plant zichzelf.
Quercus palustris ‘Pringreen’ (GREEN PILLAR)
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch.
WINNER: William Flemer III, Princeton Nurse-

97. Quercus palustris ‘Pringreen’ (GREEN PILLAR)
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ries, South Brunswick Township, New Jersey,
Verenigde Staten, 1994
Goede zuilvormige Eik, ontstaan als zaailing
van Q. palustris ‘Crownright’. ‘Pringreen’ groeit
smal zuilvormig en behoudt ook op latere leeftijd deze vorm. De donkergroene bladeren hebben met hun spitse lobben het typische uiterlijk
van Q. palustris. Het gezonde blad kleurt donkeroranje tot scharlaken in de herfst. Houdt in
de winter vrij veel blad vast. ‘Pringreen’ is prima
toepasbaar als laanboom op wat zuurdere en
vochtiger gronden.

Salvia ×jamensis ‘Flammenn’ PBR
Bronzen Medaille
Salvia ×jamensis ‘Melen’ PBR
Bronzen Medaille
Salvia ×jamensis ‘Pluenn’ PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Catherine Bernabé, Henansal, Frankrijk,
2008.
S. ×jamensis is ontstaan uit een complexe kruising waar onder andere S. greggii en S. microphylla in zijn gebruikt. Het resultaat is een groep
bossige, rijkbloeiende planten met aantrekkelijke bloemkleuren. De drie Bretonse cultivars
zijn goed vertakkende planten die grotendeels
gelijk zijn, op kleine details, en natuurlijk de
bloemkleuren na. Het blad is fris middengroen
en geurt aangenaam bij wrijven. De bloemen
staan in schijnkransen (zogenaamde verticilasters) langs opstaande stengels. Bij uitbloeien
vallen ze gemakkelijk van de plant waardoor
er geen verdroogde uitgebloeide bloemen in de
planten blijven zitten. S. ×jamensis is onvoldoende winterhard om in Nederland als overblijvende tuinplant toe te passen. Maar S. ×jamensis
is een prima pot- of borderplant.
‘Flammenn’ heeft met dof lichtrode bloemen
de meest intense kleur van de drie. De lip
is nauwelijks ingesneden. De beharing aan de
bovenkant van de bloemen is dezelfde kleur als
de bloemen.
‘Melen’ heeft lichtgele bloemen. De lip is wat
dieper ingesneden en de bovenkant van de bloem
is oranjeachtig behaard.
‘Pluenn’ heeft roze bloemen. De lip is, net zoals
bij ’Melen’ wat dieper ingesneden. De bovenkant van de bloemen is rozerood behaard.
Alle drie de cultivars hebben purperachtig groene kelkjes. Maar alleen bij ‘Melen’ geeft dit een
aangenaam contrast (met de gele bloemen).

Sedum ‘Florseamb’ (AMBER)
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Florensis, Hendrik-IdoAmbacht, 2010.
Lage en brede vaste plant, vrijwel bodembedekkend groeiend. Door de zeer goede plantvorm is ‘Florseamb’ niet alleen geschikt om als
bodembedekker toegepast te worden, maar ook
in hanging baskets. Het blad is donker purpergroen. Ook als de plant niet bloeit heeft deze
aantrekkelijk loof. De schermvormige bloeiwijzen verschijnen in de tweede helft van de zomer.
Bij openen zijn de bloemen donkerroze. Bij
uitbloeien kleuren de vruchtbeginsels donkerrood, wat het effect heeft dat de plant rood lijkt
te bloeien.
De mooie bloemkleur en unieke groeiwijze
deden de keuringscommissie besluiten een Gouden Medaille aan deze plant toe te kennen.

Stolwijk, Hazerswoude, 2010.
S. betulifolia ‘Tor’ is een bossige bladverliezende struik tot circa 90 cm hoogte en even
breed. ‘Tor Gold’ heeft dezelfde groeiwijze,
maar heeft groengeel blad. De jonge bladeren
zijn heldergeel. In de herfst kleurt het blad
crème tot roze. Omstreeks mei-juni verschijnen
de witte bloemen in compacte schermpjes. Kan
als tuinplant, potplant, maar ook in het openbaar
groen worden toegepast. Evenals ‘Tor’ is ook
‘Tor Gold’ prima winterhard.
Stokesia laevis ‘Mels Blue’ PBR
Zilveren Medaille

INZENDER: Valkplant BV, Boskoop / Boomkwekerij Timmermans & Stolwijk, Hazerswoude.
WINNER: Boomkwekerij Timmermans &

INZENDER: ASRA Plant bvba, Meer, België.
WINNER: Van Heesbeen Cultures bv, Galder, 2010.
Sterke vaste plant die met stevige stelen vanuit
de grond groeit en van nature een breed eivormige tot ronde habitus aanneemt. De bladeren zijn
glanzend donkergroen. ‘Mels Blue’ is rijkbloeiend met circa 9 cm grote, violetblauwe bloemen
die in de zomer verschijnen. ‘Mels Blue’ heeft
van nature een compacte groeiwijze en hoeft niet
kunstmatig te worden geremd, kan zeer uniform
worden gekweekt en is rijkbloeiend in een fraaie
kleur.

98. Spiraea betulifolia ‘Tor Gold’

99. Spiraea betulifolia ‘Tor Gold’ in herfstkleur

Spiraea betulifolia ‘Tor Gold’ PBR
Bronzen Medaille
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Zantedeschia ‘Captain Murano’
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB, Lisse.
WINNER: Kapteyn Breeding, Anna Paulowna, 2007.
Opgaand groeiend, maar toch met een gedrongen groeiwijze. De ovale bladeren zijn lang
toegespitst. Ze zijn middengroen met talloze
kleine grijswitte vlekjes. De bloeiwijzen, typisch
voor leden van de Araceae, bestaat uit een kolf
met talloze kleine bloemen, omgeven door een
schutblad. ‘Captain Murano’ heeft gewoonlijk
één schutblad per bloeiwijze, maar in sommige
gevallen is er een tweede, kleiner schutblad aanwezig. Het schutblad is circa 9 cm lang en warm
donkerrood.
R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summary
At the trade show “Plantarium 2010” (25-28 August) 74 new plants were assessed for their ornamental and utility value 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 awarded plants (52) are given (in Dutch only). Nine plants received a gold
medal, 21 plants received silver medals and twenty two plants received bronze medals.
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