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VAN DE LAAR

Door de lage en ·spreidende groeiwijze kan 'Pink Attraction' als bodembedekker in grote vakken op
allerlei gronden worden geplant. Deze cultivar wordt door zomerstek vermeerderd.

Chamaecyparis lawsoniana 'Kingswood' - zie kleurenfoto

KEURINGEN 1992

Getuigschrift van Aanbeveling.
J.H.J. Geilen-Timmermans, Koningsbosch (L.) (1992).
sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'.
GROEIWUZE: tamelijk slank-piramidaal opgaand, dicht.
BLADEREN: schubvormig, zwavelgeel; binnen in de plant blauwig grijs.
WINNER:

HERKOMST:

De ~nd~~staande t~r_keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de keuringscommissie van de
KorunkliJke Veremgmg voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1992 met de daarbij vermelde
getuigschriften/certificaten bekroond.

Deze op' Alumigold' gelijkende, nieuwe cultivar heeft een goede, compacte habitus. De plant werd
in 1983 als een sport uit de bekende 'Columnaris' gevonden en in cultuur genomen. In 1992 werd
deze mutant benaamd en in de handel gebracht. De groei is goed en de plant lijkt redelijk resistent
tegen Phytophthora.
De cultivar 'Kingswood' kan door stekken worden vermeerderd.

Aster novae-angliae 'Purple Dome' - zie kleurenfoto

Chamaecyparis lawsoniana 'Snow White' - zie kleurenfoto

Getuigschrift van Verdienste.
Mount Cuba Center, Greenville, Delaware, U.S.A. (1988).
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Aster novae-angliae.
GROEIWUZE: bossig en stevig, plat-bolrond, dicht, circa 70 cm hoog.
BLADEREN: langwerpig, naar de top smaller, ( 1-)2-4 cm lang, rand en middennerf aan de onderzijde
kort, zacht behaard, dofgroen; stengels behaard.
BLOEMEN: ~-4. 5 cm i~ diameter, l_
intbloemen talrijk, violetpaars (RHS Colour Chart, Violet Group
88A), bmsbloemen m knop brum, helmhokjes geel, later bruin, eind september-begin november.
WINNER:

INZENDER:

Dit is een door onder meer het Proefstation te Boskoop in 1990 uit de Verenigde Staten geïmporteerde, zeer lage herfstaster met korte, stevige stengels en zeer mooie bloemkleur. Alle bekende cultivars
van As~er novae-~ngliae worden aanmerkelijk hoger en zijn minder stevig.
Deze rueuwe cultivar kan door scheuren worden vermeerderd, alsook door stekken in de voorzomer
van de jonge groeitoppen.

Berberis thunbergii 'Pink Attraction' - zie kleurenfoto

Getuigschrift van Aanbeveling.
Certificaat van Waardering - in zilver
R. Murray, Allandale Nurseries, Willerby, Huil, Engeland, vóór 1983.
Van den Dool Cultures BV, Boskoop.
/
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'.
GROEIWUZE: tamelijk breed-piramidaal, dicht.
BLADEREN: naaldvormig (jeugdvorm), zeer kort, grijzig groen met in het voorjaar én in het najaar
(vanaf medio augustus) roomwitte toppunten.
WINNER:

INZENDER:

Dit is een cultivar met opvallend lichte groeitopjes, die zowel als tuinplant in de vollegrond als in pot
voor de veiling of het tuincentrum kan worden gekweekt. In de huiskamer verliest 'Snow White' na
enkele weken de roomwitte groeitopjes. De groei is evenals die van 'Ellwoodii' tamelijk langzaam;
de resistentie tegen Phytophthora is gunstig gebleken.
In Nederland is de plant sinds enige tijd - hoewel op bescheiden schaal- ook gekweekt en verhandeld
onder de naam 'Dool's White' en de vertaling 'Sneeuwwitje'.
De cultivar 'Snow White' is in Engeland beschermd onder de UK Plant Breeders' Rights, Grant No.
2753.

Getuigschrift van Verdienste.
H. Kolster Jbzn, Boskoop.
INZENDER: W. van Teylingen, Boskoop.
HERKOMST: geselecteerde zaailing uit Berberis thunbergii 'Atropurpurea'.
GROEIWUZE: breed-spreidend, tot bijna 1 m hoog, breder dan hoog.
TAKKEN: lichtbruin tot grijsbruin, gedoomd; jonge twijgen bruinroze, zwak gedoomd, zacht aanvoelend.

Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguaro' - zie kleurenfoto

WINNER:

BLADE~: b~_ee~ tot smal omgekeerd-e~?nd, ~.5-2.5 cm lang, diep purperkleurig, onderzijde
blauwig gnJs; Jonge blade~en a~erkel!Jk klemer, onregelmatig van vorm, roze met iets geelwit
en purper (gevlekt); kieurmdruk JOnge bladeren: zalmkleurig rozerood (RHS Colour Chart, Red
Group 48A-C).
BLOEMEN: geel, april-mei.
BESSEN: smal-elliptisch, donkerrood.
Deze al o_I_U,streeks 1980 ~evon~en selectie wijkt duidelijk af van alle andere bontbladige Berberis
~h~nbergu ~tr~~urpurea -c_ulti~ars. De kleur van de jonge bladeren is zeer opvallend.
Pink Attracti?n IS een _mome rueuwe Berberis. Door de plant regelmatig te snoeien wordt de groei
b~vorderd en IS bovendien de kleur van de jonge scheuten en bladeren beter. De winterhardheid is
Uitstekend.
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Getuigschrift van Verdienste.
J.B.A. Dekker, Mijdrecht (1984).
K.A. Koemans, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii'.
GROEIWUZE: slank-opgaande, zeer compacte, grillige "dwergvorm", naast de hoofdtak vaak met
verscheidene opgaande zijtakken.
BLADEREN: schubvormig, zeer fijn, dicht opeen, donkergroen tot blauwig groen.
WINNER:

INZENDER:

Dit is een zeer interessante "dwergvorm" voor tuinen van kleiner formaat. De plant heeft een zeer
specifieke habitus.
Deze zwakker groeiende mutant werd omstreeks 1962 ontdekt tussen een aantal jonge, door stekken
vermeerderde Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii'. De moederplant is nu bijna 5 m hoog. In 1984
werd deze mutant benaamd en op grotere schaal door enten vermeerderd.
Op de tentoonstelling Flora Nova '87 te Boskoop werd 'Wissel's Saguaro' bekroond met een
Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr 24, blz. 60).
De cultivarnaam is gekozen vanwege de gelijkenis met Saguaro, de reuzencactus (Camegiea
gigantea) uit onder meer Arizona.
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Coreopsis rosea 'American Dream' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
onbekend (onbenaamd afkomstig uit de Verenigde Staten).
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Coreopsis rosea.
GROEIWIJZE: bossig en breed, sterk vertakt, tot 30 cm hoog, met gedeeltelijk liggende stengels.
BLADEREN : tegenoverstaand, lijnvormig, (1 -)2-3(-4.5) cm lang, donkergroen; stengels dun, donkergroen.
BLOEMEN: bloemhoofdje 2-2.5(-2.8) cm, lintbloemen helder purperroze (RHS Colour Chart, PurpleViolet Group 80C), buisbloemen geel, helmknoppen purperzwart, (juni-)juli-september.
WINNER:

INZENDER:

Deze nieuwe Coreopsis werd in 1990 door ing. G. Fortgeus (ex-medewerker van het Proefstation)
meegebracht van een studiereis naar de Verenigde Staten. In het voorjaar van 1992 werd deze
onbenaamde plant - ter onderscheiding van de in Nederland gekweekte Coreopsis rosea met
kleinere, zeer lichtroze bloemen - van de naam 'American Dream' voorzien en onder vaste
plantenkwekers verspreid.
Op Plantarium '92 werd deze Coreopsis bekroond met een Gouden Medaille en bovendien werd aan
deze mooie cultivar de persprijs toegekend.

eirond-ovaal, lang en puntig toegespitst, gaafrandig of zwak getand-gezaagd, (8-) 10-15(18) cm lang, (4-)5-7 (-8.5) cm breed, zeer donkergroen tot zwak purperkleurig, kaal; jonge bladeren
purperzwart, onderzijde lichter (zwartacht~g rood).
.
.
.
BLOEMEN: in vertakte trossen, afstaand tot mm of meer knikkend, asymmetnsch, 5-lobbig, 2.5 cm
lang, kort klierachtig behaard, wit met zeer licht lilaroze waas (RHS Colour Chart, P_urple Gr?up
76C-D), van binnen met donkere strepen, helmdraden wit, helmhokjes purperzwart; 1~ knop licht
gelig groen; kelk 5-delig, zeer donkerpurper, evenals de kale stengels en de zeer kleme stengelbladen in de bloemtros; eind mei-juli.
VRUCHTEN: conisch, 7-9 mm lang, zwartachtig purper, talrijk.
BLADEREN:

Dit is een mooie aanwinst in het sortiment vaste planten. ' Husker Red' is een uitstekende borderplant
en ook is de plant geschikt voor grotere tuinen.
Deze nieuwe Pensternon werd in 1990 door het Proefstation te Boskoop uit Amerika geïmporteerd
en zal in de komende jaren onder vaste plantenkwekers worden verspreid.

Pinus densiflora 'Jane Kluis' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
Kluis Nurseries, U.S.A. (vóór 1984).
K.A. Koemans, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Pinus densiflora.
GROEIWUZE: plat-bolrond, dicht; knoppen opvallend wit.
..
.. .
BLADEREN: naaldvormig, 2 bijeen, (5-)7-9 cm lang, gebogen tot vnJwel recht, tameliJk lichtgroen.
WINNER:

Cytisus (Praecox-hybride) 'Twilight' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Th.J. Blom, Boskoop (1992).
sport uit Cytisus (Praecox-hybride) ' Hollandia'.
GROEIWIJZE: opgaand, tamelijk ijl, later meer compact.
BLADEREN: groen, klein; twijgen donkergroen.
BLOEMEN: matig groot, 1.5-1.7 cm, in knop geel met purperrood (RHS Colour Chart, Red-Purple
Group 59A-B); kelk donker purperbruin (RHS CC, Greyed-Purple Group 187 A); in volle bloei:
standaard roomwit met gedeeltelijk lila achterzijde, vlag lichtgeel (RHS CC, Green-Yellow Group
1B-C-D), kiel lichtgeel (RHS CC, 1C-D); bloeitijd begin mei.
WINNER:

HERKOMST:

INZENDER :

/

'Jane Kluis' is een mooie dwergvorm vooral voor kleinere tuinen. De plant is zeer compact en
overtreft in allerlei opzichten de oudere Amerikaanse cultivar 'Alice Verkade' .
Op de tentoonstelling Herfstweelde 1990 te Boskoop werd de plant bekroond met een Gouden
Medaille (zie Dendraflora Nr 27, blz. 67).

Deze nieuwe mutant uit de bekende, goed winterharde Cytisus 'Hollandia' heeft een heel aparte
kleur in het winterharde sortiment. De donkere knoppen en de geopende, lichtgele bloemen
contrasteren zeer goed.
De plant kan door stekken in de zomer worden vermeerderd.

Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER:

K. Kramer, Edewecht, Duitsland (1987).
H.W. de Bruijn, Boskoop.

INZENDER:

Zie voor een uitvoerige beschrijving Dendraflora Nr 26 (1989), blz. 76.
Aan deze thans zeer veel gekweekte Duitse cultivar werd in 1989 een Getuigschrift van Aanbeveling
toegekend. In het voorjaar van 1992 werd 'Kramer's Rote' bekroond met een Getuigschrift van
Verdienste in verband met de zeer goede eigenschappen en de uitstekende winterhardheid.

Pensternon digitalis 'Husker Red' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
University of Nebraska, U.S.A. (vóór 1990).
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST : selectie uit zaailingen van Pensternon digitalis.
GROEIWUZE: opgaand, tot circa 90 cm hoog.
WINNER:

INZENDER:
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Potentilla fruticosa 'McKay's White'

63

Potentilla fruticosa 'McKay's White' - zie foto blz. 63
Getuigschrift van Aanbeveling.
McKay Nursery Co, Waterloo, Wisconsin, U.S.A. (1983).
F.J. Grootendorst & Zonen BV, Boskoop.
HERKOMST: mutant van Potentilla fruticosa 'Katherine Dykes'.
GROEIWUZE: breed-opgaand, bossig, compact, matig hoog.
BLADEREN: 5-tallig, matig groot, zachtgroen tot grijzig groen, behaard.
BLOEMEN: zuiverwit tot roomwit, 2.5-3 cm, de eerste in juni vaak halfgevuld, later enkel; bloeitijd
juni-september( -oktober).
WINNER:

INZENDER:

Deze nieuwe, zuiverwit bloeiende Potentilla uit de Verenigde Staten is een gezonde plant met een
goed gesloten habitus. In juni bloeit de plant volop en gedurende de zomer redelijk goed tot goed. De
bladeren en de bloemen contrasteren zeer goed.
' McKay's White' kan door winter- en zomerstek worden vermeerderd.
Rhododendron (Knaphill-Exbury Azalea) 'Oriental Queen ' - zie kleurenfoto

Don Srnith, Watnong Nursery, New Jersey; benaamd door Bob Fincham, Aurora, Oregon,
U.S.A. (vóór 1988).
INZENDER: K.A. Koemans, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROE!WUZE: krachtig piramidaal opgaand, vrij los.
BLADERE!Il: naaldvorrnig, kort, zacht blauwgrijs.

WINNER:

Deze nieuwe cultivar heeft niet de intens blauwgrijze kleur van de oude 'Glaucum', maar de groei is
aanmerkelijk sterker. De winterhardheid is goed en de plant heeft weinig last van tak~terfte:
J.R.P. van Hoey Srnith (Arboretum Trompenburg, Rotterdam) importeerde __deze cultiVar _mt de
Verenigde Staten. De plant werd door Fineham benaamd en genoemd naar WIJlen Hazel Srmth, de
echtgenote van Don Srnith.
.
.
Op de tentoonstelling Herfstweelde 1990 te Boskoop werd de plant met een Züveren Medmlle
bekroond (zie Dendraflora Nr 27, blz. 69).

SUMMARY

Getuigschrift van Verdienste.
onbekend Conbenaamde import uit Nieuw-Zeeland).
Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
GROEIWUZE: breed-opgaand, bossig, tot ruim 1.5 m hoog.
BLADEREN: heldergroen; jonge scheuten zwaar behaard.
BLOEMEN: 12-14 per tros (tot 22, indien twee knoppen bij elkaar), 7-8 cm in doorsnede, geeloranje
(RHS Colour Chart, Yellow Group 13A-B) met oranjerood aangelopen, zwaar behaarde achterzijde; macule oranje (RHS CC, Orange Group 24A); meeldraden en stamper lichtgeel; tweede helft
mei.
WINNER:

INZENDER:

Dit is een gemakkelijk te vermeerderen, goed groeiende en rijkbloeiende, nieuwe Azalea in het
Knaphill-Exbury-sortiment. De kleur is zeer mooi en contrasteert goed met de heldergroene
bladeren.
Deze onbenaamde Azalea werd in 1992 door Jan Spek Rozen BV van een naam voorzien en zal in
1993 in de handel worden gebracht.
De plant kan door stekken in de zomer worden vermeerderd.
Rhododendron (Yakushimanum-hybride) 'Straver's Glory' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Exbury Gardens, Engeland, vóór 1980 Conbenaamde import).
Hans Pannebakker Export BV, Hazerswoude.
HERKOMST: Rhododendron yakushimanum x onbekend.
GROEIWUZE: compact, na 10-12 jaar 1 m hoog en breed.
BLADEREN: langwerpig-elliptisch, (8-)10-13(-15) cm lang, (3-)4-5(-5.5) cm breed, donkergroen,
onderzijde met lichtbruin indumentum; bladsteel gelig groen.
BLOEMEN: in afgeplat-bolronde, 14-18-bloernige, goed gevulde trossen, 6-7 cm in doorsnede, in
knop helderroze (RHS Colour Chart, Red-Purple Group 62A), open lichtroze (RHS CC 65B),
zuiverwit verbloeiend; omstreeks half mei.
WINNER:

INZENDER:

The following plants have been given an Award of Recommendation:
Chamaecyparis lawsoniana 'Kingswood' - A new Dutch branch sport of 'Colum-n~ris' with
sulphur-yellow joliage.lt is bluish-green inside the plant. 'Kingswo~d' has a narrmy conzcal, dense
habit. ft is a good grower, healthy and easy to propagate by cuttzngs.
Chamaecyparis lawsoniana 'Snow White'- An introductionfrom Gr~at Britain withfairly broa~
pyramidal habit andjuvenile greyish-greenfoliage. The you~g growth.~~ late summ_er ~nd autun:n IS
creamy-white, as in spring. ft originated as a branch sport of Ellwoodu . Propagatwn IS by cuttzngs.
Cytisus 'Twilight'- This new Dutch introduetion originated as a bra~ch sport of 'Ho~landia'. The
yellowishflowers with a tin ge of lilac-pink, make a striking contrast wtth the d~rk purpltsh-red buds.
ft is as hardy as 'Hollandia', jree flowering and easy to propagate by cuttzngs.
Potentillafruticosa 'McKay's White'- This new cultivar jrom the _U.S.A. has a d~nse, bushy habit,
soft greyish-green leaves and moderately lar?e, ~hite flow_ers dunng summer. lt IS a plant of good
constitution and extremely hardy. Propagatwn 1s by cuttmgs.
Rhododendron 'Straver's Glory' -lmportedfrom England as an unnamed seedlin~, thi~ Yaku_shimanum hybrid is a good, compact grower. The flowers are brigh~ pink in bu_d, op_enzng ltght pmk and
fading to pure white. ft is propagated by grafting. Propagatwn by cuttmgs 1s unknown.
Sequoiadendron giganteurn 'Hazel Smith' - A new, strong growing cultivar from the U:S.A .. The
joliage is ofa soft bluish-grey colour, le~s intense tha_n in 'Glaucum ', but much jaster growmg, hardy
and healthy. ft is propagated by graftmg and cuttmgs.

The following plants have been given an Award of Merit:

De nieuwe' Straver's Glory' is een goed groeiende en op jonge leeftijd rijkbloeiende Rhododendron,
die in 1980 als onbenaamde zaailing uit Engeland werd meegebracht door de Boskoopse boomkweker Jac. M. Straver. De plant werd door de inzender in cultuur genomen en in 1992 benaamd.
Het gekeurde materiaal was door enten vermeerderd. Of' Straver' s Glory' te stekken is dient nog te
worden nagegaan.

Aster novae-angliae 'Purple Do me'- This new, dwaif(70 cm) michaelmas daisy from the U.S.A. h~s
a bushy, dome-shaped habit. The violet-purple flowers from September-November are 4-4.5 cm m
diameter and semi-double. Propagation is by division in spring.

Sequoiadendron giganteurn 'Hazel Smith' - zie kleurenfoto

Berberis thunbergii 'Pink Attraction' -A new Dutch selection with purplish-red leaves. _The young
growth is pink with a bit of cream a~d purp~e ~nd loo~s salmon ~oloured to rosy-pmk from a
distance. ft has a more spreading hablt than s1mtlar, vanegated cultivars and can be planted as a
groundcover. It is easy to propagate by cuttings.
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Getuigschrift van Aanbeveling.
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Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguaro' - This is a dwarfer growing branch sport of
'Wisselii '. The erect side branches have a curious farm. lt is especially useful as a single specimen in
smalt gardens. At the Flora Nova '87 Show in Boskoop it was given a Silver Medal. lt can be
propagated by grafting.
Careapsis rosea 'American Dream' -A bushy, much branched perennial to about 30 cm high and
more across with tiny dark green linear leaves. The numerous bright purplish-pinkflowers from July
to September are a much better colour than those ofthe species as usually seen in cultivation. This
unnamed American selection was christened in Holland. lt received a Gold Medal and the Press
Price at the Plantarium '92 Show in Boskoop. lt is propagated by cuttings during summer.
Erica x darleyensis 'Kramer's Rote' ('Kramer's Red') - This German introduetion was given an
Award of Recommendation in 1989. Because of its excellent hardiness, healthy growth and its
striking purplish-redflowers from December to April, it received a higher award in 1992. Propagation is by cuttings.
Pensternon digitalis 'Husker Red'- A new American perennial toabout 90 cm high. The large, braad
elliptic leaves are purplish-black when young, becoming deep green with age. The more ar less
nodding flowers from May to July are white with a tinge of lilac-pink. The conical seed pots have a
blackish-purple colour. lt is propagated by division.
Pinus densijlora 'Jane Kluis' -Another new coniferfrom the U.S.A. The more or less globular, dense
shape and the fresh green needies make this pine an interesting dwarfplantforsmaller gardens and
rock-gardens. lt was given a Gold Medal at the Herfstweelde 1990 Show in Boskoop. 'Jane Kluis'
must be propagated by grafting.
Rhododendron 'Griental Queen'- This new Knap Hill!Exbury Azalea has been importedfrom New
Zealand. The large flowers are yellowish-orange with an orange-red hue and a range blotch. ft is a
good grower, rich flowering and easy to propagate by cuttings. ft was named in Holland.

The following plant has been given a Certificate of Valuation (in Silver):
Chamaecyparis lawsoniana 'Snow White' - This conifer has already been given an Award of
Recommendation (see de scription above ). ft is given this new certificate because of its valuable
properties for growing as a smalt, omamental plant in pots.
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