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desgewenst takken van worden gesneden.
'Ralph's Red' werd op" Herfstweelde 1990" in Boskoop met een Zilveren Medaille bekroond. De
plant kan in de zomer worden gestekt.

DE LAAR

Cedrus deodara 'Blue Snake' - zie kleurenfoto
Getuigséhrift van Aanbeveling.

KEURINGEN 1991 .

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1991 met de daarbij vermelde
getuigschriften bekroond.

Buxus sempervirens 'lngrid' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: G.A. Lekkerkerker, Woubrugge (1991).
HERKOMST: vermoedelijk een sport van Buxus sempervirens.
GROEIWUZE: bolvormig tot zwak ovaal, dicht.
BLADEREN: tegenoverstaand, breed-eivormig, vaak ook breed-elliptisch tot vrijwel rond, dik en
stevig, (15-)18-25(-28) mm lang, 13-18 mm breed, matglanzend, zeer donkergroen (RHS Colour
Chart, Green Group ± 137A); steel 1.5-3 mm lang.
Dit is een mooie Buxus met een goed gedrongen groeiwijze en met opvallend donkergroene
bladeren. De cultivar 'Ingrid' kan door stekken in de zomer worden vermeerderd.

Calluna vulgaris 'Ellen' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: H. van der Lip Hzn, Hazerswoude (1991).
HERKOMST: sport uit Calluna vulgaris 'Darkness'.
GROEIWUZE: breed en recht opgaand, dicht, 35 cm hoog.
BLADEREN: tamelijk lichtgroen.
BLOEMEN: in strak opgaande trossen, paarsrood (RHS Colour Chart, Red-Purple Group 70A-B).
BLOEITUD: augustus-september.
'Ellen' is een mutant uit 'Darkness' met een rijke bloei, die uitstekend geschikt is voor potcultuur om
ze tijdens de bloei te verhandelen. Een dergelijke plant wordt tegenwoordig veel gebruikt als
kamerplant, maar deze nieuwigheid is vanzelfsprekend ook geschikt voor de heidetuin.
Gedurende de zomer kan deze cultivar goed worden gestekt.

Calluna vulgaris 'Ralph's Red' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: J.D.W.E. van der Lip, Hazerswoude (1989).
HERKOMST: sport uit Calluna vulgaris 'Ralph Purnell'.
GROEIWUZE: opgaand, tamelijk dicht, tot 60 cm hoog.
BLADEREN: donkergroen.
BLOEMEN: in strak opgaande, min of meer vertakte trossen, diep paarsrood (RHS Colour Chart,
Red-Purple Group 70A-B).
BLOEITUD: augustus-september.
Deze cultivar groeit in pot goed en met strakker opgaande takken dan 'Ralph Purnell'. Ook is de
bloemkleur veel intenser. Het is een goede plant om gedurende de bloeitijd in pot te verhandelen. In
de vollegrond (heidetuin) bereikt deze Calluna vaak een hoogte van meer dan 50 cm en kunnen er
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WINNER: P. Vergeldt, Lotturn (1989).
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Cedrus deodara.
GROEIWUZE: boom met enigszins gedraaide, overhangende tot hangende takken.
BLADEREN: naaldvormig, (0.5-)2-3(-4.5) cm lang, dun, blauwgrijs.
Al omstreeks 1962 werd 'Blue Snake' uit zaailingen geselecteerd en op bescheiden schaal vermeerderd. De plant heeft daarom al een aantal strenge winters doorstaan. Steeds weer bleek, dat deze
pas in 1989 benaamde cultivar goed tot zeer winterhard is.
Deze nieuwe vorm heeft niet alleen een treurende, maar ook een heel bijzondere, grillige habitus.
Ook is de kleur van de naalden opvallend blauwgrijs. Het is een mooie solitairplant
'Blue Snake' werd op "Herfstweelde 1990" in Boskoop met een Zilveren Medaille bekroond. De
plant kan door enten op Cedrus deodara worden vermeerderd.

Clematis 'Anita' - foto blz. 76
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: fa P.G. Zwijnenburg, Boskoop (1989).
HERKOMST: een vrijbestoven hybride van Clematis potaninii var.fargesii x vermoedevjk C. tangutica subsp. tangutica.
GROErwuzE: krachtig, 3(-4) m hoog; ranken stevig, donker purperrood.
BLADEREN: samengesteld dubbel geveerd, scherp gezaagd, frisgroen; bladstelen purperrood.
BLOEMEN: in knop groengeel, ontluikend zacht citroengeel, open zuiverwit, vaak iets rose verbloeiend, knikkend tot iets opgericht, 4-5(-6) cm doorsnede; tepalen 4, 5 of 6, smal-elliptisch, naar
de top breder, genaaid-getand; meeldraden geel, tamelijk lang.
BLOEITUD: juni-september(-oktober).
Deze nieuwe, sterk groeiende, kleinbloemige Clematis is goed winterhard. De mooie, wijd open
bloemen van 'Anita' contrasteren zeer goed met het frisgroene blad en de donkere ranken en
bladstelen.
De plant kan in de zomer worden gestekt. Ook is het mogelijk 'Anita' via winterstekken te
vermeerderen.

Hypericum androsaemum 'Excellent Flair' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: fa H. en B.R. van den Bosch, Rijnsburg (1991).
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Hypericum androsaemum.
GROEIWUZE: tot ruim 1 m hoog met stevige, opgaande takken.
BLADEREN: breed-eivormig, tamelijk puntig, zwak blauwgroen.
BLOEMEN: geel, 3 cm doorsnede, meeldraden zeer lang, juli-augustus; kelkbladen groen, breed- tot
smal-elliptisch, variabel in grootte.
vRUCHTEN: besvormig, in trossen, breed-eivormig, 11-13(-15) mm lang, glanzend groen, later
bruinrood (RHS Colour Chart, Greyed-Red Group 178A-B), nog later zwart, talrijk, augustusoktober.
De cultivar 'Excellent Flair' kan worden beschouwd als een verbetering van ' Autu!flll Blaze' (dus
niet van 'Orange Flair' waarvan de bessen kleiner en helderrood zijn! ). De kleur van de bessen van
'Excellent Flair' is iets roder dan die van 'Auturnn Blaze' en ze zijn ook rijkelijk aanwezig. Het is
daarom een goede cultivar om er takken van te snijden voor het gebruik in gemengde boeketten. De
takken houden het op water lang uit.
Op "Plantarium '91" in Boskoop werd deze cultivar met een Gouden Medaille bekroond. Het is
raadzaam de plant van tijd tot tijd tegen roest te bespuiten.
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Lavatera 'Barnsley' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Mrs Rosemary Verey, Barnsley House, Gloucestershire, Engeland; geïntroduceerd door
Hopleys Plants Ltd, Much Hadham, Hertfordshire, Engeland (1986).
INZENDER: W. de Jong & Zonen BV, Boskoop.
HERKOMST: sport (periclinaal- of mantelchimère) uit de rose Lavatera 'Rosea' (een hybride van L.
thuringiaca x L . olbia) .
GROEIWDZE: breedopgaande, in de winter vaak bovengronds afstervende plant met open structuur,
1.50-1.75 m hoog en 2-2.5 m breed, twijgen tamelijk dun, aan de zonzijde purperbruin.
bladeren:
grijzig groen, vooral aan de bovenzijde zacht behaard, lengte vari-erend van 3 cm tussen de bloemen,
tot 12 cm onder in de plant, meestal3-lobbig, vaak met lange hoofdl ob, soms 5-lobbig of nauwelijks
gelobd.
BLOEMEN: okselstandig, 7-8 cm, met 5 ingesneden kroonbladen, helderwit (RHS Colour Chart,
White Group 155D), lichtrose verbloeiend (RHS CC, Red-Purple Group 65B), hart lichtend
karmijnrood (RHS CC, Red-Purple Group 64C).
BLOEITUD: juni-oktober.
WINNER:

Deze min of meer verhoutende plant (zg. halfheester), die in de meeste Nederlandse winters sterk
kan insterven, is een aan te bevelen nieuwigheid voor tuinen en parken. 'Barnsley' kan ook in grote
potten of kuipen worden gekweekt en op balkon of terras worden geplaatst.
Bij strenge vorst moet 'Barnsley' buiten worden beschermd of- als de plant in pot staat- binnen op
een ~oele en lichte plaats worden overwinterd. Als deze Lavatera tot het grondoppervlak insterft,
bloert de plant in de zomer daarop op scheuten vanuit de wortels metros e bloemen (terugslag van
Lavatera 'Rosea') in plaats van met witte. Ook zeer diep terugknippen wil welleiden tot verlies van
de witte bloemkleur. 'Barnsley' is namelijk een chimère. Op wortelopslag of sterk groeiende takken
vanuit de basis van de plant ontwikkelen zich alleen rose bloemen.
Lavatera 'Barnsley' is in Nederland al vrij algemeen bekend. Op "Plantarium '91" in Boskoop
werd deze cultivar bekroond met een Gouden Medaille. De plant kan gemakkelijk door stekken in de
zomer worden vermeerderd.
Magnolia 'Galaxy' - zie kleurenfoto

selectie uit zaailingen; vermoedelijk een hybride van Paeonia peregrina (P. lobata) en
P . officinalis.
GROEIWDZE: vaste plant ('s winters bovengronds afstervend), tot circa 80 cm hoog; stengels bruinrood.
BLADEREN: dubbel 3-tallig, glanzend donkergroen; bladstelen bruinrood.
BLOEMEN: e.nkel, lichtend helderrood (RHS Colour Chart, Red Group 53A-B), 14-16 cm, bloemdekbladen (tepalen) 9-11, glanzend, breed omgekeerd-eirond, soms smaller, onderzijde iets
minder rood; meeldraden talrijk, goudgeel.
BLOEITUD: eind mei-begin juni.
HERKOMST:

Deze pioen, die pas in 1991 door Joh. Stolwijk & Zonen BV werd benaamd en op grotere schaal in
cultuur werd genomen, heeft een zeer mooie, intens rode bloemkleur. De plant groeit goed en kan
door scheuren van de wortelstok worden vermeerderd. De beste tijd hiervoor is oktober-november.
Deze fraaie pioen is genoemd naar mevrouw Maria Antoinette Stolwijk-Vermeuten (dit om
verwarring uit te sluiten met de naam Marie Antoinette).
Picea glauca 'Arneson's Blue Variegated' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER:

onbekend (afkomstig uit de Verenigde Staten).

INZENDER: C. Klijn & Co, Boskoop.
GROEIWUZE: aanvankelijk kegelvormig,

later breed-eirond, dicht; jonge takjes lichtbruin; knoppen
klein, vrij stomp, lichtbruin.
BLADEREN: naaldvormig, 7-11(-14) mm lang, dun, scherp gepunt, zilverig blauwgrijs (RHS Colour
Chart, Greyed-Green Group 188A-189B), teruggeslagen takjes met grijzig groene naalden.

Deze plant heeft de vorm van Picea glauca 'Conica' en als pluspunt opvallend zilvergrijze naalden.
De kleur is beter dan die van 'Sander's Blue'. Door de terugslag, die soms ontstaat, wordt een
enigszins bont effect verkregen, vandaar de naam 'Arneson's Blue Variegated'. Deze groenere
takjes worden bij voorkeur weggeknipt.
Deze cultivar is een aardige aanwinst in het sortiment. Over de mogelijkheid van stekken zijn in
Nederland nog geen ervaringen bekend. In Amerika zijn de resultaten slechts matig. De in Boskoop
gekeurde planten werden geënt.

Getuigschrift van Verdienste.
U.S. National Arboretum, Washington DC, USA.
INZENDER: W.J. van der Werf, Boskoop.
HERKOMST: hybride van Magnolia liliiflora 'Nigra' x M . sprengeri 'Diva'.
GROEIWDZE: hoge, piramidale struik met opgaande takken of kleine, eenstaromige boom.
BLADEREN: stevig, breed-ovaal tot ovaal-rond, rand sterk gegolfd, 22 cm lang en 11 cm breed,
donkergroen, onderzijde blauwig groen.
BLOEMEN: knoppen (8-) 10-12( -14) cm lang, diep purperrood (RHS Colour Chart, Red-Purple Group
64A); geheel open (20-)25-28 cm doorsnede, voet purperrood (RHS CC 70A), naar de top licht
p~rperlila, binnenzijde wit met lichtrose zweem, (9-) 11-12 tepalen, breed tot smal omgekeerderrond, zwak geurend; meeldraden en stamper purperkleurig.
BLOEITUD: tweede helft april (soms iets vroeger of later).
WINNER:

Magnolia 'Galaxy' is een zeer mooie hybride met een krachtige groei en een fraaie bloemvorm en
bloemkleur. De plant begint op tamelijk jonge leeftijd te bloeien; de eerste jaren nog slechts met
enkele bloemen. De eerste bloemknoppen worden in het derde of vierde jaar na stekken aangelegd.
'Galaxy' is een gezonde plant en is in Nederland ook goed tot zeer winterhard.
Als deze Magnolia tot een stamboompje wordt opgekweekt, kan deze in smalle straten worden
aangeplant.

Pinus jeffreyi 'Joppi' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
P. Vergeldt, Lotturn (1989).
zaailing van Pinus jeffreyi.
min of meer bolvormig, zeer gedrongen, tot 1.5 m? hoog en breed; takken bruin, jonge
twijgen blauwlila, berijpt.
BLADEREN: naald vormig, 3 bijeen, 10-15(-21) cm lang, dun, enigszins bochtig, donkergroen.
WINNER:

HERKOMST:
GROEIWDZE:

De cultivar 'Joppi' is een zeer mooie, langzaam groeiende dwergvorm, die geschikt is voor kleine
tuinen, rotstuinen en heidetuinen. De plant, die na 10 jaar een doorsnede van ongeveer 1 m kan
hebben, is zeer winterhard.
'Joppi' werd op "Herfstweelde 1990" in Boskoop bekroond met een Zilveren Medaille. Deze Pinus
dient door enten te worden vermeerderd.
Taxus baccata 'Green Diamond' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Jac. Philipsen, Horst-America (L.)(1990).
Kwekerij "Libo", Baexem.
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Taxus baccata.
GROEIWDZE: bolvormig, zeer dicht, langzaam.
BLADEREN: naaldvormig, vlak, dicht opeen, tamelijk kort, 10-15(-20) mm lang, tot 2 mm breed, vaak
iets gebogen of sikkelvormig, puntig, dof donkergroen.
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WINNER:

Paeonia 'Maria Antoinette' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER:

Adr. Blom, Boskoop (vóór 1970).
Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop (1991).

INZENDER:
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INZENDER:

Dit is een mooie dwergvormige Taxus, die na 12 jaar een doorsnede heeft van 40-50 cm. 'Green
Diamond' kan worden geplant in kleine tuinen, rotstuinen, heidetuinen en op begraafplaatsen. Deze
dwergvorm kan eventueel in pot of container worden gekweekt.
'Green Diamond' werd op "Herfstweelde 1990" in Boskoop bekroond met een Zilveren Medaille.
De plant is bijzonder winterhard en ze kan goed door stekken worden vermeerderd.

Weigela 'Courtalor' (Carnaval®) - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
L. Decourtye, INRA (Sapho-reeks), Frankrijk.
Van den Dool Cultures BV, Boskoop.
HERKOMST: hybride van Weige/a florida x onbekend.
GROEIWUZE: brede struik met opgaande en overbuigende takken, tot circa 1.5 m hoog; takken zwak
bruinrood.
BLADEREN: omgekeerd eirond (4-)6-9 cm lang, top toegespitst, rand fijn gezaagd, frisgroen, later
donkergroen, matglanzend, onderzijde licht grijzig groen, kort behaard; steel circa 5 mm lang.
BLOEMEN: 2.5-3.5 cm, buisvormig met 5 (zelden 4) brede kroonslippen; bloemkroon 3.5 cm lang,
binnenzijde wit met purperrose randje, verkleurend via rose naar purperrood (RHS Colour Chart,
Red-Purple Group 63A), achterzijde roserood en wit gevlekt; bloemknoppen diep purperrood
(RHS CC 60B ), donkerder dan die van 'Boskoop Glory'; kelkbladen tijdens de bloei 9-12 mm lang,
later 15 mm lang, smal-lancetvormig, iets gekleurd.
BLOEITUD: eind mei-begin juni.

Hypericum andro11aemum 'Excellent Flair' - A new Dutch selection of the tutsan with large,
egg-shaped, brownish-red berry-like fruits , changing to black with age. Because of the long stout
branches,' Excellent Flair' is useful in mixedflower arrangements or bouquets. ft isfairly resistant
to rust and is considered an impravement on 'Autumn Blaze'.
Lavatera 'Barnsley' - This new tree mallow from England has large (7-8 cm), pure white flowers
which become quickly light pink. The centre of the flowers is of a shining carmine-red. 'Barnsley'
has a braad habit with a height ofa/most 1.75 m. ft can be considered as a sub-shrub and is not quite
hardy in Holland. ft also received a Gold Medal at the Plantarium Show 1991 in Boskoop.

WINNER:

INZENDER:

De bloemen van deze, uit Frankrijk afkomstige, Weige/a zijn tamelijk bont. Naar gelang de plant
langer bloeit wordt de kleur meer egaal rose.
'Courtalor' is een rijkbloeiende, goed winterharde cultivar, die goed kan worden gebruikt in grote
tuinen en voor openbare beplantingen. Het is aan te bevelen de plant jaarlijks licht te snoeien.
Deze cultivar wordt door stekken in de zomer vermeerderd.

SUMMARY
The following plants have been given an A ward of Recommendation:

Buxus sempervirens 'fngrid' -A new Dutch boxwood with a dense, more or less globular habit. The
thick, braad-elliptic to roundish leaves are deep green and slightly glossy.

Picea glauca 'Arneson' s Blue Variegated' - An American introduetion with a pyramidal to more or
less roundish habit. The short needies are silvery blue-grey. Sametimes the plant produces branches
with greenish leaves, hence the name. The results ofpropagating by cuttings are moderate. ft can be
propagated by grafting.
Taxus baccata 'Green Diamond' - Raised as a seedling, this yew has a very dense, globular habit.
The dull dark green, needle-like leaves are rather short. This new Dutch dwarf cultivar grows very
slowly and is useful for the smaller gardens and for grave-yards.
Weige/a 'Courtalor' (Carnaval®) - This new cultivar from France has a rather low habit with
upright and arching over branches. The numerous flowers are pinkish with white speek/es,
becoming reddish with age, while the buds have a deep purpUsh-red colour. ft is a very hardy
cultivar.
The following plants have been given an A ward of Merit:

/

Magnolia ' Galaxy' - A new, excellent magnolia, raised at the U.S. National Arboretum, Washington
D.C. , U.SA. as a hybrid of Magnolia liliiflora 'Nigra' and M. sprengeri 'Diva' . The large flowers
are deep purplish-red in bud, becoming light purplish-lilac with a white inside. ft is a vigorous
moderately tal! plantand when grown as a standard tree it can be planted in streets where space is
limited.
Paeonia 'Maria Antoinette' - This new Duteh peony originated befare 1975 as a seedling, probably
a hybrid between Paeonia peregrina and P. officinalis. The brilliant, single flowers are shining deep
red with glossy tepals. ft is as normally propagated vegetatively by dividing the roots.
Pinusjeffreyi 'Joppi' - Found as a seedling in aDutch nursery, this new dwarfform has alowand
very dense, more or less rounded habit. The long thin and slightly twisted needies are dark green.
This three-needle pine grows slowly and is therefore useful forthesmaller gardens. ft is propagated
by grafting.

Calluna vulgaris 'Ellen' - This is a branch sport of' Darkness' with a more upright habit, light green
foliage and purplish-red flowers. The award has been given to this Dutch cultivar only for
pot-culture and is recommended for the market during flowering time.
Calluna vulgaris 'Ra/ph' s Red' - Another Dutch branch sport, this time of ' Ra/ph Purnell' with a
more upright habit, dark greenfoliage and deep purplish-redflowers. As with ' Ellen' the award has
been given only for growing in pots as an indoor plant.
Cedrus deodara 'Blue Snake' - A new Dutch selection with pendulous, more or less twisted
branches. The needies are a striking bluish-green. This curious cultivar has a/ready beenfound in
1962 as a seedling. Since then it withstood several severe winters in colder districts ofHolland. 'Blue
Snake' has omamental value when plantedas a specimen. ft is propagated by grafting.
Clematis 'Anita' - This new vigorous smalt flowering cultivar originated as a seedling. ft is a
free-pollinated hybrid between Clematis potaninii var. fargesii and probably C. tangutica var.
tangutica. The white flowers are 4-5(-6) cm across and have 4,5 or 6 tepals. ft flowers from June to
September(-October).
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Buxus sempervirens
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