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VAN GELDEREN

JUNIPER US
BREED EN PLAT GROEIENDECULTIVARS

Het geslacht Juniperus (Jeneverbes) omvat ongeveer 60 soorten en is daarmee veruit het
grootste geslacht van de Cupressaceae. In de cultuur komen hoogstens 15 soorten voor en de
vele in dit keuringsverslag genoemde cultivars behoren slechts tot ongeveer 10 soorten. De
meeste species zijn zeer vormenrijk. In vele gevallen voldoen de cultuurvormen beter aan de
diverse eisen, die bij het gebruik van Juniperusin tuinen en parken worden gesteld, dan de
oorspronkelijke soorten.
Juniperus komt van nature voor op het gehele noordelijk halfrond, van de poolstreken tot
de bergen in de tropen. Juniperus communis is een soort met vele verschijningsvormen. Ze
heeft het grootste verspreidingsgebied, namelijk van het hoge noorden tot de bergen van
Noord-Afrika.

Juniperus squamata 'Biue Star'

De zwart-wit foto's in Dendraflora Nr . 21 zijn beschikbaar gesteld door H.J . van de Laar, Boskoop (blz. 7, 13, 31,
62, 68, 71, 82 en 86); ProefstatiOn voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen, Boskoop (blz . 2 23 52 69 72 73 75
76, 77, 85 en 87) .
' ' ' ' ' ' '
De kleurenfoto's van Malus zijn beschikbaar gesteld door: H. J. van de Laar, Boskoop ('Liset' 2x, 'Red Sentinel'
en :van Eseltme'); D . Pols, 's-Hertogenbosch (' Adams', floribunda 2x, micromalus-vrucht, 'Prof. Sprenger' en
tonngo); ProefstatiOn Boskoop ('Butterball', 'Gorgeous', 'John Downie' en micromalus) .
Controle Engelse tekst: Roy Lancaster, F.L.S ., V.M.M., Eastleigh, Engeland.
Dendraflora 21 verscheen in juli 1985.

Dendraflora is een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen (Secr. Zwanen,water 20, 2771 KL Boskoop) en van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (Secr. Vogellaan 6,
2771 JX Boskoop) en wordt aan de leden van deze verenigingen gratis toegezonden.

Alle soorten van Juniperus behouden in de winter hun bladeren, ze zijn daarpoor wintergroen. De groeivorm varieert van vrij grote bomen tot flinke struiken, zijn soms liggend of
kruipend en kunnen dan grote oppervlakten beslaan. De vertakking is onregelmatig,
meestal zijn de takken afstaand. De bladeren zijn naald- of schubvormig; beide bladvormen
komen vaak voor op dezelfde plant (J. chinensis). Bij J. communis zijn de bladeren steeds
naaldvormig, of beter gezegd, priemvormig.
Sommige soorten zijn eenhuizig, andere tweehuizig. Uit de mannelijke "bloemen" maken
zich letterlijk wolken stuifmeel vrij. De vruchten zijn de zogenaamde kegelbessen. Ze
bestaan uit vlezige, vergroeide schubben, die de harde zaden omsluiten. Meestal rijpen de
kleine, doorgaans donkerblauwe kegels in het eerste jaar. De bessen van J. communis zijn
een waardevolle specerij. Ze worden voor velerlei doeleinden gebruikt.
De kegelbes onderscheidt Juniperus van andere geslachten van de Cupressaceae, die alle
droge kegels dragen.
Van de soort met het grootste verspreidingsgebied, Juniperus communis, komen vele
vormen in cultuur voor. Diverse selecties werden in de natuur verzameld en daarna vegetatief vermeerderd. J. communis is van nature zeer verschillend van habitus, namelijk
struikvormig, zuilvormig tot zelfs kruipend, al naar de standplaats.
Ook van Juniperus chinensis zijn diverse cultivars bekend. Vele voormalige cultivars van J.
chinensis worden nu gerekend tot Juniperus x media, een hybridengroep, ontstaan uit
kruising van J. chinensis met J. sabina. De naam Juniperus x media werd gegeven door
Van Melle in 1947.
Er dient te worden opgemerkt dat de Russische botanicus Dmitrov de naam J. x media al in
1938 gebruikte voor de hybride 1. semiglobosa x J.turkestanica. Strikt genomen zou
hiermee de door Van Melle in 1947 gepubliceerde naam J. x media moeten komen te
vervallen.
In dit keuringsrapport zal de naam J. x media toch worden gehandhaafd, maar mogelijkerwijs zal deze - al tamelijk ingeburgerde - naam in de toekomst weer moeten verdwijnen.

Losse nummers zijn verkrijgbaar door vooruitbetaling van

f !5,- per exemplaar op postrekening 50.00.54 ten name van
Administratie 'Dendroflora', Postbus 133, 2770 AC Boskoop, Holland.
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Van de Noordamerikaanse Juniperus virginiana zijn ook enkele breed groeiende vormen
bekend die zouden zijn ontstaan door hybridisatie met andere soorten of met J. x mediacultiva:s. Voorlopig blijven ook deze cultivars nog bij J. virginiana ingedeeld.
Juniperus squamata uit China, is de stamsoort van enkele bekende nieuwere vormen. De
cultuurvormen van J. horizonta/is zijn ook van bijzonder belang. Juniperus sabina is al
3

sinds de oudheid in cultuur. Deze zeer giftige plant was vroeger (en mogelijk nu nog) ook
van betekenis voor de medische wetenschap. Hiervan bestaan vele tuinvormen, de meeste
zijn kruipende of zeer laag blijvende struiken. Ook van enkele minder bekende soorten zoals
J. davurica, J. procumhens en J. sargentii zijn tuinvormen bekend.
In de Sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werd in de
jaren 1977-1979 een Juniperus-collectie aangeplant en gedurende enkele jaren door de
Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld.
De commissie ondervond vrij veel moeilijkheden en de resultaten van de keuring konden
vooralsnog niet worden gepubliceerd.
In 1982 werden de planten in de vroege zomer nog een keer gekeurd en ook werden ze in de
winter op hun winterkleur beoordeeld.
De grens tussen "opgaand" en "breed" groeiend is moeilijk te trekken. Overbekende
struikvormige cultivars, zoals J. x media 'Pfitzeriana' en 'Hetzii' werden niet in de keuring
betrokken.
In dit rapport is afgezien van een nauwkeurige beschrijving van de schubben en de naalden.
Deze morfologische begrippen worden als bekend verondersteld. Weliswaar dient er te
worden opgemerkt, dat de bovenzijde van de naalden morfologisch de onderzijde is,
doordat de naalden 1800Jo zijn gedraaid. De witte strepen zijn stomata-banden (rijen
huidmondjes).
In het algemeen zijn de jeugdvorm-bladeren Uu veniele bladeren) naaldvormig en de overige
bladeren schubvormig. Bij elke hoofdgroep wordt dit verduidelijkt door een tekening1) .
Van de in aanmerking komende soorten wordt een globale beschrijving gegeven. Bij de
daarbij behorende cultivars wordt de nadruk gelegd op de kenmerken, waardoor ze van de
soort afwijken en wordt de algemene kleurindruk vermeld.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation):

***
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*
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Juniperus chinensis -

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)
niet gekeurd (nat judged)

Chinese jeneverbes -

Noordoost-Azië

bomen of struiken, soms zeer hoog (tot 25 m), met piramidale kroon;
struikvormige exemplaren doorgaans opgaand, slechts bij uitzondering kruipend;
knoppen naakt, klein, bedekt door de bladeren.
BLADEREN : aan jonge planten en aan de onderste takken van oudere planten priemvormig, 10-12 mm, meestal in kransen van 3, aan de bovenzijde met groene middennerf,
aan weerszijden daarvan een witte streep (stomata-banden), scherp gepunt, gaafrandig; schubben blauwachtig groen, tegenoverstaand, gewelfd, met kliertjes bezet,
soms blauwwit berijpt.
KEGELBESSEN : variabel van vorm, 5-10 mm, uit 4-8 schubben gevormd, eerst grijsblauw, bij rijpheid donkerblauw.

GROEIWIJZE:

De Chinese jeneverbes werd door Linnaeus in 1767 beschreven. Verreweg de meeste
cultivars hebben een opgaande habitus en worden derhalve hier niet behandeld. Er
werd maar één cultivar met brede groeiwijze in het te keuren sortiment opgenomen.
1. Juniperus x media

2. 1. chinensis

2/ 3 nat. grootte

') De tekeningen werden vervaardigd door lnez de Maaré, tuinarchitecte te Boskoop.
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Jimiperus chinensis var. expansa - zie Juniperus davurica
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' -zie Juniperus dav. 'Expansa Variegata'
Juniperus chinensis var. procumhens - zie Juniperus procumhens

* Juniperus chinensis 'San José' (W.B. Clarke, San José, Californië, U.S.A., 1935)
GROEIWIJZE

brede struik, 50-70 cm hoog, vlak, zonder knoppen, zeer veel breder dan

hoog.
naaldvormig; bijna geen schubvormige, op jonge nog snelgroeiende planten uitsluitend naaldvormige, nauwelijks prikkend.
KLEURINDRUK: grijsgroen, de zilverwitte bovenzijde van de naalden valt niet op .
BLADEREN:

In Californië is 'San José' een zeer gewaardeerde cultivar, die ook in Nederland goed
voldoet. Als bodembedekker wordt deze te hoog, maar groeit wel mooi plat.

Juniperus chinensis var. sargentii - zie Juniperus sargentii
Juniperus communis Siberië

Gewone jeneverbes -

Europa, N. -Afrika, N. -Amerika en

kleine bomen of struiken, soms zuil vormig, zelden éénstam mig, in hoger
gelegen streken struikvormig; in bergachtige streken en in noordelijke streken vaak
kruipend, ook dan dikwijls meerstammig; schors glad, later vezelig, loslatend; twijgen driekantig, lichtbruin.
BLADEREN: priemvormig, 10-15 mm lang en 1-2 mm breed, in kransen van 3, afstaand,
stekelig, stijf, bovenzijde enigszins gegroefd, in het midden een brede witte streep,
groengrijs tot bruingrijs, variabel van kleur,
KEGELBESSEN: kort gesteeld, rond, 6-10 mm, uit 3-6 vergroeide, vlezige schubben
gevormd, blauwachtig berijpt, bij rijpheid zwartblauw.

GROEIWIJZE:

Deze nieuwe, kruipende vorm is nog weinig verspreid. De naam wordt doorgaans
abusievelijk als 'Corrylogan' gespeld.
'Corielagan' verdient wel enige aandacht. Het is een selectie uit planten van de natuurlijke standplaats van J. communis in de Schotse Hooglanden.
Juniperus communis var. depressa -

Noord-Amerika (voornamelijk Canada)

brede struik tot 100-125 cm hoog, bijna steeds meerstammig.
naaldvormig, tot 15 mm, niet of weinig prikkend, met zilverwitte boven-

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

zijde.
KLEURINDRUK:

groenachtig bruin, in de winter bronsbruin.

Juniperus communis var. depressa is een in Canada algemeen voorkomende geografische variëteit. Wat onder deze naam wordt aangeboden is een vegetatief vermeerderde
vorm. De in Nederland gekweekte kloon werd door Dr. B.K. Boom van de naam
'Depressed Star' voorzien (zie aldaar).
s Juniperus communis 'Depressa Aurea' (M. Hornibrook, Engeland, vóór 1887)
syn. Juniperus ca nadensis 'Aurea'
GROEIWIJZE: brede struik tot 80-100 cm hoog, in het midden gewelfd tot een schotelvorm.
BLADEREN: naald vormig, 12-15 mm, geelgroen, later diep bronsgeel, zuiver geel in het
voorjaar (jonge naalden), niet prikkend, bovenzijde onopvallend wit; helemaal gele
naalden nauwelijks aanwezig.
KLEURINDRUK: geelgroen, in de winter bronskleurig geelbruin .
/
Deze cultivar kan vrij gemakkelijk worden verward met 'Nana Aurea', een cultivar die
wél helemaal gele naalden heeft en die bovendien vrij veel lager blijft. Deze is niet
gemakkelijk in cultuur, daar de plant vaak last van taksterfte heeft. Een vorm die veel
op 'Depressa Aurea' gelijkt, maar die niet is gekeurd, is 'Vase' of ook wel 'Vase
Shaped' genoemd .

Juniperus communis of Gewone jeneverbes werd al in 1753 door Linnaeus beschreven.
Het is een variabele soort met een zeer groot verspreidingsgebied. De plant komt voor
in Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika en Siberië en vele van de bekende cultivars
stammen af van geografische vormen zoals var. depressa, inheems in Noord-Amerika
of ssp. afpina, die in Noord-Amerika én in Europa voorkomt. Van J. communis
bestaan ook vrij veel opgaande en struikvormige cultivars, die evenwel hier niet worden
behandeld.
s Juniperus communis 'Berkshire' (Arnold Arboretum, U.S.A . , 1978)
langzaam groeiende, kussenvormende struik, nauwelijks hoger dan 30-35
cm, niet matvormend.
BL-:DEREN: naaldvormig, zeer klein, 4-7 mm, bovenzijde donkergroen met opvallende
w1tte streep.
KLEURINDRUK: donkergroen, met zilverachtige weerschijn.

GROEIWIJZE:

~eze aardige dwergvorm werd gevonden door A.J. Fordham in Berkshire, U .S.A. en
via het Arnold Arboretum verspreid. 'Berkshire' is een mooie dwergvorm, ook voor de
kleinste tuinen. Aan deze cultivar werd op de "Herfstweelde '78" te Boskoop een
Zilveren Medaille toegekend.

* Juniperus

communis 'Corielagan' (P. Foley, Bolton, Engeland, vóór 1975)

langzaam groeiende, matvormende struik, 20-30 cm hoog.
naaldvormig, vrij lang, 8-12 mm, nauwelijks prikkend, aan de bovenzijde
een onopvallende witte streep, onderzijde bruingroen.
KLEURINDRUK: bronsgroen, met onopvallende zilveren weerschijn.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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Juniperus horizontalis 'Jade River'
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o Juniperus communis 'Depressed Star' (Proefstation voor de BoomkwekeriJ. Boskoop
1967)
'
'
syn. Juniperus communis 'Depressa'
Juniperus communis 'Prostrata' BEISSNER, niet HORNISROOK
GRO.~IWIJZE: bred.e, ,platte struik tot 25-30 cm hoog; takken enigszins opstijgend,

tWIJgen regelmatig 'veervormig" geordend, 5-10 cm lang.
BLADE~EN: n.aaldvormig, 10-12 mm, groen met brons, weinig prikkend, bovenzijde

met Zilverwitte strepen, in de winter bronsbruin.
KLEURINDRUK: bruinachtig groen, in de winter bronsbruin.
~e cultivar 'Depressed Star' is veelal als 'Depressa' in cultuur; het is feitelijk een kloon
mt de natuurlijke variëteit var. depressa. Dr. B.K. Boom gaf in 1967 de bovengenoemde naam aan deze vorm. Het materiaal dat in 1967 en later is verspreid is
afkomstig van één exemplaar, dat destijds op de sortimentstuin van het Proefstation
voor de Boomkwekerij te Boskoop aanwezig was.
D~ze cultiva~ werd nu niet meer positief gewaardeerd door de Keuringscommissie . De
wmterkleur IS onaantrekkelijk, terwijl de vrij veel hierop gelijkende 'Hornibrookii'
mooier is.

** Juniperus

communis 'Hornibrookii' (M. Hornibrook, Engeland, vóór 1923)
syn. Juniperus communis 'Prostrata' HoRNIBROOK, niet BEISSNER

GROEI":'IJZE: platte struik, vrijwel over de grond kruipend, nauwelijks hoger dan 50
cm, dicht vertakt en de naalden lang vasthoudend (zodoende wordt het midden van de
plant niet kaal).
BL:"DEREN: priemvormi.g, 7-10 mm, fris groen met blauwwitte bovenzijde, bij aanrakmg onaangenaam pnkkend.
KLEURINDRUK: grijsgroen, de zilverwitte bovenzijde is goed zichtbaar.
Ho:nibrook vond deze vorm in het wild in County Galway, Ierland. Hij noemde deze
kruipende vorm aanvankelijk J. communis 'Prostrata'. Beissner had deze naam al veel
eerder gebruikt voor de plant die wij nu 'Depressed Star' noemen. H. J. Grootendorst
publiceerde de naam 'Hornibrookii' aan het eind van de dertiger jaren.
'Hornibr~okii' .is een uitstekende plat groeiende vorm, die algemeen wordt gekweekt.
De plant IS brmkbaar als bodembedekker en is ook fraai in grote rotstuinen.

Deze tamelijk oude vorm werd vroeger veel gekweekt onder de naam J. communis
'Nana Prostrata', ook wel kortweg als 'Prostrata' , maar deze is in het geheel niet
identiek met de cultivars 'Depressed Star' een 'Hornibrookii', die ook het synoniem
'Prostrata' hebben . H . Welch doopte deze vorm later om in 'Silver Lining'.
'Minima' is moeilijk te verplanten en niet zo gemakkelijk te vermeerderen. Daarom is
deze plant nu vrijwel uit de cultuur verdwenen.
s Juniperus communis 'Nana Aurea' (Herkomst onbekend; vóór 1884)
GROEIWIJZE: vrijwel het oppervlak volgende, platte struik, nauwelijks hoger dan 30-40
cm, vrij dicht vertakt; twijgen 5-7 cm, afstaand .
BLADEREN priemvormig, 6-10 mm, groengeel, door de gehele plant bevinden zich
geheel gele naalden, onaangenaam prikkend.
KLEURINDRUK: geelgroen tot geel bont, in de winter veel geler dan 'Depressa Aurea' of
'Hornibrook's Gold' .
Een mooie plant, die niet gemakkelijk is te kweken. 'Nana Aurea' moet door enten
worden vermeerderd; de beworteling van de stekken is doorgaans slecht. Bovendien
heeft deze cultivar last van taksterfte .
Vanwege de platte groei wijkt 'Nana Aurea' vrij sterk af van 'Depressa Aurea',
waarmee deze soms wordt verward.
*** Juniperus communis 'Repanda' (M. Prichard, Christchurch, Engeland, vóór 1934)

GROEIWIJZE: brede, liggende struik tot 50-60 cm hoog; de individuele rwijgen staan
schuin omhoog, het tweede jaar liggen deze en komen de nieuwe scheutjes weer op
dezelfde wijze (hierdoor blijft de plant steeds zeer dicht) .
BLADEREN: naaldvormig, 10-12 mm, met zilverwitte bovenzijde, niet stekend.
KLEURINDRUK: bruingroen, in de winter bruin; de zilverwitte bovenzijde valt weinig
op.
Deze zeer dichte vorm is de meest verspreide cultivar van J. communis en wordt zeer
algemeen gekweekt. Het verplanten van deze cultivar geeft soms enige moeilijkheden.
'Repanda' werd in 1934 door de firma M. Koster & Zonen te Boskoop geïmporteerd en
in Nederland verspreid . Prichard had deze vorm in Ierland in het wild gevonden.
o Juniperus communis 'Tempelhof' (L. Konijn & Co, Reeuwijk, vóór 1966)

o Juniperus communis 'Hornibrook's Gold' (M. van Klaveren & Zoon, Boskoop, 1979)
GROEIWIJZE: vrijwel gelijk aan die van 'Hornibrookii', wellicht nog iets lager.
BLADEREN: priemvormig, scherp prikkend, bronsgeel tot bronsgroen, bovenzijde minder opvallend zilverwit dan bij 'Hornibrookii'.
KLEURINDRUK: bronsgeel in de winter, groenig geel in de zomer.
Oms,treeks. 1970 ~.~rd deze Junip~rus doo: de firma M . van Klaveren & Zoon als sport
van Hormbrooku gevonden en m 1979 m de handel gebracht. In 1979 verwierf deze
vorm een Getuigschrift van Verdienste, maar de Keuringscommissie vond later dat de
sierwaarde toch te gering was.
'

GROEIWIJZE : brede, halfhoge struik, tot ruim 150 cm hoog, veel breder dan hoog, dicht
vertakt (twijgen en takjes groeien over elkaar heen), het midden van de plant is het
hoogst.
BLADEREN: naaldvormig, gelijk aan die van de soort.
KLEURINDRUK : bronsgroen.
Deze struikvormige cultivar is niet voldoende afwijkend om een eigen plaats in het
sortiment in te nemen . Dergelijke groeivormen worden regelmatig in de natuur aangetroffen.

Juniperus conferta o Juniperus communis 'Minima' (F.J. Grootendorst & Zonen, Boskoop, 1940)
syn. Juniperus communis 'Nana Prostrata'
Juniperus communis 'Silver Lining'
GROEIWIJZE: lage, onregelmatig groeiende struik tot 40 cm hoog; takken stug, twijgen
kort, 5-6 cm, met een bruinpaarse schors.
BLADEREN: naald~.ormig, kort, 4-7 mm, blauw berijpt, naar boven gebogen.
KLEURINDRUK: griJSgroen.
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Oost-Azië (0.-Siberië, Sachalin en N.-Japan)

GROEIWIJZE: liggende, dicht vertakte struik, het oppervlak volgend; twijgen dicht
opeen, toppen opstijgend; schors bruinrood.
BLADEREN: priemvormig, 10-15 cm, in kransen van 3, naar voren gericht (twijgen
bedekkend), weinig prikkend, grijsgroen met zilverwitte strepen aan de bovenzijde.
KEGELBESSEN: rond, 8-12 mm, zwartblauw, als ze nog niet rijp zijn grijsblauw.

Juniperus conjerta is een mooie kruipende soort, die al jaren in beperkte aantallen
wordt gekweekt. Kleine planten dragen al bessen.
De twee volgende cultivars werden beide in het wild gevonden en in de handel gebracht.
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o Juniperus conferta 'Biue Pacific' (Monrovia Nurseries, Azusa, U .S.A., vóór 1972)
liggende, dicht vertakte struik, iets hoger dan de soort.
naaldvormig, 10-12 mm, weinig prikkend, blauwgroen met zilverwitte

GROEIW IJZE:
BLADEREN:

.strepen.
KLEURINDRUK:

blauwgroen met zilverachtige weerschijn.

De winterhardheid van deze tamelijk nieuwe cultivar is in normale winters goed, maar
in strenge winters kan 'Blue Pacific' in Nederland sterk lijden.
Op de" Herfstweelde '82" te Boskoop werd hieraan een Zilveren Medaille toegekend.

* Juniperus

conferta 'Emerald Sea' (U.S. National Arboretum , U. S.A., 1957)

brede, liggende struik, 30-35 cm hoog met dichte vertakking; jonge
twijgen groeien over elkaar.
BLADEREN: naaldvormig, 10-1 5 mm, weinig prikkend, helder groen.
KLEURINDRUK : grijsgroen.

GROEIWIJZE:

'Emerald Sea' is in Japan in het wild gevonden door J.L. Creech en in 1977 door het
U .S. National Arboretum, Washington D.C. in omloop gebracht. Het is een mooie,
tamelijk winterharde plant, die meer aandacht verdient.
Juniperus davurica - Oost-Siberië en Noord-Mongolië
syn. Juniperus chinensis var. expansa

/

brede liggende struik, tot 50 cm hoog, enkele meters breed, twijgen en
takken dik en stug; oudere planten onregelmatig van vorm en soms iets open en los .
BLADE REN: naald- en schubvormig, ook aan jongere planten.
K EGE LBESSEN : rond , 6-9 mm, zwartblauw, zelden aanwezig.

GROEIWIJZE :

Juniperus davurica is inheems in Oost-Siberië en Noord-Mongolië, in de bergketens
rondom het Baikalmeer, tot aan het Ussurigebied in het uiterste oosten.
Het is onzeker of deze nauw aan J. chinensis en J. sabina verwante soort wel in cultuur
is . De planten die onder deze naam worden aangetroffen behoren steeds tot een
cultivar.
o Juniperus davurica 'Expansa' (Parsons Nurseries, Flushing, U .S.A., ca. 1862)
syn. Juniperus chinensis 'Parsonsii'
brede struik, vrijwel liggend, tot 40 cm hoog, twijgen dik en stug.
naald- en schubvormig; de naaldvormige 6-12 mm met een zilvergrijze
streep aan de bovenzijde.
KLEU RINDRUK: grijsgroen

GROEIWIJZE:
BLADE REN:

Deze oude cultivar werd destijds uit Amerika ingevoerd en wordt af en toe nog
gekweekt. De sierwaarde is niet groot.
o Juniperus davurica 'Expansa Aureospicata' (U.S .A., vóór 1938)
GROEIWIJZE: als die van 'Expansa' .
BLADE REN: als die van 'Expansa', maar

met gele schubben, onregelmatig over de plant
verdeeld (in "plukjes").
KLEURINDRUK: grijsgroen met goudbonte takjes.

1.Juniperus sabina
10

2. J .davurica

3. J. horizontalis

Een oude cultivar, die al vóór 1938 uit de U .S.A. werd ingevoerd en in de handel
gebracht door F. J. Groetendorst & Zonen te Boskoop.
In verband met de geringe waarde wordt deze bonte vorm slechts weinig meer gekweekt.
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o Juniperus davurica 'Expansa Variegata' (U.S.A ., vóór 1938)
syn . Juniperus chinensis 'Expansa Variegata '
gelijk aan die van 'Expansa' .
gelijk aan die van de voorgaande cultivar, maar met witbonte schubben .
KLEURINDRUK : grijsgroen met witbonte takjes.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Oude, destijds veel gekweekte Japanse tuinvorm, omstreeks 1938 in Nederland in de
handel gebracht, vermoedelijk door F.J. Grootendorst & Zonen te Boskoop. De plant
wordt tegenwoordig nog maar zelden aangeboden . Het is een aardige cultivar voor
verzamelaars, geschikt voor de rotstuin.
Juniperus horizontalis - Kruipende jeneverbes syn. Juniperus prostrata
Juniperus sabina var. procumhens
Juniperus virginiana var . prostrata

Noord-Amerika

liggende of kruipende struik met lange takken, doorgaans het oppervlak
volgend, soms vastwortelend; twijgen 5-10 cm lang, licht opstaand, later liggend;
jaarscheuten min of meer dakpansgewijs over elkaar, dicht opeen.
BLADEREN: gedeeltelijk naaldvormig, 2-6 mm, iets afstaand; de schubvormige smal
elliptisch.
KEGELBESSEN: gesteeld, 7-9 mm, blauw.

GROEIWIJZE :

Juniperus horizonta/is komt in een brede zone van Noord-Amerika voor, van Nova
Scotia tot in de Rocky Mountains van Brits Columbië. Deze soort groeit zowel op
rotsachtige heuvels en berghellingen als op de oevers van rivieren en zandstranden van
de grote meren.
Juniperus horizonta/is varieert niet sterk in de natuur, maar er zijn in de loop van de
jaren toch vele cultuurvormen ontstaan en in de handel gebracht. Cultuurplanten
dragen maar zelden vruchten.

Juniperus x media 'PHtzeriana Aurea'

o Junipérus horizontalis 'Banff' (Canada, vóór 1975)
tamelijk platte struik met vele opgaande twijgjes op de hoofdtakke~_.
naald- en schubvormig, grijsblauw; aan de langere takken voornameliJk
schubvormig.
KLEURINDRUK: grijsblauw.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

s J uniperus horizontalis 'Al pi na' (Canada, 1836)

Deze weinig bekende vorm gelijkt ~eel op de_beter beke~~e en ~~k .?etere 'Blue Chip' ·
De cultivar 'Banff' werd gevonden lil het natiOnale park Banff biJ Calgary, Alberta,
Canada.
.1
Op de tentoonstelling" Herfstweelde '82" te Boskoop werd aan deze plant een Z1 veren
Medaille toegekend.

tamelijk onregelmatige, opgaande struik tot 100 cm hoog met vele
opstijgende twijgen; oude planten maken een "rommelige" indruk .
BLADEREN: veelal naaldvormig, 3-5 mm, blauwachtig groen; aan langere twijgen ook
schubvormig.
KLEURINDRUK : grijsgroen in de zomer, lilakleurig blauwgroen in de winter.

GROEIWIJZE:

Dit is een zeer afwijkende vorm, die in rotstuinen en dergelijke zeer schilderachtig kan
zijn. In feite is het een in het wild groeiende vorm, gevonden in Manitoba, Canada, die
steeds vegetatief is vermeerderd . 'Alpina' moet door snoei in model worden gehouden.

0

Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' (H . Teuscher, Montreal, Canada, circa 1930)

matvormende struik, in het midden van de plant dikwijls iet_s open.
naald- en schubvormig; aan oudere planten vooral schubvormig met een
paarsblauwe gloed .
.
.
KLEURINDRUK: blauwgrijs in de zomer, paarsblauw lil de wlilter.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

* J uniperus horizontalis 'Andorra Compact' (Andorra Nurseries, Philadelphia, U .S.A.,
vóór 1955).
syn. Juniperus horizonta/is 'Plumosa Compacta'

'Bar Harbor' gelijkt veel op 'Wiltonii', maar is hiervan toch afwijkend door de iets
minder regelmatige groeiwijze en de iets afwijkende kleur.
. .
De beschrijving van Hornihrook is zeer algemeen gesteld, zoda~ daa~mt_ met .~,alt op te
maken welke vorm met 'Bar Harbor' (of eventueel 'Glauca of W1Itonu ) wordt
bedoel~!. De echte 'Bar Harbor' is gevonden op Mount Desert Island, Maine, U.S.A.
Een zeer mooi exemplaar staat in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam.

brede, lage struik (niet liggend) tot 50-60 cm hoog, meestal lager; in het
midden van de plant het hoogst.
BLADEREN: naald- en schubvormig; op lange groeitakken doorgaans meer schubvormig.
KLEURINDRUK: bruin tot bronsgroen, in het midden groen; in de winter een eigenaardig
paarsbruin-groene tint.

GROEIWIJZE:

Deze Amerikaanse selectie is een gedrongener groeiende vorm van de oude 'Plumosa',
die al veellanger in cultuur is. Het is een goede, winterharde plant, die op bijna elke
standplaats goed groeit. De plant is nog tamelijk weinig in cultuur.
Er zijn nog enkele cultivars in omloop, zoals 'Youngstown', door Plumfield in de
handel gebracht. In Nederland is géén verschil te constateren met 'Andorra Compact'.
Hetzelfde zou gelden voor de niet gekeurde 'Aunt Jemina' .
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0

Juniperus horizontalis 'Biue Acres' (C.E. McNinch, Guelph, Ont., Canada, ca. 1970)

matvormende struik met vrij lange, liggende takken; twijgen aan de
hoofdtakken min of meer opstijgend.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de schubvormige blauwachtig groen, in de voorzomer opvallend blauwgroen .
KLEURINDRUK: blauwachtig groen, 's winters donkerder.
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GROEIWIJZE:

Een u!t J\'?"erika afkomstige, nieuwe Juniperusmet een aardige blauwachtige kleur . De
pla~t IS biJ enkele kwekers in cultuur. Heeft evenals 'Green Acres' weinig voordelen ten

Deze al oudere cultivar is genoemd naar Prof. Emerson, die deze vorm in het wild vond.
De plant is weinig verspreid en wordt overtroffen door onder andere 'Hughes'.

opzichte van andere, positief gewaardeerde cultivars.

**

Juniperus horizonta/is 'Glauca' - zie Juniperus horizontalis 'Wiltonii'
Juniperus horizontalis 'Biue Chip' (A.M . lensen, Denemarken, 1873)
syn. Juniperus horizonta/is 'Blue Moon'

o Jun.iperus horizontalis 'Gienmore' (Marshall Nurs., Denver, Colorado, U.S.A., 1950)

GROEIWIJ.ZE: li.ggende struik, nauwelijks hoger dan 20-30 cm, de twijgen staan schuin
op va~mt de !Iggende .t.a~ken; deze twijgen liggen later eveneens plat op de grond en de
daarmt groeiende tWIJgjes staan weer schuin op (de plant maakt hierdoor een zeer
dicht vertakte indruk).
BLADEREN: naaldvormig, klein, 2-5 mm; aan jonge groeitwijgen vaak schubvormig .
KLEURINDRUK: zilverachtig grijsblauw .
Deze nog. vrij nieuwe cultivar is een van de mooiste aanwinsten in het sortiment. In
tegenstellmg tot '~iltonii' is ',B!ue ~hip' n!et matvormend; ook wordt deze duidelijk
hoger. De naam Blue Moon IS met geldig omdat er al een cultivar van Juniperus
scopulorum is die deze naam draagt.
J. scopulorum 'Blue Moon' werd niet gekeurd, omdat vormen van J. scopulorum in
Nederland in het algemeen zeer slecht voldoen.
Aan 'Blue Chip' werd op de "Herfstweelde '78" te Boskoop een Zilveren Medaille
toegekend.

GROEIWIJZE: zeer langzaam groeiende, matvormende struik ; twijgen ook geheel liggend.
BLADEREN: naald- en schubvormig, donkergroen.
KLEURINDRUK : donkergroen, in de winter bruinachtig groen.
Deze vorm werd in 1932 door R.E. More in Wyoming in het wild gevonden en door de
Marshall Nurseries in de handel gebracht. Het is een van de laagste cultivars, maar door
de langzame groei toch geen goede bodembedekker.
o Juniperus horizontalis 'Green Acres' (C.E. McNinch, Guelph, Ont., Canada, 1970)
GROEIWIJZE: geheel platte struik met vrij lange, liggende takken ; twijgen aan de
hoofdtakken enigszins opstijgend.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de schubvormige groen, in de voorzomer groenblauw.
KLEURINDRUK: groen, in de winter donkerder .

Juniperus horizonta/is 'Blue Moon' - zie Juniperus horizontalis 'Biue Chip'

Naast 'Green Acres' die in het gekeurde sortiment niet opviel, is er ook een vorm met de
naam 'Blue Acres'. Deze cultivar is in habitus en eigenschappen geliJk aan 'Green
Acres', maar de kleur is veel blauwer (zie aldaar).

o Juniperus horizontalis 'Douglasii' (Douglas Nurs., Waukegan, Illinois, U.S.A., 1885)
syn. Juniperus horizonta/is 'Glauca Major'
GROEIWIJZE: onregelmatig groeiende, matvormende struik met l~nge takken · twijgen
aan de hoofdtakken liggend.
'
BLADEREN : naald- en schubvormig, zeer klein, aanliggend, grijsblauw; alleen aan de
onderste takken naaldvormig.
KLEURINDRUK: vrij helder blauw in de zomer, lilablauw in de winter.

o Juniperus horizontalis 'Grey Pearl' (Thomson's Planteskole, Skalborg, Denemarken,
ca. 1975)
GROEIWIJZE: brede struik met opgaande twijgen, tot ongeveer 30 cm hoog, vrij dicht
vertakt, maar iets slordig.
BLADEREN: naaldvormig, 3-4 mm, grijsgroen.
KLEURINDRUK: egaal grijs.

D~. oude 'Douglasii' is de blauwste van alle cultivars van Juniperus horizontalis. Een
vnJ ?root nade~l !s, dat d~ .pla_nt een sl.ordige indruk maakt door zijn onregelmatige
groei. ~aarom IS Douglasu met geschikt voor een gesloten tapijt. De plant wordt in
dat opzicht verre overtroffen door 'Wiltonii'.

* Juniperus

horizontalis 'Emerald Spreader' (Monrovia Nurs., Azusa, U.S.A., 1973)
GROEIWIJZE: platte, matvormende struik, vrij dicht vertakt; twijgjes aan de lange
takken eveneens liggend.
BLADEREN: naald- en schubvormig, zeegroen met grijze gloed; de naaldvormige klein
'
3-5 mm, de schubvormige dicht aanliggend en smaragdgroen.
KLEURINDRUK: donker grijsgroen in de zomer, iets grauwer in de winter.

Dez~ nog nieuwe Amerikaanse cultivar wijkt in kleur vrij sterk af van het bestaande
sortiment en heeft verder dezelfde goede eigenschappen als 'Wiltonii' en 'Prostrata' .
Vooral als bodembedekker is 'Emerald Spreader' een uitstekende cultivar de kleur is
misschien iets te somber.
'
o Juniperus horizontalis 'Emerson' (G.A. Marshall, Arlington, U.S.A., 1915)
syn. Juniperus horizonta/is 'Black Hill's Creeper'
GROEIWIJZE: lan~zaam groeiende, kr.~ipende.' pl~tte struik, niet helemaal het opper~lak volgend, mm of meer open, tWIJgen emgszms schuin afstaand (een iets slordige
mdruk makend).
BLADEREN: naald- en schubvormig, blauwgroen; de naaldvormige kort, 3-6 mm.
KLEURINDRUK: donker blauwgroen, ook in de winter.
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Eigenlijk is deze cultivar een lelijk struikje, alleen van enig belang voor verzamelaars
vanwege de afwijkende groeiwijze, die enigszins is te vergelijken met die van' Alpina'.

***

Juniperus horizontalis 'Hughes' (Cedar Rapids Nursery, lowa, U.S.A., vóór 1970)

GROEIWIJZE : liggende struik, het oppervlak volgend, vrijwel matvormend, tot circa 20
cm hoog; de lange hoofdtakken met schuin afstaande, later liggende twijgen.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de schubvormige aan draadvormige twijgen, zilverachtig blauw tot grijsblauw.
KLEURINDRUK: zilverig blauwgrijs.
'Hughes' is een uitstekende, krachtig groeiende bodembedekker, die nog niet veel is
verspreid. De kleur is iets grijzer dan die van 'Wiltonii' en de plant groeit veel sneller.
De naalden en schubben lijken wel iets op die van J. virginiana 'Blue Cloud' of 'Grey
Owl'.
Er is ook een afwijkende vorm onder de naam 'Hughes' in de handel, die echter hoger
wordt. Deze kon niet worden geïdentificeerd en is veel minder waardevol.
**Juniperus horizontalis 'Jade River' (Reimer Nurseries, Yarrow, Canada, vóór 1980)

GROEIWIJZE: matvormende, dicht vertakte struik met liggende twijgen.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de schubvormige klein, dicht aanliggend, zilverkleurig grijsblauw, de naaldvormige kort, 3-4 mm.
KLEURINDRUK: zilverblauw, in de winter iets grauwer.
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Deze mooie nieuwe cultivar werd door firma C. Klijn & Co te Boskoop in 1984 ter
keuring aangeboden. Er werd een Getuigschrift van Verdienste toegekend.
Het is een uitstekende nieuwigheid, met een aparte, mooie kleur. De plant groeit zeer
goed en vormt een vlakke dichte mat. Foto blz. 7.
o Juniperus horizontalis 'Livida' (Plumfield Nurs., Fremont, Nebraska, U.S.A. 1941)
GROEIWIJZE:

gen.

geheel liggende, matvormende struik; takken geelbruin, evenals de twij -

naald vormig, groen met blauwwitte glans; de schubvormige aan de sneller
groeiende twijgen groen.
KLEURINDRUK grasgroen in de zomer, grijsgroen in de winter.
BLADEREN:

Deze al iets oudere cultivar wordt in Nederland zeer weinig gekweekt. De nieuwere
vormen als 'Emerald Spreader' en sommige liggende cultivars van J. sabina zijn beter.
o Juniperus horizontalis 'Piumosa'(Andorra Nurseries, Philadelphia, U.S.A., 1919)
brede struik met min of meer liggende hoofdtakken; zijtakken of twijgen
staan vrijwel rechtop en zakken later uit (groeit daardoor onregelmatig en slordig).
BLADEREN: naald vormig, iets scherp aanvoelend, dicht bijeen, vaalgroen met bruin, de
weinige schubvormige bruin.
KLEURINDRUK: bruingroen, in de winter bruinrood.
GROEIWIJZE:

Deze cultivar is gevonden aan de kust van de Atlantische Oceaan in Maine, U.S.A.
Vroeger werd 'Piumosa', ook in Nederland, vrij algemeen gekweekt. Vanwege de
lelijke winterkleur en de slordige groei is 'Plumosa' nu vrijwel uit de kwekerijen
verdwenen. De cultivar 'Andorra Compact' is veel beter.
De oude 'Piumosa' is in Amerika bekend als de Andorra Juniper.

Juniperus hor. 'Piumosa Compacta'- zie Juniperus horizontalis 'Andorra Compact'

** Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' (Can. Dept. Agric., Morden, Manitoba,
Canada 1967)

GROEIWIJZE: matvormende, dicht vertakte struik; twijgen dicht over elkaar.
BLADEREN: naald- en schubvormig, donkergroen; de jonge schubvormige iets

groen.

KLEURINDRUK:

blauw-

groen, in de winter paarsachtig groen.

'Prince of Wales' werd al in 1931 in de natuur gevonden in de Canadese Provincie
Alberta. Pas vele jaren later bracht Monrovia Nurseries deze vorm als een nieuwe
cultivar in de handel. De plant voldoet goed in de volle zon in warme en droge streken.
Het is een mooie bodembedekker met een frisse kleur.
Op de" Herfstweelde '82" te Boskoop werd hieraan een Zilveren Medaille toegekend .

** Juniperus horizontalis 'Prostrata' (F.J. Grootendorst & Zonen, Boskoop, vóór 1940)
geheel liggende, matvormende struik, dicht vertakt en het oppervlak van
de grond volgend.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de naaldvormige klein, 3-5 mm, de schubvormige
aanliggend, groen met een paarsachtige gloed.
KLEURINDRUK: groen in de zomer, groen met lila weerschijn in de winter.
GROEIWIJZE:

Prima cultivar, die ten onrechte vrij weinig is aangeplant en toch al zeer lang in cultuur
is. Veelal wordt deze cultivar aangezien voor de soort J. horizontalis. De plant verdient
een grotere verspreiding.
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I. Juniperus communis

2. J .procumbens

3. J. sargen ti i
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o Juniperus horizontalis 'Turquoise Spreader' (Monrovia Nurs., Azusa, U.S.A., 1973)
GROEIWIJZE:

vorm.

Juniperus

liggende, matvormende struik, vrij dicht vertakt, iets onregelmatig van

naald- en schubvormig; de schubvormige klein , aangedrukt, turkoois van
kleur, de naaldvormige donkergroen.
KLEURINDRUK: turkoois groen met roodbruine gloed, ook in de winter.
Deze nieuwe cultivar lijkt veel op 'Emerald Spreader', die echter een mooiere kleur
heeft, ook in de winter. Bovendien vormt 'Turquoise Spreader' een minder regelmatige
mat, als deze als bodembedekker wordt geplant.

x media 'Armstrongii' (Armstrong Nurseries, Ontario, Canada, 1932)
syn. J. x media ' P fitzeriana Nana'

GROEIWIJZE:

hoofdzakelijk naaldvormig, tamelijk zacht en iets fij ner dan bij ' P fitzeriana'; de schubvormige alleen op langere takken aan de top, grijsgroen.
KLE U RINDRUK: groen met grijze weerschijn.
BLADEREN:

Deze sport uit 'Pfitzeriana' wordt ook wel verhandeld onder de foutieve naam ' Pfitzeriana Nana' . De plant blijft iets kleiner en compacter dan 'Pfitzeriana Compacta' en
verdient meer aandacht.
o Juniperus x media 'Blue and Gold' (Herkomst onbekend; vóór 1972) /
brede struik tot 1.5 m hoog, soms nog hoger; takken schuin afstaand,
later uitzakkend tot bijna horizontaal.
BLADEREN: naalden en schubben overwegend grijsgroen, gedeeltelijk blauwgrijs o f
geel; takjes ook verschillend van kleur.
KLE URI NDRUK: grijsgroen met blauwgrijze en gele vlekken.

GROEIWIJZE :

liggende, matvormende struik, het oppervlak volgend, dicht vertakt (het
midden van de plant soms iets hoger), zelden meer dan 20 cm.
BLADEREN: vrijwel alleen schubvormig, dicht aangedrukt (aan vrij lange draadvormige
twijgen), zilverachtig blauw.
KLEURINDRUK: helder zilverblauw in de zomer, grijsblauw in de winter.
GRC?EIWIJZE :

Juniperus horizontalis 'Youngstown' (Plumfield Nurseries, Fremont, Nebr., U.S.A.)
In Boskoop is géén verschil te zien tussen planten met de naam 'Youngstown' en die van
'Andorra Compact' (zie aldaar) .
o Juniperus horizontalis 'Yukon Belle' (Plumfield Nurseries, Fremont, Nebr. U.S .A .
vóór 1970)
. '
'
liggende, matvormende struik, onregelmatig van vorm en groei.
BLADEREN: naald- en schubvormig; meestal schubvormig, zilverachtig blauw de
naaldvormige vrij kort, 3-4 mm.
'
KLEURINDRUK: licht grijsblauw.
GROEIWIJZE:

Dit is een aardige vorm, die bijzonder winterhard zou zijn. De nieuwe 'Jade River ' is
evenwel mooier. Beide cultivars worden door de firma C. Klijn & Co te Boskoop in
Nederland verspreid.
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brede struik met spreidende takken, tot ongeveer 1.5 m hoog en tot 2.5 m

breed.

'Webber' (ook bekend onder de ongeldige naam 'Webberi') maakt een doffe indruk en
groeit tamelijk slecht. E r zijn maar weinig cultivars, die er op gelijken zodat het
moeilijk is aan te geven, waardoor deze vorm kan worden vervangen. Onda~ks dat kan
'Webber' toch gemakkelijk in het sortiment worden gemist.

'Wiltonii' is de beste matvormende cultivar van Juniperus horizontalis, die momenteel
verkrijgbaar is. In de Nederlandse boomkwekerijen is geen verschil te constateren met
de plant die algemeen als 'Glauca' in cultuur is. Deze laatste naam is zeer onbevredigend, aangezien deze werd gebruikt voor allerlei blauwe klonen van J. horizontalis.
De welbekende Europese cultivar 'Glauca' (die in 1933 door de firma F.J. Grootend?rst & Zonen te Boskoop uit ~e U.S.A. werd geïmporteerd), is identiek aan de planten
Uit het Arnold Arboretum, die door Prof. Dr. C .S. Sargent werden verzameld . Dit
materiaal werd in de handel gebracht als 'Wiltonii' door John Vermeulen en J.C. van
Heiningen, beiden Amerikaanse boomkwekers van Boskoopse oorsprong.

(1947)

* Juniperus

tamelijk lage struik, onregelmatig van vorm; takken liggend, twijgen
opstiJgend, daardoor iets slordig.
BLADEREN: ':aaldvormig, 3-4 mm, grijsgroen met blauwachtige gloed; vrijwel geen
schubvormige.
KLEURINDRUK: grijs .

horizontalis 'Wiltonii' (Arnold Arboretum, U .S.A., vóór 1939)
syn. Juniperus horizonta/is 'Blue Rug'
Juniperus horizonta/is 'Glauca'

VAN MELLE

In dit rapport wordt de naam J. x media gebruikt, ook al omdat deze naam in de
boomkwekerijen al ingeburgerd is geraakt.

GROEI.:VIJZE:

*** Juniperus

media

Deze naam werd door Van Melle gegeven aan de hybriden-groep , ontstaan uit kruisingen van Juniperus chinensis met J. sabina. In de vijftiger en zes.tiger jaren was er
aarzeling bij de botanici om deze naam te accepteren. De reden hiervan ';"'as, ~at de
herkomst van de hiertoe te rekenen ' P fitzeriana' niet met zekerheid bekend IS. Er IS ook
een 'streven de naam 'Pfitzeriana' tot hybride-soortnaam (J. xpjitzeriana) te verheffen, maar ook dit voorstel leidt niet tot een bevredigende oplossing.

BLADEREN:

o Juniperus horizontalis 'Webber' (Sherwood Nurseries, Canada, 1971)

·X

Deze opvallend bonte plant heeft vooral voor liefhebbers van b?nte planten w~arde.
Voor algemeen gebruik is deze echter minder aanbevelenswaardig. In strenge wmters
hebben de gele vlekken ook veel van de vorst te lijden.

***

Juniperus x media 'Gold Coast' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S.A., 1965)
syn. Juniperus x media 'Armstrong Gold'
brede, gedrongen struik tot ca. 100 cm hoog en 200 cm breed, dicht
vertakt en aan de bovenzijde gelijkmatig.
BLADE REN : naald- en schubvormig; aan de sterker groeiende twijgen veelal schubvormig, geel tot groengeel.
KLEURINDRUK : geel, in de winter meer goudgeel.

GROEIWIJ Z E:

Dit is een prima nieuwigheid, die minstens zo goed is als de meer be.kende 'Old. Gol~.:,
maar iets meer gedrongen groeit. ' Gold Coast' werd door F.M. Sak1yam~ (Cahforme)
gevonden en door de Monrovia Nurseries in de handel gebracht. Er werd m 1978 op de
"Herfstweelde" te Boskoop een Zilveren Medaille aan toegekend.

* Juniperus

x media 'Golden Saneer' (W.M. van Nierop, Boskoop, 1976)

brede struik, 100-125 cm hoog, veel breder dan hoog, gedrongen.
naald- en schubvormig; de schubvormige vooral aan de sterker groei~nde
scheuten, aangedrukt, geel, de naaldvormige binnen in de plant groengeel o f lichtgroen.
KLE U RINDRUK : helder geel, vooral in de winter.

GROEIW IJZE :
BLADE REN:

Deze mooie vorm werd door de Boskoopse boomkweker Nic. Bosman gevondene~ ~n
1976 door W.M. van Nierop in de handel gebracht. De plant wordt nog we1mg
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?ekweekt, maar verdient wel een grotere verspreiding. De kleur is aantrekkelijk, vooral
m de winter, andere cultivars worden dan juist minder geel.

***

Juniperus . xmedia 'Mint Julep' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S.A., 1971)

dichte , volle struik, ongeveer even hoog als breed, soms tot 2 m hoog,
doch dan wel breder.
BLADEREN: naald- en schubvormig, fris groen, vrijwel niet prikkend; de schubvormige
· (zoals gewoonlijk) vooral aan de buitenzijde van de plant.
KLEURINDRUK: helder tot iets bruinachtig groen .

GROEIWIJZE:

o Juniperus x media 'Goldkissen' (G. Oltmans, Ekern, Duitsland, vóór 1980)
lage, brede struik, dicht vertakt, het midden van de plant iets lager.
hoofdzakelijk naaldvormig, alleen aan hard groeiende scheuten schubvormig, zwavelgeel; naalden in het midden van de plant en meer onderin blauwgroen .
KLEURINDRUK: helder geel.
GROEIWIJZE
BLADEREN :

Deze nieuwe cultivar verschilt van 'Old Gold' en dergelijke cultivars door zijn habitus ,
die gelijkt op die van een compactere 'Pfitzeriana Aurea', maar heeft verder geen
waarde van betekenis.
Aan deze nieuwigheid werd in 1982 op de "Herfstweelde" te Boskoop een Zilveren
Medaille toegekend. In Nederland werd de plant door W .J. Spaargaren B.V., Boskoop, in de handel gebracht.
o Juniperus x media 'Gold Star' (J.C. Bakker & Sons, Ltd., Ont., Canada, vóór 1972)

vrij lage, gedrongen struik, dicht vertakt, tot ongeveer 100 cm hoo~.
naald- en schubvormig; de naalden prikken enigszins, de schubvormige
aan snelgroeiende twijgen.
KLEURINDRUK: geelgroen.

Deze weinig verspreide cultivar heeft in het sortiment van Juniperus x media nauwelijks enige waarde. De plant is niet mooi van vorm en bovendien niet goed geel.
'Goldstar' werd in 1972 uit Engeland (Universiteit Bath) geïmporteerd via het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.

Deze cultivar lijkt wel iets op 'Gold Coast', maar die is veel mooier en regelmatiger van
groei en vorm.

GROEIWIJZE:

tamelijk losse struik, ongeveer even hoog als breed, soms tot 1.5 m.
met gele twijgtoppen.

o Juniperus x media 'Kuriwao Gold' (New Zealand Nurs., New Plymouth, NieuwZeeland, vóór 1978)
GROEIWIJZE: breed opgaande, tamelijk losse struik tot
BLADEREN: naald - en schubvormig, kort, grijzig groen
KLEURINDRUK:

150 cm hoog, 100 cm breed.
met zwavelgele tint.
zwavelgeel, 's winters vaal bronskleurig (enigszins gevlekt) .

Enkele jaren geleden werd deze Nieuwzeelandse cultivar op bescheiden schaal in
cultuur genomen. Aan de plant kon in 1982 geen getuigschrift worden toegekend. Het
ziet er naar uit dat deze nieuwe vorm ook geen opgang zal maken .
s Juniperus x media 'Lemon Hili' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S.A., vóór 1973)
zeer gedrongen, langzaam groeiende struikvorm, 30 cm hoog en ongeveer
even breed (na 5 jaar).
BLADEREN: naald- en schubvormig, zeer dicht bijeenstaand, grijzig groen.
KLEURINDRUK: grijsgroen.
GROEIWIJZE:

'Lemon Hili' is een aardige dwergvorm, die alleen een zekere waarde heeft voor
rotstuinliefhebbers . De plant groeit zeer langzaam, vooral op iets armere en drogere
gronden.
Werd ingevoerd onder de naam J. virginiana 'Lemon Hili', maar deze cultivar behoort
vrijwel zeker tot de hybride-groep J. x media. Is nog slechts sporadisch in cultuur.
Juniperus x media 'Mathot' (Gebr. Mathot, Boskoop, 1947)

brede, gedrongen struik tot ongeveer 100 cm hoog.
naald- en schubvormig, blauwachtig groen; de schubvormige groen,
hoofdzakelijk aan snel groeiende lange scheuten.
KLEURINDRUK: groen met iets blauwachtige weerschijn.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

'Mathot' is een sport van 'Pfitzeriana', in 1940 ontstaan en in 1947 in de handel
gebracht. Deze cultivar wordt nog steeds op bescheiden schaal gekweekt, maar verdient
een grotere verspreiding. 'Pfitzeriana Compacta' gelijkt hier zeer veel op, maar deze isweliswaar op gelijke wijze - in Amerika ontstaan.
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o Juniperus x media 'Mordigan Gold' (Monrovia Nurseries, Azusa, U .S.A., vóór 1975)
syn. Juniperus x media 'Mordiganii Aurea'

BLADEREN: naaldvormig, kort, blauwachtig groen
KLEURINDRUK: blauwgroen met gele weerschijn.

GROEIWIJZE:

**

Deze uitstekende nieuwigheid is in hoog tempo verspreid en wordt nu al op vrij__ruime
schaal gekweekt. De invloed van Juniperus sabina overheerst heel st~r~; mogeh~k zou
men deze cultivar zelfs tot J. sabina kunnen rekenen. De plant rs m 1960 m het
Saratoga-filiaal van Monrovia Nurseries ontstaan en in 1971 in de handel gebrach~.
Er werd aan 'Mint Julep' in 1975 een Getuigschrift van Verdienste toegekènd . De urt
Amerika afkomstige 'Sea Green' lijkt hier zeer veel op en is mogelijk identiek .

BLADEREN:

***

Juniperus x media 'Oid Gold' (F.J. Grootendorst & Zonen B.V.,

Bo~koop,

1958)
GROEIWIJZE: dichte, gedrongen struik, vrij veel breder dan hoog, tot ongeveer 80 cm.
BLADEREN: naald- en schubvormig, egaal bronsgeel; de schubvormige helderder geel.
KLEURINDRUK: goudgeel in de zomer, meer bronsgeel in de winter.
'Old Gold' ontstond als een sport van 'Pfitzeriana Aurea' bij F.J. Grootendorst &
Zonen te Boskoop en werd in 1958 in de handel gebracht.
Het is een uitstekende conifeer, die op grote schaal wordt gekweekt en verhandeld.
'Gold Coast' gelijkt hier veel op, maar deze blijft iets compacter.
Juniperus x media 'Pfitzeriana' (L. Späth, Duitsland, 1899)

brede struik, meer dan 3 m hoog, soms nog breder (tot 5 m).
naald- en schubvormig, grijsgroen; de naaldvormige kort en iets prikkend,
in kransen van 4, de schubvormige doorgaans aan de uiteinden van snelgroeiende
twijgen.
KLEURINDRUK: groen.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De overbekende 'Pfitzeriana' werd niet in de keuring betrokken, omdat men deze overigens zeer waardevolle - cultivar niet meer tot de laagblijvende vormen kan
rekenen.
In dit overzicht kan deze plant niet onvermeld blijven, omdat deze als het ~are h~t
centrum is van de Juniperus x media-groep. De herkomst van deze Jumperus IS
onduidelijk. Van Melle meent dat de plant door d~ Franse m_issi~~aris en botanicus~
David in het Ho Lan-gebergte (Ho Lan Shan) m MandsJoenJe omstr~_eks 1866 ~s
gevonden en naar Frankrijk werd gezonden. In dit gebergte waren to~ntert!Jd nog nomt
Europeanen geweest. Het is ook mogelijk dat David zaden naar PanJS heeft gezonden,
zoals hij dikwijls deed.
. .
.
Helaas zijn vele herbarium-notities van David verloren gegaan, zodat drt met meer rs te
achterhalen. In ieder geval verhandelde de firma Sirnon Lo~is Fr~res te Metz plant.~n
onder de naam Juniperus chinensis var. pendu/a, de naam dre Davrd er oorspronkeliJk
voor had gedacht.
In Belgische en Franse kwekerijen was 'Pfitzeriana' omstreeks 1880 al goed bekend.
Späth introduceerde de naam 'Pfitzeriana' in 1899, genoemd naar een collega-boomkweker, W. Pfitzer in Stuttgart.
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**

Juniperus -x media 'Sea Green' (U.S.A., vóór 1977)

Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'(D. Hili, Nurs., Dundee, Illinois, U.S.A.,
1923)

brede struik, minder hoog dan de voorgaande; takken schuin afstaand,
onder een hoek van ongeveer 45 graden.
BLADEREN: naald- en schubvormig; naalden kort en gelijk aan die van 'Pfitzeriana',
groen met blauwachtige weerschijn, de schubvormige doorgaans aan sneller
groeiende twijgen, geel.
KLEURINDRUK: groengeel, aan de buitenkant geler dan in het midden, in de winter
geheel licht geelgroen.

In Nederland is niet of nauwelijks verschil te zien met de inmiddels veel beter bekende
'Mint Julep' . Mogelijk is 'Sea Green' hiermee identiek.

GROEIWIJZE:

Deze overbekende cultivar wordt op grote schaal gekweekt en aangeplant. Ze werd
door F .J. Grootendorst & Zonen te Boskoop in 1937 in Nederland in de handel
gebracht. Foto blz. l3

**

Juniperus x media 'Pfitzeriana Compacta' (Bobbink & Atkins, Rutherford, U.S.A.,
vóór 1930)
GROEIWIJZE: gedrongen, dicht vertakte, brede struik, tot ongeveer 100 cm hoog;
takken schuin afstaand.
BLADEREN: vrijwel alleen naaldvormig, groen, aan snelgroeiende twijgen soms schubvormige.
KLEURINDRUK: groen tot mosgroen.

Aan 'Pfitzeriana Compacta' komen veel meer naaldvormige bladeren voor dan aan
'Pfitzeriana' . In de Verenigde Staten is deze plant wel als Juniperus x media 'Nick's
Compact' bekend. Deze naam wordt in Nederland nooit gebruikt.
'Mathot' is aan deze cultivar geheel gelijkwaardig en lijkt er ook bijzonder veel op. Er
wordt voorlopig van afgezien deze twee twee cultivars samen te voegen, omdat ze op
geheel verschillende plaatsen zijn ontstaan.

0

J~niperus x media 'Winter Surprise' (K.W. van Klaveren, Boskoop, 1979)

GR~EIWIJZE: brede struik, tamelijk laag, nauwelijks meer dan 100 cm hoog; takken
afstaand onder een hoek van ongeveer 30 graden.
.
naald- en schubvormig; bont door vrij veel grote en kleme, geel gevlekte
twijgjes.
KLEURINDRUK: geelbont op zachtgroen.

BLADEREN:

Dit is een geelbonte sport uit 'Pfitzeriana Aurea', -~amelijk opvallen? in de winter, i,n de
zomer een grauwgele indruk makend. De plant bhJft veellager dan Blue and Gold , de
andere bonte Juniperus x media-cultivar.
.
.
.
Voor algemeen gebruik kan de nieuwe 'Winter Surprise' worden gemist. Welhcht IS
deze aardig voor de liefhebbers van bonte planten.
Juniperus procumhens- Japan (ingev. door Von Siebold, 1844)
syn. Juniperus chinensis var. procumhens

liggende struik, langzaam groeiend, 50-60 cm ho?g, tot n:_e er dan 2 m
breed; takken stug en stevig, het oppervlak volgend, toppen Iets opstiJgend ..
BLADEREN: priemvormig, 6 tot 8 mm, in kransen van 3, scherp, blauwgroen, middennerf duidelijk toegespitst.
/
KEGELBESSEN : bolvormig, 8-10 mm, blauw.

GROEIWIJZE :

Juniperus procumhens komt in Japan waarschijnlijk alleen v~n nature v~or langs de
kusten van het eiland Kyushu en is daar al heellang van beteke~IS vo?r de tumaanleg. J .
Ohwi, in de "Flora of Japan" (1965) , houdt de naam J. chmens1s var. procum hens

~~~ ederland komt de soort vrij vaak voor, voorzien van de cultivarnaam 'Nana'. Dit is
* Juniperus x media 'Pfitzeriana G1auca' (Texas Nursery Co., Sherman, U.S.A., 1940)

niet juist. Vrijwel steeds behoren deze planten tot de cultivar 'Bonin Isles'.

brede struik, tot ruim 100 cm hoog; takken staan schuin af, onder-een
hoek van ongeveer 45 graden.
BLADEREN: bijna uitsluitend naaldvormig, grijsblauw; de weinige schubvormige aan
goed gegroeide jonge twijgen.
KLE URINDRUK: fris grijsblauw.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar wordt niet op grote schaal gekweekt, onder andere omdat Juniperus
virginiana 'Grey Owl' (zie aldaar), die een iets lagere vorm heeft en er verder veel op
gelijkt, de voorkeur verdient.
De in Nederland niet bekende 'Si! ver Tip' is een sport van 'Pfitzeriana Glauca'.

Juniperus x media 'Pfitzeriana Nana' - zie Juniperus x media 'Armstrongii'

** Juniperus x media 'Ramlösa' (H. Jensen, Helsingborg, Zweden, vóór 1975)
brede, lage struik; takken bijna horizontaal afstaand (veel lager dan bij
vergeJij kbare vormen).
BLADE RE N: naald- en schubvormig; de schubvormige aan twijgtoppen bij jonge snel
gegroeide planten, groen.
KLE URINDRUK: groen tot grijsgroen.
GROEIWIJZE:

Deze nog weinig bekende vorm werd door de Keuringscommissie hoog gewaardeerd
wegens de mooie groeiwijze, die veel lager is dan die van 'Pfitzeriana' en verwante
cultivars.
F.J. Grootendorst & Zonen B.V. introduceerde deze cultivar in Nederland omstreeks
1975. Er blijkt nog heel weinig voorraad van deze nieuwigheid te zijn.
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s Juniperus procumbens 'Bonin Isles' (Walter Ingwersen, Engeland, circa1922)
syn. Juniperus procumhens 'Nana' (van vele kwekerijen)

o Juniperus sabina 'Biue Danube' (Blaauw & Co, Boskoop, 1956)
GROEIWIJZE: breed opgaande struik, in habitus veel gelijkend op de soort; takken
afstaand, dicht vertakt.
BLADEREN: vrijwel alleen naaldvormig, kort, 3-5 mm, blauwgroen.
KLEURINDRUK: grijs tot blauwgroen.

GROEIWIJZE: brede, liggende struik, tot 40-50 cm hoog, langzaam groeiend; takken
stug, zeer dicht vertakt.
BLA.'?ER_EN: priem~?rmig, 6-8 mm, in kransen van 3, scherp toegespitst, groen met
gnjswitte bovenzijde.
KLEURINDRUK: iets zilverachtig groen.

'Blue Danube' werd door L. Vissers, Pressbaum, Oostenrijk, als zaailing verspreid en
in 1956 door de toenmalige Boskoopse firma Blaauw & Co in de handel gebracht. In
Duits sprekende gebieden wordt deze cultivar wel verhandeld onder de vertaalde naam
'Blaue Donau' .
Het is geen mooie vorm; er zijn in de loop van de jaren betere selecties in de handel
gekomen.

Deze in de natuur gevonden vorm wordt in Nederland veel gekweekt als 'Nana', maar
deze laatste groeit nog langzamer en blijft nog lager.
'Bonin Isles' (niet 'Bonin Island') is vermoedelijk gevonden op een van de Bonineilanden nabij Japan .
Voor rotstuinen is de plant zeer geschikt; als bodembedekker groeit deze cultivar veel te
langzaam.

**
o Juniperus procumbens 'Nana' (D. Hili Nurseries, Co ., Dundee, Illinois, U .S.A., 1922)
GROEIWIJZE: liggende, platte struik, niet hoger dan 15 tot 20 cm· takken stug en kort
dicht vertakt.
'
'
BLADEREN: priemvormig, 5-7 mm, lichtgroen, vrijwel zonder witte bovenzijde.
KLEUR INDRUK: lichtgroen.

'Nan~' k~~t slec~_ts zelden ~cht voor. De plant die onder deze naam wordt aangeboden, IS vnj_we_l altijd de cultivar 'Bonin Isles' (zie aldaar), of de soort J. procumhens
zelf. D. Hiliimporteerde 'Nana' omstreeks 1920 uit Japan.
Juniperus sabina -

Sabijnse jeneverbes of Sevenboom -

Europa en Azië

Juniperus sabina 'Broadmoor' (D. Hili Nurs . Co., Dundee, Illinois, U.S.A., 1956)
GROEIWIJZE: liggende, platte struik, tot hoogstens 50 cm hoog, dicht vertakt met iets
opgaande twijgjes (de takken volgen min of meer het oppervlak).
BLADEREN: naaldvormig, 3-4 mm, fijner en korter dan bij 'Tamariscifolia', scherp
aanvoelend.
KLEURINDRUK: grijsgroen.
Op dezelfde wijze geselecteerd als 'Arcadia', maar nu door Hili zelf, uit dezelfde partij
zaailingen van Russische origine. De plant werd door F .J. Grootendorst & Zonen B.V.
in Europa in de handel gebracht.
'Broadmoor' is een uitstekende bodembedekkende conifeer, die al enîge tijd in de
handel is en vrij veel verspreid is. Bovendien heeft deze, veel op 'Tamariscifolia' gelijke
vorm, nauwelijks last van taksterfte.

GROEIWIJ~E; strui~vormig me~. schuin opgaande takken, tot 3 à 4 meter hoog; bast

roodbrum, afschtlferend; tWijgen dun, aanliggend.
BLADEREN: ~aald- en schubvormig, stinkend, bij jonge planten vrijwel uitsluitend
naaldvormrg, groen tot blauwgroen; de schubvormige tegenoverstaand, 1 mm lang.
KEGELBESSEN: bol- of eivormig, 5-7 mm, iets teruggebogen, zwartblauw.
KLEURINDRUK: groen, in de winter bruingroen.
Al sinds de Oudheid is Juniperus sahina in cultuur. De soort hoort van nature thuis in
de gebergten van Centraal-, Oost- en Zuid-Europa en oostwaarts tot in het Altaigebergte. De planten zijn éénhuizig of tweehuizig. Mannelijke en vrouwelijke exemplaren werden geselecteerd door H.A. Hesse, Ween er, Duitsland. J. sahina is ook vanouds
bekend als afdrijvingsmiddeL De meeste vormen van J. sahina rieken onaangenaam of
stinken zelfs.
Er bestaan veel cultivars van J.sahina, gedeeltelijk plat groeiende, andere hebben een
opgaande tot zuilvormige habitus.
De kloon die algemeen in Nederland wordt gekweekt, heet officieel J. sahina 'Erecta'
maar die naam is nooit in gebruik geraakt. Deze plant werd niet gekeurd.
'

* Juniperus

sabina 'Arcadia' (F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop, 1949)

GROEIWIJZE: br~de struik, ve~! breder dan hoog, zelden meer dan 50 cm hoog, dicht
vertakt; de tWijgen staan vnjwel rechtop op de meer liggende hoofdtakken.
BLADEREN: naald- en schubvormig, lichtgroen tot groen; de schubvormige alleen op
oudere planten, niet scherp aanvoelend.
KLEURINDRUK: groen, in de winter bruingroen.
H._J . ~rootendorst selecteerd~ 'Arcadia' uit zaaili_ngen verkregen van Hill's Nurseries,
Illmors, U.S.A., gekweekt mt omstreeks 1933 m het wild verzameld zaad uit het
Oeralgebergte.
'Arcadia' lijkt wel op.'Tamariscifolia', maar is iets hoger en iets "bruiner". Deze vorm
wordt maar weinig gekweekt, hoewel er zeker een plaats voor dergelijke typen is.
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o Juniperus sabina 'Buffalo' (D. Hili Nursery Co., Dundee, Illinois, U.S.A., 1956)
GROEIWIJZE: liggende, platte struik, tamelijk dicht vertakt (de takken volgen het
oppervlak van de grond).
BLADEREN: naaldvormig, kort, 3-4 mm, groen met iets witte bovenzijde.
KLEURINDRUK: helder groen.
'Buffalo' is eveneens een selectie uit Russische zaailingen, evenals' Arcadia' en 'Braadmoor'. Deze cultivar zou buitengewoon winterhard zijn. De plant blijft iets lager dan
'Tamariscifolia'. Voor Nederland is 'Buffalo' overbodig; men heeft 'Broadmoor' al.
Bovendien is 'Buffalo' nog weinig verspreid.

* Juniperus sabina

'Calgary Carpet' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S.A., vóór 1980)

GROEIWIJZE: brede, lage struik, in het midden iets lager dan aan de buitenzijde,
nauwelijks hoger dan 50-60 cm; de vertakking is regelmatig, bijna visgraat-achtig, vrij
dicht.
BLADEREN: naaldvormig, zeer klein, 3-4 mm, nauwelijks prikkend .
KLEURINDRUK: grijsgroen.
Interessante nieuwere vorm door zijn mooie vertakking. Deze cultivar is nog weinig
verspreid; het is wel een waardevolle plant. Er werd een Zilveren Medaille aan toegekend op de "Herfstweelde '82" te Boskoop. In Dendraflora Nr. 20, blz. 70 wordt
vermeld, dat deze cultivar op 'Mint Julep' gelijkt. Dit is niet juist.

* Juniperus

sabina 'Hicksii' (I. Hicks & Son, U.S.A., vóór 1940)

GROEIWIJZE: gelijk aan die van de soort.
BLADEREN: naaldvormig, kort, 3-5 mm, grijsblauw.
KLEURINDRUK: grijsblauw, in de winter paarsbruin.
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?e~e

a!.;v.at lan~er in cultuur zijnde cultivar. wordt nu minder gekweekt dan vroeger.
Hicksu IS mooier dan de soort zelf en verdient daardoor een plaats in het sortiment
De habitus van 'Hicksii' is dezelfde ais die van de gestekte kloon, die als J. sabina zee~
algemeen wordt verhandeld.

* Juniperus

sabina 'Rockery Gem' (Le Feber & Co, Boskoop, 1966)

GROEiwiJz~:

lage, platt~ struik, dicht vertakt, tot ongeveer 50 cm hoog; twijgen min of
meer opstiJgend vanuit de hoofdtakken (later verdwijnt dit effect).
BLADEREN: naald~?rmig, 4-5 mm, helder groen met zilverachtige weerschijn.
KLEURINDRUK: griJSgroen.
Deze nog ni~uwe cultivar !ijkt wel ~p 'Tamariscifolia', wordt wel iets hoger en groeit
Het IS een goede tumvorm, die als bodembedekker wel voldoet en ook in grotere
rotstumen kan worden geplant. Er werd een Zilveren Medaille aan toegekend tijdens de
"Flora Nova '66" te Boskoop.

snelle~.

o Juniperus sabina 'Skandia' (F.J. Grootendorst & Zonen, Boskoop, 1953)
GROEIWIJZE: vrijwelliggende struik met lange hoofdtakken; de twijgen staan recht op
de takken en vormen zodoende een vrij volle plant, tot 50 cm hoog.
BLADEREN: naald- en schubvormig, kort, donkergroen.
KLEURINDRUK: donkergroen, bruinachtig groen in de winter.
'Skandia' .is, evenee.ns als 'Arcadia', geselecteerd uit Russische zaailingen, verkregen
van D. Hill Nursenes. Deze vorm lijkt veel op 'Arcadia' en is nauwelijks meer in
cultuur.

o Juniperus sabina 'Tamariscifolia'
GROEIWIJ~E: kr~ipende, pl~tte

stru!k, 2-3 m breed en nauwelijks meer dan 50 cm hoog;
takken Uitgroeiende vanuit het midden van de plant, twijgen schuin omhoog staand
langs de takken, dicht opeen.
BLADEREN: naaldvormig, kort, 3-4 mm, puntig, enigszins scherp; de schubvormige
alleen aan de snel groeiende, korte twijgjes, groen.
KLEURINDRUK: groen.
'Tamariscifolia' is een dwergconifeer, die nog steeds veel wordt gekweekt. De plant
heeft helaas zeer veel last van taksterfte, waartegen weinig valt uit te richten. De
taksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel Phomopsisjuniperovora. In de U.S.A .
werd een andere kloon geselecteerd (namelijk 'Tam No Blight') die hier veel beter
tegen bestand is en het is raadzaam, alleen deze kloon te kweke~.
D~ overbekende "~amaris~ifolia' is weliswaar een kloon, maar de plant komt ook in het
wild voor en wel m SpanJe, op Sicilië en in Griekenland (var. tamariscifolia).

** Juniperus sabina

'Tam No Blight' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S.A., 1970)
syn. Juniperus sabina 'New Blue' (verbastering)
Juniperus sabina 'Tamariscifolia Compacta'
Juniperus sabina 'Tamariscifolia No Blight'

GROEIWIJZE: geiijk aan die van 'Tamariscifoiia'.
BLADEREN: gelijk aan die van 'Tamariscifoiia' .
KLEURINDRUK: groen, wellicht met iets meer grijze weerschijn.

u!t

~e
~merika geïmporteerde cultivar 'Tam No Blight' is onmiskenbaar een 'Tamaris~Ifoha -type;. de toevoeging "No Blight" slaat op het vrij zijn van taksterfte. Inderdaad

IS de aantastmg door deze schimmel aanmerkelijk minder dan die bij de in Boskoop
g.ekweekte vorm. Als men deze twee verwart bij het stekken of anderszins,
ZIJn ze als JOnge planten niet meer uit elkaar te halen.
De namen 'Tamariscifolia Compacta' en 'Tamariscifolia No Blight' zijn ongeldig!
a!~emeen
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**

Juniperus sabina 'Thomsen' (Thomsen's Pianteskole, Skalborg, Denemarken, 1960)
GROEIWIJZE: liggende, matvormende struik, nauwelijks hoger dan 10-20 cm; twijgen
kort 4-6 cm draadvormig, dicht geplaatst, iets veervormig.
Bt-AD~REN : n~ald- en schubvormig, donkergroen; de schubvormige aan iets sneller
gegroeide twijgen.
KLEURINDRUK: donkergroen.
Dit is een mooie aanwinst, die nog weinig wordt gekweekt. De Keuringscommissie
waardeerde deze vorm ook hoog, omdat deze plant geen last heeft van taksterfte.
'Thomsen' is als bodembedekker zeer geschikt, in tegenstelling tot vormen als 'Arcadia' enz., die daarvoor te hoog worden.
Juniperus sargentii- Noord-Japan, Kurillen en Sachalin
syn. Juniperus chinensis var. sargentii
GROEIWIJZE: vrijwel liggende struik, soms tot 3 m breed, niet hoger dan 50-60 cm;
takken dikwijls los van de grond, wijd afstaand, twijgen kort en stug, iets vierkant.
BLADEREN: schubvormig, kort en stug, iets gegroefd, grijsgroen; in het midden van de
plant en aan korte twijgjes ook naaidvormig, groen, kort en iets scherp.
KEGELBESSEN: bolvormig, 6-8 mm, blauw, berijpt.

Juniperus sargentii is lang beschouwd als een variëteit van J. chinensis. J. Ohwi doet dit
nog in de "Flora of Japan" (1965).
o Juniperus sargentii 'Glauca' (F. J. Grootendorst & Zonen, Boskoop, vóór 1940)
GROEIWIJZE: liggende struik, takken vrijwel los van de grond, kort en stug, dicht
..
vertakt; twijgen opstijgend, stijf.
BLADEREN : schubvormig, klein, iets gegroefd, blauwgroen; slechts wemig naaidvormige.
KLEURINDRUK: blauwgroen.
Deze oude tuinvorm is allang in Nederland in cultuur. Het is een selectie uit zaailingen
van Juniperus sargentii. Omstreeks 1940 werd deze cultivar door F .J. Grootend.orst ~
Zonen in de handel gebracht en wordt soms nog verhandeld onder de naam J. chmensts
'Sargentii Glauca' .
o Juniperus sargentii 'Viridis' (F.J. Grootendorst & Zonen, Boskoop, vóór 1940)
GROEIWIJZE: liggende struik; takken los van de grond, kort en stug, vrij dicht, twijgen
opstijgend, stug.
BLADEREN: schubvormig, klein, gegroefd, lichtgroen.
KLEURINDRUK: heider groen.
Eveneens een oude vorm, die door selectie uit zaailingen werd verkregen. Deze cultiv.ar
werd en wordt soms nog verhandeld als J. chinensis 'Sargentii', hoewel deze naam met
als synoniem in de literatuur wordt vermeld.
.
.
Beide vormen van J. sargentii hebben een beperkte waarde en kunnen m het sortiment
worden gemist.
Juniperus squamata- Oostelijke Himalaja en Midden-China
syn. Juniperus recurva var. squamata
GROEIWIJZE: brede struik, soms ook liggend; takken lang, afstaand (sommige takken
recht opgaand), twijgen dik en kort.
..
BLADEREN: priemvormig, 4-6 mm, in kransen van 3, scherp aanvoelend, bovenZIJde
holrond, blauwwit, onderzijde bol, groen, gegroefd.
KEGELBESSEN: elliptisch, 6-8 mm, paarszwart bij rijpheid.
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Juniperus squamata is een soort met een groot verspreidingsgebied van de Himalaja tot
in Centraal-China en mogelijk ook Taiwan, maar wordt in Nederland niet gekweekt.
De plant die onder deze naam wordt aangetroffen is bijna steeds J. procumbens.
Aan oudere planten sterven veel twijgen af; ze vallen daarna niet af maar drogen in aan
de plant. Dit is een lelijk gezicht. Deze eigenschappen hebben ook enkele cultivars van
J. sq.uamata. Onderhoud is hier noodzakelijk.

*** Juniperus

squamata 'Biue Carpet' (Jac. Scheemaker B.V., Boskoop, 1970)

GROEI W IJZE:

brede, vrijwel platte struik, zeer dicht vertakt, tot 30 cm hoog en tot 2 m

breed.
naaldvormig, 6-9 rum, gelijk aan die van 'Meyeri', staalblauw; oude, niet
afgevallen naalden geel.
KLEURINDRUK: zilverblauw (iets lichter dan 'Meyeri').
BLADEREN:

'Blue Carpet' is een sport uit de bekende opgaande cultivar 'Meyeri', maar verschilt
daarvan door de vrijwelliggende groeiwijze. Het is een prachtige aanwinst, die al op
grote schaal wordt gekweekt. Deze vorm verkreeg het predikaat "de beste nieuwe
conifeer" tijdens de "Flora Nova '76" te Boskoop en verwierf al in 1972 een Getuigschrift Eerste Klas. Op de "Floriade 82" te Amsterdam werd ' Blue Carpet' bekroond
met een Eerste Prijs.
Oude planten behoeven enig onderhoud; de gele naalden en twijgjes moeten af en toe
worden verwijderd . Foto blz. 23.
/

* Juniperus

squamata 'Biue Spider' (Joh, Nieuwesteeg, Boskoop, 1980)

brede struik, in het midden duidelij k hoger, zeer dicht vertakt, tot circa 50
cm hoog en tot 2 m breed.
BLADERE N: naald vormig, 6-9 rum, gelijk aan die van 'Meyeri', staalblauw; oude, niet
afgevallen naalden geelbruin.
KLEURINDRUK: zilverblauw.

GROEIWIJZE :

Mooie nieuwigheid, eveneens een sport uit ' Meyeri'. Deze cultivar is nog wem1g
verspreid. Verwierf in 1980 een Getuigschrift van Verdienste en werd op de "Floriade
'82" te Amsterdam bekroond met een Eerste Prijs.

***

Juniperus squamata 'Biue Star' (Gebr. Hoogeveen, Reeuwij k, 1950) foto blz. 2

langzaam groeiende, dichte struik, afgeplat bolvormig, zonder duidelij ke
kop, tot 80 cm hoog en 100 cm breed.
BLADEREN: naaldvormig , 6-10 rum, gelijk aan die van 'Meyeri' , staalblauw; oude, niet
afgevallen naalden geel.
KLEURI N DRUK : zilverblauw.

GROEIWIJZE:

'Blue Star' werd in 1964 in de handel gebracht en is ontstaan als een heksenbezem in een
plant van J. squamata 'Meyeri'. Het is een uitstekende dwergconifeer voor balkons,
bloembakken, grafbeplanting en kleine tuinen .
'Blue Star' wordt zeer algemeen gekweekt en verwierf in 1964 een Getuigschrift Eerste
Klas. Op "Herfstweelde '64" werd de plant bekroond met een Gouden Medaille.

* Juniperus

squamata 'Holger' (H. lensen, Helsingborg, Zweden, vóór 1975)
syn . Juniperus squamata 'Gold Tip'

brede, lage struik, 2 tot 3 m breed en 60 tot 80 cm hoog, zeer dicht vertakt.
naald vormig, aanvankelijk vrij sterk geel, later vergroenend; oude naalden
grijsgroen.
KLEURINDRUK: geelgroen tot grijsgroen (in het voorjaar tweekleurig).

G ROE IWIJ Z E :
BLADEREN:

I . Juniperus virginiana
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2. J. squamata

Er is verwarring ontstaan in de kwekerijen over het verschil tussen deze vorm en de
hierop gelijkende 'Hunnetorp'. De echte 'Holger' - die zou zij n ontstaan uit een
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kruising van J. squamata 'Meyeri' en J. x media ' Pfitzeriana A urea' - maakt een
geelgroene indruk. De planten, die de gele indruk niet maken behoren tot 'Hunnetorp'
of mogelijk ook tot ' Filborne' .
'Holger' wordt weinig gekweekt, maar heeft door de aparte kleur, wel enige sierwaarde.

** Juniperus squamata 'Hunnetorp'

(H . l ensen, Helsingborg, Zweden, vóór 1975)
syn. Juniperus squamata 'Holger' (foutieve benaming in de kwekerijen)
Juniperus squamata 'Hohlentorp'

GROEIWIJZE: brede, lage struik, tot 100 cm hoog; oudere planten onregelmatig van
vorm, tot 3 m breed.
BLADEREN: naaldvormig, 6-8 mm, iets scherp aanvoelend, grijsblauw.
KLEURINDRUK: groengrijs met zilverachtige glans.
Deze mooie conifeer wordt veelal gekweekt onder de foutieve naam 'Holger'; deze
laatste is echter- zoals al is opgemerkt- geelgroen van kleur. Aan ' Hunnetorp' werd op
de "Herfstweelde '78" een Gouden Medaille toegekend , ook weer onder de onjuiste
naam 'Holger'.
o Juniperus squamata 'Prostrata' (M. Hornibrook, E ngeland, 1909)
GROEIWIJZE: vrijwel liggende, egaal platte struik, langzaam groeiend, dicht vertakt.
BLADEREN: naaldvormig, 6-7 mm, prikkend, grijsgroen.
KLEURINDRUK: grijsgroen.
Deze cultivar is door Hornihrook geselecteerd uit Chinees zaad, dat door E.H. Wilson
werd verzameld. Welch vermoedt dat we hier te doen hebben met de echte J. squamata,
de typische wilde vorm. Als t uinplant heeft deze geen waarde.

Juniperus virginiana -

Virginische jeneverbes of Rode ceder -

Noord-Amerika

GROEIWIJZE: hoge boom (12-25 m); kroon van jonge boom sla nk eivormig .
BLADEREN: naald- en schubvormig; de naaldvormige tot 10 mm, puntig, gegroefd ,
bovenzijde wit gestreept, blauwachtig groen, de schubvormige aangedrukt, tegenoverstaand, grijsgroen.
KEGELBESSEN: rond, 5 mm, blauw met grijze glans.

*** Juniperus virginiana

'Grey Owl' (F.J . Groetendorst & Zonen, Boskoop, 1949)

GROEIWIJZE: grote, brede, dicht vertakte struik, tot 3 m hoog ~~ nog bre~er ; takken
schuin afstaand, onder een hoek van ongeveer 45 graden; tWIJgen vaak Iets afhangend.
.
..
.. bi
d
BLADEREN: naald- en schubvormig, onaangenaam nekend, gnJS tot gnJS auw; e
na~Idvormige blauwgroen, de schubvormige grijs met witte glans.
KLEURINDRUK: grijsblauw.
Deze veel gekweekte gracieuze vorm is in 1938 ontstaan in de kwekerij van de Gebr .
Van Caam te Oudenbosch als een spontane zaailing van Juniperus virginiana 'Giauca',
d ie vrijwel zeker is gekruist met J. x media ' Pfitzeriana'. F.J. Groetendorst & Zonen
bracht deze cultivar in 1949 in de handel.
.
.
Een prachtige vorm, in de combinatie van deze groeiwijze en kleur de beste dre er rs.
o Juniperus virginiana 'Horizontalis'
Vrijwel steeds zij n planten die onder deze naam worden aangeboden, vormen van

Juniperus horizontalis. De naam J. virginiana 'Horizontalis' kan het beste maar
wo rden vergeten , zoals Welch in zijn boek opmerkt.

Juniperus virginiana 'Lemon Hili ' - zie Juniperus x media 'Lemon Hili'
o Juniperus virginiana 'Silver Spreader' (Monrovia Nurseries, Azusa , U.S.A., 1954)
GROEIWIJZE: brede struik, tot ongeveer 2 m hoog en veel breder , dicht vertakt; de
hoofdtakken staan onder een hoek van 30 à 40 graden.
BLADEREN: naald- en schubvormig; de naaldvormige groen , kort, iets prikkend, de
schubvormige aan de snel gegroeide jonge twijgen, iets knikkend, grijs.
KLEURINDRUK : grijs.
Deze weinig gekweekte cultivar is in de U .S.A. populair en wordt daar veel gekweekt.
De plant lij kt veel op 'Grey 0~1', blijft echter .iets lager en.is groener. 'Silver Spr~ader'
maakt minder lange scheuten m de zomer en IS daardoor Iets compacter. Naast Grey
Owl' en ' Biue Clo ud' lijkt deze cultivar overbodig.

Juniperus virginiana is inheems in het oosten van Canada en in de U.S.A . ten oosten
van de Rocky Mountains. Linnaeus beschreef deze soort al in 1753 in Species Plantarum.
Het is de onderstam voor alle Juniperus-cultivars en hij is ook als bosboo m en
houtproducent van groot belang.
Er zijn eigenlijk geen laagblijvende cultivars van J. virginiana. E nkele vo rmen zijn
hybriden met andere soorten, ontstaan door kruising met name met J. chinensis. Deze
struikvormige cultivars worden vooralsnog onder J. virginiana gerangschikt. Invloed
van J. sabina is niet bewijsbaar. Derhalve kunnen zij niet zonder meer bij J. x media
worden ondergebracht. Hiervoor zou een nieuwe groepnaam moeten worden gecreëerd.

* Juniperus virginiana 'Blue Cloud' (F .J. G roetendorst & Zonen B.V., Boskoop, 1955)
GROEIWIJZE: brede struik, veel breder dan hoog, tot 100-150 cm hoog; twijgen dun,
bijna draad vormig, afhangend.
BLADEREN: naald- en schubvormig, onaangenaam riekend, grijsblauw; de schubvormige aan de snel gegroeide twijgjes.
KLEURINDRUK: grijsblauw, iets zilverwit doorspikkeld.
'Biue Cloud' gelijkt veel op 'Grey Owl' , maar wordt bij lange na niet zo hoog. Deze
vorm wordt niet veel gekweekt, maar het is toch een moo ie tuinplant.
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Juniperus virginiana 'Grey Owl'
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Juniperus x media ' Berry Hili' (Minier S.A. , Angers, Frankrijk, 1976)
Breed opgaande struik met dezelfde habitus als ' Pfitzeriana', doch minder breed en iets
minder hoog; bladeren grijsgroen.
Juniperus x media 'Blue Vase' (Monrovia Nurseries, Azusa, U.S .A ., vóór 1957)

De onderstaande cultivars werden niet in de "sterrenkeuring" betrokken. Enkele zijn ook
nauwelijks of (nog) niet in de Nederlandse kwekerijen aanwezig. Sommige zijn wellicht
goede aanwinsten .
Juniperus communis 'Gold Beach' (Arnold Arboretum, U.S .A., 1968)
Zeer lage en zeer langzaam groeiende vorm; bladeren naaldvormig, groen tot donkergroen.
Werd door Dr. D. Wyman gevonden en via het Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass.,
U.S.A., verspreid.
Juniperus communis 'Soapstone' (Cambridge Univ., Cambridge, Engeland, vóór 1979)
Liggende struik met naar alle zijden groeiende takken; naalden iets achterwaarts gebogen,
d~ardoor vlak langs de twijgen geplaatst, 8-10 mm lang, zacht aanvoelend, groen, in de
wmter bronskleurig bruin.
Deze selectie werd gevonden door Dr. D.E . Coombe van de Universiteit te Cambridge. De
pl~n~ h~eft enige gelijkenis met 'Repanda', maar blijft vermoedelijk iets lager. Is thans nog
we1mg m cultuur; naar alle waarschijnlijkheid is het een aardige aanwinst in het sortiment.

Vrij hoge struik, slechts weinig breder dan hoog; naalden grijsblauw.
De cultivar ' Blue Vase' lijkt veel op de oudere 'Hetzii', doch is iets blauwer en compacter.
Wordt nog heel weinig gekweekt.
Juniperus x media 'Hill's Blue' (D. Hili, Dundee, Illinois, U.S .A., 1939)
Brede struik, iets breder dan hoog, in het midden duidelijk lager; de hoofdtakken schuin
afstaand, vrij dicht; naaldvormige bladeren grijsblauw, schubvormige bladeren slechts
weinig in aantal.
De kleur van deze cultivar staat tussen die van 'Grey Owl' en 'Pfitzeriana Glauca' in. De
plant is sporadisch in de kwekerijen aanwezig.
Juniperus x media 'Saybrook Gold' (Girard's Nurs., Geneva, Ohio, U.S .A., vóór 1980)
Brede en lage struik met spreidende takken; bladeren helder geel in het voorjaar, donkerder
in de zomer en bronsgeel in de winter.
In Nederland is deze nieuwe vorm nog niet in cultuur; lijkt- althans naar een afbeelding- een
mooie aanwinst.

Juniperus communis 'Velebit' (M. Frei, Wildensbuch, Zwitserland, vóór 1970)
Platte, vrij langzaam groeiende struik, nauwelijks hoger dan 25 cm, tamelijk los vertakt;
naalden vrij lang, 10-13 cm, weinig prikkend, bovenzijde met nauwelijks zichtbare witte
strepen, bronskleurig groen, in de winter bruin.
'Velebit' werd door M. Frei tijdens een studiereis in Joegoslavië verzameld op de berg
Velebit, niet ver van Rijeka. Het is een goede plant voor rotstuinen en deze is ook geschikt
als bodembedekker. De plant is nog weinig in cultuur.

Juniperus x media 'Sulphur Spray' (L. Konijn & Co, Reeuwijk, 1962)
Brede dicht vertakte struik, ongeveer even breed als hoog, tot 2 m; takken opstaand;
blade;en vrijwel alleen naaldvormig, grijsgroen tot geelwit; de roomwitte, schubvormige
bladeren aan sommige snel groeiende scheuten .
Deze zwavelgele sport van 'Hetzii' heeft een heel aparte kleur. De plant is niet echt laag,
maar deze wordt toch lang niet zo hoog en breed als 'Hetzii' .
'Sulphur Spray' werd door L. Konijn & Co (destijds Reeuwijk , thans Ederveen) gewonnen
en verspreid. De plant, die ten onrechte zeer weinig wordt gekweekt, verwierf op de
"Herfstweelde '68" te Boskoop en Zilveren Medaille.

Juniperus horizontalis 'Blue Horizon' (U.S .A., vóór 1979)
Lage, vrijwel plat groeiende, tamelijk blauwe cultivar, enigszins op 'Blue Chip' gelijkend .
Volgens H. Welch lijkt de plant meer op 'Wiltonii' . Wordt slechts op bescheiden schaal in
Nederland gekweekt.

Juniperus squamata 'Filborne' (H. Jensen, Helsingborg, Zweden, vóór 1975)
Een op ' Hunnetorp' gelijkende selectie, maar de plant groeit iets sneller en wordt daarom
wel als een verbetering beschouwd. 'Filborne' is nog weinig in cultuur.

Juniperus horizontalis 'Biue Mist' (Can. Dept. of Agric., Ottawa, Canada, 1964)
Matvormende struik met opgaande twijgtoppen. De kleur is groenachtig blauw.
Juniperus horizontalis 'Jade Spreader' (Monrovia Nurseries, Azusa, U .S.A., 1969)
Nieuwe, matvormende struik met schubvormige, zeegroene bladeren.
Juniperus horizontalis 'Marcellus' (Arnold Arboretum, U .S.A., vóór 1960)
Matig dicht vertakte struik met schubvormige bladeren, grijsblauw, in de winter paarsblauw. De plant zou gelijken op 'Petraea', die door de Plumfield Nurseries, Fremont,
Nebraska, werd geïntroduceerd. De naam 'Marcella' is naar alle waarschijnlijkheid foutief.
Er is één exemplaar aanwezig in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam.
Juniperus horizontalis 'Winter Blue' (Herkomst onbekend; vóór 1978)
Een nieuwe, op 'Andorra Compact' en 'P1umosa' gelijkende cultivar in de zomer lichtgroen tot iets blauwgroen, 's winters verkleurend naar tamelijk blau~purper.
Deze cultivar is in Nederland nog weinig verspreid. J .D . zu Jeddeloh, Duitsland bood
'Winter Blue' aan in een voorraadlijst van 1978. De plant is vermoedelijk uit A:Oerika
afkomstig.
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OVERZICHT VAN DE GROEIWIJZEN

Overtroffen door:
Juniperus communis:
o 'Depressed Star'
o 'Hornibrook's Gold'
o 'Minima'
o 'Tempelhof'

'Hornibrookii'
'Hornibrookii'
'Hornibrookii'
'Repanda'

Juniperus conferta:
o 'Blue Pacific'

'Emerald Sea'

Breed (spreidend)
(meer dan 50 cm hoog)

'San José' (J. chinensis)

Juniperus chinensis:

Juniperus davurica:
o 'Expansa'
o 'Expansa Aureospicata'
o 'Expansa Variegata'
Juniperus horizontalis:
o 'Banff'
o 'Bar Harbor'
o 'Blue Acres'
o 'Douglasii'
o 'Emerson'
o 'Glenmore'
o 'Green Acres'
o 'Grey Pearl'
o 'Livida'
o 'Plumosa'
o 'Turquoise Spreader'
o 'Webber'
o 'Yukon Belle'
Juniperus x media:
o 'Blue and Gold'
o 'Goldkissen'
o 'Gold Star'
o 'Kuriwao Gold'
o 'Mordigan Gold'
o 'Winter Surprise'

'Blue Chip'
'Wiltonii'
'Hughes' /'Jade River'
'Hughes' /'Jade River'
'Hughes'
'Wiltonii'
'Prostrata'
'Alpina'
'Jade River'
'Andorra Compact'
'Prince of Wales'
'Prince of Wales' /'Prostrata'
'Jade River'

'Gold Coast'
'Pfitzeriana Aurea'
'Old Gold'
'Gold Coast'

'Bonin lsles'

Juniperus sabina:
o 'Blue Danube'
o 'Buffalo'
o 'Skandia'
o 'Tamariscifolia'

'Hicksii'
'Broadmoor'
'Broadmoor'
'Tam No Blight'

Juniperus communis:
s 'Depressa Aurea'
o 'Depressed Star'
o 'Tempelhof'

s 'Berkshire'

* * * 'Hornibrookii'
o 'Hornibrook's Gold'
o 'Minima'
s 'Nana Aurea'
* * * 'Repanda'

'Blue Carpet' /'Blue Spider'

Juniperus virginiana:
o 'Silver Spreader'

'Blue Cloud'

* 'Corielagan'
ng 'Gold Beach'
ng 'Soapstone'
ng 'Velebit'
/

Juniperus conferta:
o 'Blue Pacific'
* 'Emerald Sea'

Juniperus davurica:
o 'Expansa'
o 'Expansa Aureospicata'
o 'Expansa Variegata'

Juniperus horizontalis:
s 'Alpina'

* 'Andorra Compact'
o
o
o
ng

'Banff'
'Grey Pearl'
'Plumosa'
'Winter Blue'

'Blue Carpet' (J. squamata)

Juniperus squamata:
o 'Prostrata'
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Plat (matvormend)
(minder dan 20(-30) cm hoog)

* 'San José'

Juniperus procumbens:
o 'Nana'

Juniperus sargentii:
o 'Glauca'
o 'Viridis'

Breed (spreidend)
(minder dan 50 cm hoog)

Juniperus procumbens:
s 'Bonin lsles'

o 'Bar Harbor'
o 'Blue Acres'
** 'Blue Chip'
ng 'Blue Horizon'
ng 'Blue Mist'
o 'Douglasii'
* 'Emerald Spreader'
o 'Emerson'
o 'Glenmore'
o 'Green Acres'
*** 'Hughes'
* * 'Jade River'
ng 'Jade Spreader'
o 'Livida'
ng 'Marcellus'
** 'Prince of Wales'
* * 'Prostrata'
o 'Turquoise Spreader'
o 'Webber'
* * * 'Wiltonii'
o 'Yukon Belle'
o 'Nana'
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Juniperus sabina:
o 'Blue Danube'
* 'Hicksii'

* 'Arcadia'
* * 'Broadmoor'

SUMMARY

** 'Thomsen'

o 'Buffalo'
* 'Calgary Carpet'
* 'Rockery Gem'
o 'Skandia'
o 'Tamariscifolia'
** 'Tam No Blight'

In 1978, the Iudging Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society decided to
hold a trial of the spreading and creeping shrubby farms of Juniperus. Accordingly, an
extensive col/eetion of suchjunipers was planled at the trial grounds of the Research Station
jor Arboriculture and Urban Greenery in Boskoop. Thejollowing report is the result ojthis
trial.

Juniperus sargentü:
o 'Glauca'
o 'Viridis'

Juniperus squamata:
*** 'Blue Star'
ng 'Filborne'
* 'Holger'
** 'Hunnetorp'

* * * 'Blue Carpet'
* 'Blue Spider'

o 'Prostrata'

On a point of nomenclature, the present editors decided to retain the use of the name
Juniperus x media, despite its possible non validity, in recognition of its wide usage in the
!rade. Hybrids of Juniperus virginiana have been described under that species. The species
themselves have not been judged, only !heir named cultivars.
The merit stars have been given as usu al and mean: ***excellent, * * very good, * good, sjor
special purposes and o can be eliminated.

Juniperus virginiana:
* 'Blue Cloud'
*** 'Grey Owl'
o 'Silver Spreader'

The recommended Juniperus cultivars in this report are:
/

* chinensis 'San José'- low and spreading with greyish joliage.
* communis 'Corielagan' - slow growing, creeping jorm with long leaves.
* * communis 'Hornibrookii' - trailing with prickly leaves.
Breed (spreidend)
Breed (spreidend)
(meer dan 100-150 cm hoog) (50-100 cm hoog)

Breed en laag
(minder dan 50 cm hoog)

*** communis 'Repanda'- a/most creeping with brownish-green leaves, not prickly.
* conjerta 'Emerald Sea' -low and spreading, of compact growth with bluishjoliage.

*
Juniperus x media:
* 'Armstrongii'
ng 'Berry Hili'
o 'Blue and Gold'
ng 'Blue Vase'
o 'Gold Star'
ng 'Hill's Blue'
*** 'Mint Julep'
* * 'Pfitzeriana Aurea'
* 'Pfitzeriana Glauca'
ng 'Sulphur Spray'

* * * 'Gold Coast'
* 'Golden Saucer'
o 'Kuriwao Gold'

** 'Mathot'

o 'Goldkissen'
s 'Lemon Hili'
* * 'Ramlösa'
ng 'Saybrook Gold'

o 'Mordigan Gold'

*** 'Old Gold'
* * 'Pfitzeriana Compacta'
o 'Winter Surprise'

horizonta/is 'Andorra Compact'- low and spreading with a peculiar winter colour.

* * horizonta/is 'Blue Chip, - excellent blue-leaved creeper.
* horizonta/is 'Emerald Spreader'- jully creeping; dark greyish-green joliage.
***
**
**
**

horizonta/is 'Hughes' - very jast growing, extremely flat with bluish joliage.
horizonta/is 'Jade River'- strong growing, a/most creeping with silvery-blue leaves.
horizonta/is 'Prince of Wales'- dark green, trailing.
horizonta/is 'Prostrata'- excellent, jast growing, prostrate; leaves green, tinted lilac
in winter.

*** horizonta/is 'Wiltonii' - the best bluish-grey juniper jor ground-cover; it is better
known though incorrectly as 'Giauca'.

* x media
LITERATUUR:
KRüSSMANN, G.: Handbuch der Nadelgehölze, Aufl. 2, 1983.
OuDEN, P. DEN : Coniferen, Ephedra en Ginkgo, 1949.
ÜUDEN, P. DEN en BOOM, B.K .: Manual of Cu ltivated Conifers, 1965 .
WE LCH, H .J .: Manual of Dwarf Conifers, 1979.
DENDROFLORA: Diverse nummers (overzichten bekroonde planten).
Diverse Amerikaanse catalogi: o.a. Monrovia Nurseries, Azusa, Californië; Mitsch Nursery, Aurora, Oregon en
Jean Iseli, Boring, Oregon .
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'Armstrongü'- compact growing, low with greyish-green joliage.

*** x media 'Gold Coast'- spreading with golden-yellow joliage.
* x media 'Golden Saucer' - quite yellow joliage, especially in winter.
* * x media 'Mathot'- compact growing with joliage like 'Pjitzeriana'.
*** x media 'Mint Julep'- braad spreading with deep green leaves.
*** x media 'Old Gold' - rich bronzy-yellow joliage; the best in its group.
* * x media 'Pjitzeriana Aurea'- simi/ar to 'Pjitzeriana', leaves greenish-yellow.
3'1

** x media 'Pjitzeriana Compacta'- simi/ar to 'Mathot', but orginated in the U.S.A.
* x media 'Pfitzeriana G/auca'- wide spreading branches; bluish joliage.
** x media 'Ramlösa'- a/most creeping, much /ower than mostothers of its group .

* sabina 'Arcadia'- low growing with green joliage, brownish-green in winter.
* * sabina 'Broadmoor' - a/most creeping; good jor ground-cover.
* sabina 'Ca/gary Carpet'- interesting novelty with good joliage.
*
*
**
**

sabina 'Hicksii'- old-jashioned farm with somewhat g/aucous joliage.
sabina 'Rockery Gem' - trailing with jresh greyish-green leaves.
sabina 'Tam No Blight' - jree jrom disease, otherwise like 'Tamariscijolia '.
sabina 'Thomsen' - very /ow creeping; joliage dark green .

*** squamata 'Biue Carpet'- wide spreading, trailing with silvery-blue joliage.
* squamata 'Biue Spider'- deep silvery-blue joliage; centre of the plant higher than
the spreading branches.

*** squamata 'Blue Star'- excellent dwarf farm jor many purposes; silvery-blue
joliage.

* squamata 'Ho/ger'- spreading with a yellowish tone in its silvery-grey joliage.
** squamata 'Hunnetorp'- much like the preceding, somewhat more vigorous and
silvery-grey joliage.

* virginiana 'Biue C/oud' - large and spreading with bluish joliage.
*** virginiana 'Grey Owl' - large with greyish-b/ue joliage; the best in its group.
For special purposes the jollowing were se/ected:
s communis 'Berkshire' - neat and dwarj; nat suitable jor ground-cover.
s communis 'Depressa Aurea'- braad spreading with bronzy-yellow /eaves.
s communis 'Nana Aurea'- /ow and spreading with beautiju/ golden-yellow joliage.
s horizonta/is 'Aipina'- upright growing; greenish-lilac during winter.
s x media 'Lemon Hili' - slow growing, very compact with greyish-green joliage.
s procumhens 'Bonin Is/es'- exce/lentfor rock-gardens; leaves greyish-green. Nat to be
conjused with Juniperus procumhens 'Nana' of many nurseries.
The jo/lowing novelties, nat yet judged, impressed:
ng communis 'Soapstone'- prostrate with green /eaves, bronzy-brown in winter.
ng communis 'Ve/ebit ' - rather slow growing, spreading with green /eaves, brownish in
winter.
ng x media 'Su/phur Spray' - shrubby with most unusua/ colour.
ng squamata 'Filborne'- in many respects like 'Hunnetorp', somewhat jaster growth.

Cultivars, nat recommended can be consulled on page 34.
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