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VAN GELDEREN

PIN US

In 1974 werd door de toenmalige voorzitter van de keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen een groot aantallangzaam groeiende cultivars van
Pinus verzameld en op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop opgeplant. Deze verzameling kreeg al spoedig de bijnaam "Mini-Pinetum".
De collectie werd weldra uitgebreid met verschillende, sneller groeiende cultivars. Eveneens werd ter vergelijking een aantal Pinus-species aangeplant. Deze laatste zijn wel in de
beschouwing betrokken, ze werden echter niet gekeurd . In deze bijdrage worden uitsluitend dwergvormen, langzaam groeiende en matig hoog groeiende cultivars behandeld,
waarvan het merendeel op sier- en gebruikswaarde werd gekeurd. De keuringscommissie
sloot dit werk in 1981 af, nadat zij er vijf jaar mee bezig was geweest.

Het genus Pinus- waarvan de Nederlandse naam luidt: den of pijn- omvat 70-100 soorten, alle voorkomend op het noordelijk halfrond, noordwaarts tot boven de poolcirkel
(68° NB) in Europa en zuidwaarts tot in de gebergten van Midden-Amerika, NoordAfrika, Indo-China en Noord-Sumatra.
Vele soorten uit tropische en subtropische gebieden zijn in ons klimaat niet winterhard.
Enkele van deze Pin us-soorten zijn belangrijk voor de bosbouw, met name op het zuidelijk halfrond, onder andere P. radiata.
Van de soorten uit de gematigde streken zijn diverse zeer belangrijk voor de bosbouw: Pinus sylvestris, P. cembra, P. nigra en P. pinaster in Europa; P. contorta, P. monticola, P.
ponderosa en P. jejjreyi in Noord-Amerika en P. densiflora in Japan.
Enkele soorten uit de hooggebergten zijn lage tot matig hoge struiken, zoals Pinus mugo
in Europa en P. pumila in Noordoost-Azië.
De vele cultuurvariëteiten zijn voor een groot deel in het wild gevonden . De overige werden meestal in kwekerijen uit zaailingen geselecteerd .

Omdat in dit rapport de cultivars van slechts weinige species worden beschreven, zal de
praktische indeling naar het aantal naalden (vijf en twee per bundel) worden aangehouden.
Het rijpingsproces en het openspringen van de kegels is bij de diverse soorten en cultivars
zeer verschillend. Terwijl de kegels van bijvoorbeeld Pinus cernbra en P. pumila zeer lang
gesloten blijven (min of meer tot de zaden rijpen en uitvallen), springen de kegels van bijvoorbeeld P. nigra, P. parvijlora, P. strobus en P. sylvestris spoedig wijd open, maar deze
blijven daarna nog vaak lang aan de boom hangen.
Als bij de cultivars in dit rapport niets over de kegels wordt vermeld, betekent dit dat zij
(nog) niet bij de betreffende cultivar zijn waargenomen.
Wanneer een korter of langer gedeelte van de naalden plotseling naar beneden is gebogen,
wordt dit in de beschrijvingen een "knik" genoemd.
Uit nader onderzoek tijdens de keuringsperiade is gebleken dat diverse cultivars, ook zeer
bekende, abusievelijk bij verkeerde species zijn ingedeeld. Deze vroegere "vergissingen"
zullen hier ongedaan worden gemaakt.
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KEURINGSRAPPORT
Waardering:

***
**

*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (for special purposes)
kan vervallen (can be elirninated)

* Pinus cernbra 'Compacta Glauca' (C . Frets & Zonen, circa 1930)
GROEIWIJZE: dicht en gedrongen, kegelvormig boompje, tot 4 à 5 m hoog.
NAALDEN: donker grijsgroen met weinig opvallende, blauwwitte bovenzijde, 8-10
cm lang, in dichte bundels, 4-5 jaar aan de plant blijvend .
KEGELS: als die van de soort; zeer zelden aanwezig.
Een mooie, langzaam groeiende cultivar, die vrij moeilijk te vermeerderen is. Is helaas tamelijk vatbaar voor wolluis (Pineus sp.).
Pinus cernbra 'Glauca' (vóór 1866)

NAALDEN IN BUNDELS VAN VIJF (z.g. 5-naaldig)

De onder deze naam voor de keuring ingezonden planten behoren tot Pinus koraiensis 'Silveray' . De echte P. cernbra 'Glauca' is in Boskoop klaarblijkelijk niet in cultuur.

Pinus aristata- U.S.A. (Rocky Mountains: Colorado tot Zuidoost-Californië)

Pinus cernbra ' Globe' -zie Pinus pumila 'Globe'

GROEIWIJZE: zeer langzaam groeiende boom, tot 15 m hoog, in Nederland meestal
aanmerkelijk kleiner.
NAALDEN: grijsgroen, tamelijk kort, 2-4 cm lang, zeer lang aan de plant blijvend,
bezet met opvallende, witte harsdruppeltjes, waardoor deze soort met geen
enkele andere kan worden verward.
KEGELS: vrij klein, 4-6 cm, zeer lang aan de boom blijvend; in Europa uiterst zelden
aanwezig.

Pinus cernbra 'Nana' - zie Pinus pumila 'Nana'

Deze Amerikaanse soort heeft zeker waarde voor de liefhebber. Pinus aristata is niet
zo zeldzaam, van tijd tot tijd worden fraaie exemplaren aangetroffen.
De boom kan zeer oud worden. Omstreeks 1950 werden ook in de White Mountains
in Arizona populaties van deze Pinus ontdekt. Door nadere studies werd vastgesteld, dat deze bomen ruim 3000 jaar oud waren, sommige exemplaren nog ouder,
waardoor zij qua leeftijd de alom bekende Sequoia sernpervirens (Redwood) overtreffen. Hiermee behoort Pinus aristata tot de oudste levende planten ter wereld.
Omdat bij de bomen in deze populaties de harsdruppeltjes op de naalden veelal ontbreken, worden zij ook wel tot een aparte soort, namelijk P. tongaeva gerekend.
Pinus cernbra - Alpenden -

Midden-Europa (Alpen en Karpaten)

GROEIWIJZE: vrij kleine boom, tot 15 à 20 m hoog, regelmatig kegelvormig opgebouwd, in de natuur vaak grilliger van vorm.
NAALDEN: donker grijsgroen met blauwwitte stomata-banden aan de bovenzijde 1), in dichte bundels, 6-10 cm lang, dun en tamelijk glad, lang aan de plant
blijvend.
KEGELS: eivormig, 5-8 cm lang, niet openspringend, alleen op oudere bomen (dikwijls 50 jaar of ouder) aanwezig.

GROEIWIJZE: steil, zuilvormig boompje, tot 3 à 4 m hoog.
NAALDEN : donker grijsgroen, 6-8 cm lang, in dichte bundels.
Deze aardige cultivar werd niet gekeurd; er bevindt zich één exemplaar in Arboretum
"Trompenburg" te Rotterdam.
/
De plant was al omstreeks 1850 in Frankrijk bekend .
Pinus flexilis- U .S.A. (Rocky Mountains)

GROEIWIJZE: matig hoge boom met smalle, enigszins kegelvormige kroon, tot.12 à
18 m hoog; takken dikwijls tot horizontaal afstaand. Oudere bomen verbezen
..
dikwijls hun regelmatige vorm.
NAALDEN: dof grijsgroen, bijna recht, met weinig opvallend~ bovenziJde, w~~rdoor
ze éénkleurig grijsgroen lijken (dit in tegenstellmg tot d1e van_ de er op liJkende
P. parviflora), 3-6 cm lang, in dicht aanliggende bundels, 4-6 Jaar aan de boom
blijvend .
KEGELS: lang eivormig, 8-12 cm lang en 4-6 cm diameter.
Een mooie boom die in Nederland slechts weinig in tuinen en parken voorkomt.

** Pinus flexilis 'Firmament' (nieuwe naam)
syn. Pinus flexilis 'Glauca' HORT.

Pinus cernbra komt in de berggebieden van Midden-Europa algemeen voor, doorgaans op hoogten van 1200-1800 men is uiteraard volkomen winterhard.
Deze soort groeit als jonge plant zeer langzaam en is zodoende waardevol voor kleine tuinen. P. cernbra is zuurminnend en groeit vaak slecht op zware kalkhoudende
gronden, die niet goed afwateren.

GROEIWIJZE: tamelijk kleine boom, tot 10 à 12 m hoog; takken schuin afstaand
onder een hoek van 45 tot 60°.
NAALDEN: grijsblauw, aan beide zijden ongeveer gelijk van kleur, 4-6 cm lang, in
dichte bundels tegen de takken liggend .
KEGELS: eivormig, 7-12 cm lang, eindstandig, zittend.

In de kwekerijen komen verschillende cultivars voor, die in de praktijk tot Pinus
cernbra worden gerekend. Uit nader onderzoek blijkt nu, dat deze cultivars, met uitzondering van 'Compacta Glauca', alle tot de verwante P. purnila behoren, waaraan
zich onder andere doorgaans veel kleinere kegels ontwikkelen.
De plant, die werd ingezonden als P. cernbra 'Glauca' is P. koraiensis 'Silveray' .

De onder de naam 'Glauca' gekeurde planten zijn afkomstig van de Duitse coniferenkweker J .D. zu Jeddeloh en deze zijn niet te onderscheiden van de in de ~?s
koopse kwekerijen vrij algemeen voorkomende Pinus flexilis. Naar alle wa~rschlJn
lijkheid behoort al het in de Nederlandse (en vele andere Europese) kwekenJen aanwezige materiaal tot één kloon. De twee waardesterren gelden derhalve voor deze
mooie en waardevolle selectie.
De naam 'Glauca' is in de geraadpleegde literatuur niet te vinden. Deze naam in Latijnse vorm is daarom ongeldig. De redactiecommissie stelt hier voor het eerst de
nieuwe cultivarnaam 'Firmament' voor.
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Pinus cernbra 'Chlorocarpa' -zie Pinus pumila 'Chlorocarpa'
1)

4

Pinus cernbra 'Stricta' (Hellemann, Duitsland, 1897)

De bovenzijde van de naalden is morfologisch de onderzijde, doordat de naalden 180° zijn gedraaid .

o Pinus flexilis 'Nana' (U.S.A. vóór 1951)
GROEIWIJZE: meer gedrongen dan Pinus flexilis 'Firmament', maar met dezelfde
habitus.
NAALDEN: dof grauwgroen, 3-4 cm lang, in dichte bundels.

*

GROEIWIJZE: struikvormig, tot 4 m hoog, op latere leeftijd breder dan hoog.
NAALDEN: grijsgroen met blauwwitte bovenzijde, meer gedraaid dan die van de
soort en ook korter (6-9 cm lang), veelal zonder "knik" en veel minder gezaagd.

Pinus flexilis 'Pendula' (J. Vermeulen & Son, Inc., U.S.A., vóór 1971)

Een niet gekeurde semi-dwergvorm, die echter wel in het "Mini-Pinetum" aanwezig
is. In Hillier's Arboretum te Ampfield is een zeer groot exemplaar te zien van ruim 6
m doorsnede en 4 m hoog. De naalden zouden intermediair zijn tussen die van Pinus
cernbra en P. koraiensis. Zij maken een minder "blauwe" indruk dan die van P. koraiensis 'Silveray' .

Zéér aparte treurvorm, die geschikt is als solitair in een grote rotstuin of heidetuin.
Deze cultivar is niet of nauwelijks verspreid. Er is een exemplaar te zien in Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam en één in het "Mini-Pinetum" te Boskoop. De
plant is vrij moeilijk te vermeerderen.

Pinus koraiensis gebied)

Noordoost-Azië (Korea, Japan, Mantsjoerije en Amoer-

GROEIWIJZE: piramidaal opgroeiende boom, tot 20 m hoog, in habitus tussen Pinus
cernbra en P. parviflora.
NAALDEN: grijsgroen tot blauwgroen met opvallend blauwwitte bovenzijde, ruw
aanvoelend, tamelijk lang (10-12 cm), in losse bundels, vaak met een "knikje", al
in het derde jaar afvallend.
KEGELS: 10-14 cm lang, ongeveer 5-6 cm breed.
Een fraaie, winterharde soort uit Oost-Azië, die omstreeks 1860 in Nederland werd
ingevoerd.
Wordt weinig gekweekt. Zaailingen zijn enigszins variabel in naaldkleur. Er zijn
goede exemplaren te zien in Pinetum "Blijdenstein" te Hilversum.
De planten die onder de naam Pinus cernbra 'Glauca' voor de keuring werden ingezonden bleken tot P. koraiensis te behoren.

Pinus koraiensis 'Glauca' - zie Pinus koraiensis 'Silveray'
Pinus koraiensis 'Silveray' (nieuwe naam, 1978)
syn. Pinus koraiensis 'Glauca' HORT.
GROEIWIJZE: onregelmatig opgaand groeiende boom, tot 10 m hoog (jonge bomen
compacter dan iets oudere); takken doorgaans niet afstaand, waardoor de boom
zich onderscheidt van "langnaaldige" typen van Pinus parviflora.
NAALDEN: opvallend zilverkleurig grijsblauw, tamelijk lang (10-13 cm), in
losse bundels, iets gedraaid en meestal met een "knikje" aan het uiteinde, na
3-4 jaar afvallend.
KEGELS: als die van de soort, dikwijls al op jonge planten voorkomend.
Deze zeer fraaie boom is al heellang in cultuur, maar de naamgeving is zeer verward
geweest. De naam 'Glauca' - die meestal voor deze cultivar werd gebruikt - komt in
de geraadpleegde literatuur niet voor en is dus ongeldig.
De planten die in de kwekerijen onder de naam Pinus cernbra 'Glauca' voorkomen,
bleken eveneens tot P. koraiensis 'Silveray' te behoren.
Er staat een mooi exemplaar in Arboretum "Trompenburg" te R:otterdam. Een grotere verspreiding van deze waardevolle Pinus is zeker op zijn plaats.
In verband met de verwarring in de benaming en mede omdat de Latijnse naam
'Glauca' ongeldig is, gaf H.J. GROOTENDORST aan deze vorm in 1978 de nieuwe cultivarnaam 'Silveray'. F .J. Grootendorst & Zonen B.V. zonden hiervan fraaie exem-
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Pinus koraiensis 'Winton' (Hillier & Sons, Engeland, 1964)

Deze semi-dwergvorm heeft als zodanig nauwelijks enige waarde; de kleur van de
naalden is ook niet aantrekkelijk.
Werd onder de foutieve cultivarnaam 'Pygmaea' van J.D. zu Jeddeloh verkregen.

GROEIWIJZE: onregelmatige treurvorm met een hoofdtak en onregelmatig
afhangende zijtakken.
NAALDEN: als die van de soort, iets korter en na 3-4 jaar afvallend.

**

plaren in op de in Boskoop gehouden tentoonstelling " Herfstweelde '78". Er werd
toen aan -deze planten een Gouden Medaille toegekend. Zie hiervoor Dendraflora
Nr. 15-16 (1979), blz. 56.

Pinus monticola- Westelijk Noord-Amerika (van Canada tot Zuid-Californië)
GROEIWIJZE: boom tot 12 à 15 m hoog (in zijn vaderland veel hoger) met een smalle,
kegelvormige kroon.
NAALDEN: donker grijsgroen met weinig opvallende, blauwwitte bovenzijde, in
dicht aanliggende bundels, tamelijk stijf, glad aanvoelend, 4-8(-10) cm lang, oppervlakkig gelijkend op die van Pinus flexilis en P. peuce.
KEGELS: 10-25 cm lang, in Europa zelden voorkomend.
Een voor de bosbouw in Amerika belangrijke boom, die in Europa relatief weinig
voorkomt. Een mooie populatie van tientallen bomen staat in het geografisch arboretum van Tervuren bij Brussel.
/

Pinus monticola 'Ammerland' (J .D. zu Jeddeloh, Duitsland, circa 1960)
GROEIWIJZE: boom tot 15 m hoog, vrij los, minder smal dan de soort.
NAALDEN: blauwgroen, 6-10 cm lang, in dichte bundels.
Deze nieuwe Duitse introductie kon nog niet worden gekeurd; de planten waren nog
te klein. Volgens inlichtingen- verkregen van de winner- is de boom sterk groeiend
en zeer winterhard. Het is een goede vervanger voor Pinus wallichiana.
Als jonge plant groeit deze cultivar nogal " wild"; moet in verband hiermee door
snoeien in vorm worden gebracht. 'Ammerland' is daarom niet geschikt om als kleine plant te worden verhandeld.

* Pinus monticola 'Skyline' (nieuwe naam)
syn. Pinus rnonticola 'Glauca' HORT.
GROEIWIJZE: middelgrote, slank opgroeiende boom, tot 10 à 12 m hoog (soms
hoger); takken schuin opgaand.
NAALDEN: blauwgrijs, bovenzijde zilvergrijs, 5-10 cm lang, vrij slap, zonder
"knik", min of meer tegen de twijgen liggend, 3-4 jaar aan de boom blijvend.
KEGELS: 2-5 bijeen, eindstandig, 10-20 cm lang, in Nederland zelden aanwezig.
Het materiaal dat onder de naam 'Glauca' ter keuring werd opgeplant is niet te onderscheiden van hetgeen in de Nederlandse kwekerijen onder de soortnaam Pinus
rnonticola voorkomt. De waardester geldt daarom in feite voor de kloon die als P.
rnonticola én als P. rnonticola 'Glauca' in Nederland (en elders?) in cultuur is.
Een goed exemplaar van deze boom is te vinden is Arboretum "Trompenburg" te
Rotterdam en deze is aldaar als P. rnonticola geëtiketteerd.
Deze mooie, vegetatief vermeerderde Pinus verdient meer verspreiding, zeker in tuinen waar niet veel ruimte aanwezig is.
De naam 'Glauca' is wederom niet te vinden in de geraadpleegde literatuur. De redactiecommissie is van mening dat deze Latijnse naam daarom ongeldig is en stelt
hier voor het eerst de nieuwe cultivarnaam 'Skyline' voor.
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Pinus parviflora- Japan
syn. Pinus pentaphylla
grillige boom, tot 15 à 18 m hoog en dikwijls bijna net zo breed, vooral
als de boom vrij staat; takken horizontaal afstaand, dicht vertwijgd.
NAALDEN: grijsgroen met zilverwitte bovenzijde, in dichte bundels bijeenstaand,
vaak sterk gedraaid, niét geknikt, 4-8 cm lang, licht gezaagd, maar niet echt ruw
aanvoelend, 3-4 jaar aan de boom blijvend, soms zelfs korter.
KEGELS: vrij klein (4-8 cm lang), wijd openstaand en niet afvallend, dikwijls rijkelijk voorkomend.
GROEIWIJZE:

De soort, die door zaaien kan worden vermeerderd, is als zodanig niet of nauwelijks
in Nederland in cultuur.
s Pinus parviflora 'Adcock's Dwarf' (Hillier & Sons, Engeland, 1961)
zeer dicht vertakt dwergstruikje, tot 1 m hoog en ongeveer even breed,
zeer langzaam groeiend.
NAALDEN: grijsgroen, zeer klein (1-3 cm), in dichte bundeltjes.
GROEIWIJZE:

Een plant voor de lieThebber die bijzonder goed in rotstuinen is te gebruiken. Vanwege de extreem langzame groei is deze dwergvorm bijna niet in hoeveelheden te
vermeerderen.
D:pla~t werd geselecteerd uit zaailingen en verspreid door Hiliier & Sons, Ampfield
(biJ Wmchester), Engeland. Werd genoemd naar G. Adcock, chef van de afdeling
vermeerdering aldaar.

Deze Pinus werd meer dan 25 jaar geleden geselecteerd door M.T .H. von Gimbom
uit oude planten, nog steeds aanwezig in het Arboretum "V on Gimborn" te Doorn .
Werd door L. Konijn & Co benaamd en in de handel gebracht.
'Gimborn's Ideal' is een gemakkelijk te kweken, fraaie cultivar, die echter niet erg
"blauw" is, wat door velen als positief wordt gewaardeerd. Als oudere boom is deze
niet zo schilderachtig van vorm als P. parvijlara 'Glauca', waar deze het meest op
gelijkt. De naalden zijn bovendien ook minder blauw van kleur.
o Pinus parviflora 'Gimborn's Pyramid' (L. Konijn & Co, vóór 1960)
piramidaal opgroeiende boom, tot 12 à 15 m hoog, steeds hoger dan
breed; takken schuin opgaand, dicht vertwijgd.
NAALDEN: grijsblauw, 4-7 cm lang, in dichte bundels, vrij sterk gedraaid, licht gezaagd, bovenzijde zilverwit.
KEGELS: 4-8 cm lang, openstaand, vrij talrijk.

GROEIWIJZE:

'Gimborn's Pyramid' (geselecteerd in het "Von Gimborn" Arboretum) werd tegelijk met de vorige vorm benaamd door L. Konijn & Co. Deze cultivar is echter veel
minder verspreid dan de vorige. De kleur van de naalden is ook niet erg "blauw" .
Beide cultcurvariëteiten lijken zo veel op elkaar (afgesneden takken zijn niet van elkaar te onderscheiden!), dat het aanhouden van 'Gimborn's Pyramid' niet noodzakelijk wordt geacht.

*** Pinus parviflora 'Glauca•' (Japan, sinds eeuwen in cultuur)
grillig opgaande boom, soms bizarre vormen aannemen/ct, tot 15 à 20
m hoog, echter meestallager blijvend; takken afstaand of zelfs overhangend;
zijtakken weer vrij sterk vertakt.
NAALDEN: zilverkleurig blauwgrijs met zilverwitte bovenzijde, sterk gedraaid,
in dichte bundels, 4-7 cm lang, zwak gezaagd, niet ruw aanvoelend, 3-5 jaar aan
de boom blijvend. Bij ongunstige omstandigheden (zoals wateroverlast en dergelijke) vallen de naalden in het tweede jaar al af.
KEGELS: 5-10 cm lang, wijd openstaand, zeer talrijk .
GROEIWIJZE:

o Pinus parviflora 'Biue Giant' (Gebr. Van Vliet, 1975)
tamelijk regelmatig opgaande boom, tot 10 à 15 m hoog; takken
schuin afstaand.
NAALDEN: blauwgrijs met zilvergrijze bovenzijde, in dichte bundels 6-8 cm lang
weinig gedraaid.
'
'
KEGELS: 6-10 cm lang, wijd openstaand, meestal rijkelijk aanwezig.
GROEIWIJZE:

'Blue Giant' is een krachtig groeiende selectie, die later uitgroeit tot een regelmatig
gevormde boom met alle eigenschappen van de vele cultivars die van Pinus parvijlara nu in de handel zijn. Wordt qua sierwaarde overtroffen door 'Tempelhof' en in
mindere mate door 'Gimborn's Ideal', waar de groeikracht van deze Pinus ongeveer
tussen staat.
Pinus parviflora 'Brevifolia' (Barbier, Frankrijk, vóór 1900)
langzaam groeiende vorm, tot ongeveer 2 à 3 m hoog; takken dicht
aanliggend, waardoor een piramidale vorm ontstaat.
N~Lf?EN: grijsblauw n:e~ onopva~lende blauwwitte bovenzijde, kort (3-4 cm lang),
m dichte ~undels, w_eimg gedraaid en geen "knik", 4-5 jaar aan de plant blijvend.
KEGELS: klemer dan die van de sneller groeiende cultivars, maar met dezelfde vorm,
.
steeds openstaand, niet talrijk.

Deze zeer algemeen voorkomende Pinus is als volwassen boom de mooiste van alle
cultuurvormen van P. parviflara. Grote exemplaren zijn in vele tuinen en parken te
zien, onder andere in het reeds genoemde Arboretum "Von Gimborn", in Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam en in Arboretum "Kalmthout" te Kalmthout.
Als jonge plant is de oude 'Glauca' veelal iets lastiger te kweken dan de nieuwere introducties. In Japan wordt deze vorm, tezamen met enkele andere, op grote schaal
voor bonsai-culturen gebruikt. Aldaar wordt voor deze cultivar ook de naam Pinus
pentaphylla nog veel gebruikt.

GROEI:VIJZE:

A~rdige, maar weinig bekende, langzaam groeiende tuinvorm. Zou geschikt zijn als
kmpplan~ of op b~lkons. Is vrij moeilijk te vermeerderen, ook al vanwege de weinige, beschikbare gnffels. Deze oude cultivar werd niet gekeurd.

* Pinus parviflora 'Gimborn's ldeal'
GROEIWIJZE_:_ breed o~gaande

(L. Konijn & Co., vóór 1960)

boom, tot 10 à 12 m hoog, als regel hoger dan breed;
takken VriJ_~el honzon taal afstaand of schuin opgaand, dicht vertwijgd.
NAALDEN: griJsblauw, 4-8 cm lang in dichte bundels, vrij sterk gedraaid, licht gezaagd, bovenzijde zilverblauw-wiL
KEGELS: 5-8 cm lang, wijd openstaand, tamelijk talrijk.
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** Pinus parviflora 'Negishi' (Japan, vóór 1970)
dicht vertakte boom, waarvan nog niet vaststaat hoe hoog deze in
Europa kan worden. Lijkt kleiner te blijven dan 'Glauca' en 'Gimborn's Ideal'.
Ook lijkt de habitus uiteindelijk breed piramidaal te worden.
NAALDEN: grijsblauw ,met opvallend blauwwitte bovenzijde, vrij kort (4-6 cm
lang), in dichte bundels, vrij sterk gedraaid, zacht aanvoelend.
KEGELS: 5-8 cm lang, openstaand, niet talrijk.
GROEIWIJZE:

Deze goed groeiende, in Nederland nog nieuwe cultivar werd omstreeks 1970 uit Japan ingevoerd. Het is de vraag of het een "nieuwe zaailing" is, zoals vermeld in
Dendraflora Nr. 11-12 (1975); het is veeleer een oude Japanse cultivar, aldaar gebruikt voor de bonsai-cultuur, waar deze goed voor geschikt is.
In 1975 werd 'Negishi' bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (ingezonden
door W.J. Spaargaren B.V., Boskoop) en op de tentoonstelling "Herfstweelde '78"
werd er een Zilveren Medaille aan toegekend.
'Negishi' lijkt een goede verrijking van het Pinus parviflara-sortiment.
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s Pinus parviflora 'Saphir' (Draijer B.V., vóór 1970)
langzaam groeiende struik, tot circa 3 m hoog, grillig vertakt, een
open indruk makend.
NAALDEN: b~auwg:ijs met tamel.ijk on?pvallend grijswit te bovenzijde, kort (2.5-4
cm lang), m kleme bundels biJeen, 1ets gedraaid, na 2-3 jaar afvallend.
KEGELS: klein (3-5 cm lang), openstaand, weinig.
GROEIWIJZE:

Pin~s

parvijlara 'Saphir' is een struikvorm, met bizarre groeiwijze, die onder de
foutleve naam P. purnila 'Saphir' in de handel werd gebracht door Draijer B.V. te
Heem.stede. Op de.'"Flora Nova '70" werd hieraan (onder laatstgenoemde naam)
een ~llveren Medmlle toegekend. 'Saphir' is tot nu toe weinig verspreid.
De sierwaarde werd door de commissie niet hoog gewaardeerd hoewel aan deze cultivar enige charme ~liet ~an worden ontzegd. 'Saphir', die niet'gemakkelijk is te vermeerderen, heeft mtslmtend waarde als plant voor de liefhebber.
* Pinus parviflora 'Tempelhof' (L. Konijn & Co, vóór 1965)
steil opgaande boom, vrij spaarzaam vertakt (althans vergeleken met
de voorgaande), tot ongeveer 15 m hoog.
NAALDEN: b~auwgrijs met tamelijk onopvallende, zilvergrijze bovenzijde, 5-8 cm
lang; .aan JOnge planten s.taan de naaldbundels als gevolg van de sterke groei vrij
ver mteen, waardoor de mdruk ontstaat dat de plant meer "open" is.
KEGELS: 4-8 cm lang, openstaand, talrijk.
GROEIWIJZE:

Deze cultivar werd door M.T.H. van Gimbom als spontane zaailing gevonden in het
Arboretum ::van Gim.?~rn". L. ~onijn vermeerderde ervan en hij noemde deze
vorm naar ZIJn kweken] m ReeuwlJk. Op de tentoonstelling "Herfstweelde '68" te
Boskoop werd er een Zilveren Medaille aan toegekend.
'Tempel~wf' w~rdt op grote sc~aal ~ekweekt en verspreid. Het is een vlot groeiende
boom, d1e een e1gen plaats verd1ent m het P. parviflora-sortiment. (De aan het begin
van deze paragraaf genoemde 'Blue Giant' heeft vele eigenschappen met 'Tempelhof' gemeen, maar deze is nauwelijks verspreid).

De in het sortiment aanwezige P. peuce 'Glauca' (=ongeldige naam) is niets meer
dan een vegetatief vermeerderde goede zaailing. Het is niet nodig hieraan een nieuwe
cultivarnaam te geven, aangezien er vrijwel niets van is verspreid.
Deze cultivar werd niet gekeurd.

Pinus pumila -

Dwergden - Noordoost-Azië (gebergten)

syn. Pinus cernbra var. purnila
Pinus cernbra nana HORT.
GROEIWIJZE: liggende struik, soms zeer dwergachtig, soms meer opstijgend al
naar de standplaats en de klimatologische omstandigheden in de vindplaatsen,
van 0.5 tot 2.5 m hoog en soms veel breder.
NAALDEN: grijsgroen met weinig opvallende, grijs b 1a uwe bovenzijde, enigszins
gedraaid, gelijkend op die van P . cernbra; de kleurindruk is bij zaailingen van
plant tot plant verschillend, soms zeer "blauw", soms bijna groen.
BLOEMEN: mannelijke bloemen zeer opvallend wijnrood (zie de cultuurvormen).
KEGELS: klein (3-5 cm), dicht blijvend tot de zaden rijpen en eruit vallen.
De wilde Pinus purnila - die slechts bij uitzondering door zaaien wordt vermeerderd
-is al even variabel als zijn Europese tegenhanger P. rnugo. Van zaad gekweekte
planten zijn voor de kwekers bijna steeds teleurstellend vanwege hun gebrek aan
groeikracht; dit als gevolg van de totaal verschillende omstandigheden hier te lande
vergeleken met die in hun vaderland. Zaailingen van Japanse herkomst groeien
meestal wel snel, maar hebben vanwege hun spaarzame en groene naaJden weinig of
geen sierwaarde.
Goede typen moeten dus door enten worden vermeerderd, maar ook hierbij ontstaan als regel moeilijkheden door onverdraagzaamheid met verschillende onderstammen, waardoor jaren later de planten nog afSterven.

o Pinus pumila 'Chlorocarpa' (vóór 1899)
o Pinus parviflora 'Venus' (L. Konijn & Co, vóór 1968)
breed opgaande, dicht vertakte boom, vermoedelijk uitgroeiend tot
8 à 10 m; takken schuin afstaand.
NAALDEN: grijsgroen met blauwwitte bovenzijde, 4-6 cm lang, in dichte bundels,
zacht aanvoelend.

GROEIWIJZE:

De kleur van 'Venus' is niet zo attractief. Er zijn bovendien al diverse selecties van
Pinus parviflora in de handel, zodat deze cultivar kan vervallen zonder dat het sortiment wordt geschaad.
Werd een aantal jaren door L. Konijn & Co onder Nr. 73 vermeerderd.
Pinus pence -

Balkanden - Balkan (Macedonië)

breed uitgroeiende boom, tot 15 à 20 m hoog, vrij dicht vertakt en indien vrijstaand - zeer breed en tot aan de grond vertakt.
NAALDEN: grijs~roen met s?~s opva.llend zilv~rblauwe bovenzijde, vrij lang (7-10
cm) en tamehJk stug, wem1g tot met gedramd, soms met een "knik", in dichte
bundels (op snel gegroeide langloten staan deze iets verder uiteen) 3-4 jaar aan de
boom blijvend.
'
KEGELS: ~rij groot, tot 15 cm lang en slechts 3-4 cm dik; op jonge bomen zelden
aanwez1g.

syn. Pinus cernbra 'Chlorocarpa'
GROEIWIJZE: platte struik, tot 1.5 m hoog, meestal breder.
NAALDEN: grijsgroen, iets gedraaid, 4-6 cm lang, in dichte

bundels aan korte
scheuten.
KEGELS: geelgroen, niet talrijk.
Deze nauwelijks bekende dwergvorm heeft alleen waarde voor de verzamelaar.
Blijkt tot Pinus pumila te behoren en niet tot P. cernbra, zoals vermeld in de geraadpleegde literatuur.

Pinus purnila 'Dwarf Blue' - zie Pinus pumila 'Giauca'

GROEIWIJZE:

De Macedonische pijnboom, zoals deze ook wel wordt genoemd, wordt op bescheid~n schaal van zaad gekweekt en verspreid. De variatie binnen een zaaisel is meestal
met groot en deze variatie zit dan hoofdzakelijk in de naaldkleur, die uiteen kan lopen van vrijwel groen tot fraai grijsblauw. De boom is volkomen winterhard.
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s** Pinus pumila 'Giauca' (Wm. J. Hooftman, 1943)
syn. Pinus 'Dwarf Blue' (H. den Ouden & Zoon, 1954)
Pinus purnila 'Oosthoek'
GROEIWIJZE: breed uitgroeiende struik, tot 1.5 à 2 m hoog en doorgaans veel breder,
meestal tot de grond dicht vertakt.
NAALDEN: blauwgrijs met zilverwitte bovenzijde, in dichte bundels bijeen op korte scheuten, 4-5 cm lang, iets gedraaid en zwak gezaagd .
BLOEMEN: mannelijke bloemen wijnrood, zeer opvallend in het voorjaar, dikwijls
aanwezig.
KEGELS: dicht blijvend, klein (3-6 cm lang), niet talrijk.
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Een van de mooiste dwergvormen in het Pinus-sortiment. Planten van deze kloon
variëren enigszins in habitus. Daardoor ontstond er verwarring in de benaming. Zo
is bij de keuring - na jarenlange observatie - gebleken dat er geen aanwijsbare verschillen zijn tussen de planten van Pinus purnila 'Glauca', P. purnila 'Oosthoek' en
P. purnila 'Dwarf Blue' . In dit rapport wordt daarom gesteld, dat zij alle tot dezelfde kloon behoren!
De naam 'Dwarf Blue' werd in 1954 gegeven door H. den Ouden & Zoon te Boskoop aan een plant, verkregen van H.A. Hesse, Weener, Duitsland, die aldaar vóór
1900 zou zijn ontstaan. De naam 'Oosthoek' is afkomstig van de firma Wm. J.
Hooftman; in die kwekerij is nog steeds een zeer oud exemplaar aanwezig, uit de tijd
dat het bedrijf nog de naam P.J.C. Oosthoek & Co droeg.
In de literatuur is vermeld dat de naam P. purnila 'Glauca' in 1943 zou zijn gegeven
door de firma Hugo F. Hooftman (moet zijn: Hugo T. Hooftman), maar dit berust
op een verschrijving, die in verschillende boeken is te vinden. Er werd zonder twijfel
Wm.J. Hooftman bedoeld.

** Pinus pumila 'Säntis' (Draijer B.V., vóór 1970)
· "kvorm, to t 1. 5 a· 2 m hoog , dicht vertakt en als de
afgeplatte strm
plant vrij staat tot aan de grond vertakt.
.. .
..
46
NAALDEN: vrij donkergrijs bi au w met onopvallend gnJ sw1 t te bovenztJde, - cm
lang, in dichte bundels, zwak gezaagd.
BLOEMEN: zeer weinig.
.
..
KEGELS: dicht blijvend, 4-5 cm lang, met talnJk.
Deze fraaie goed groeiende semi-dwergvorm werd door Draijer B.V., Heemstede
als een onb~naamde zaailing op een kwekerij in ~witserland aangetroffen, maar de
Jant is nog slechts op bescheiden schaal versp~etd.
.
.
be naam 'Säntis' is afgeleid van een bergtop m het gebted Taggenburg m OostZwitserland.

GROEIWIJZE:

Pinus purnila 'Saphir' -

*** Pinus pumila 'Globe'

(L. Konijn & Co, vóór 1949)

syn. Pinus cernbra 'Globe'
Pinus strobus 'Pygmaea'
GROEIWIJZE : bolronde struik, tot 1.5 à 2 m hoog, zeer dicht vertakt.
NAALDEN: grijsblauw met blauwwitte bovenzijde, in zeer dichte bundels,

4-7 cm

lang, iets gedraaid en iets ruw aanvoelend, vrij dun.
BLOEMEN: mannelijke bloemen in het voorjaar w-i jnrood, vaak talrijk.
'Globe' is een van de beste dwergvormen in het Pinus-sortiment. Helaas is de vermeerdering moeilijk vanwege onverenigbaarheid op den lange duur met de onderstammen.
Deze Pinus werd gevonden in het Arboretum "V on Gimborn" en door L. Konijn &
Co in de handel gebracht. Op de tentoonstelling "Herfstweelde '68" werd deze cultivar bekroond met een Gouden Medaille.

** Pinus pumila 'Nana'
syn. Pinus cernbra 'Nana'
afgeplatte struik, zeer dicht vertakt, tot 2 à 3 m hoog, tot de grond
vertakt, vaak even breed als hoog.
NAALDEN: helder grijsgroen, 5-8 cm lang, in dichte bundels, gedraaid, niet "geknikt", bovenzijde grijswit, niet opvallend.
BLOEMEN: mannelijke bloemen opvallend wijnrood.
KEGELS: 4-6 cm, dicht blijvend, niet talrijk.

zie Pinus parviflora 'Saphir'

Pinus strobus _ Weymouth-den - Oostelijk Noord-Amerika (Canada tot
Alleghany-gebergte)
GROEIWIJZE: grote boom, in zijn vaderland tot 50 m hoog, in Eu~?pa ~n~eveer
20-25 m hoog breed kegelvormig, takken afstaand en betrekkehJk wetmg vertakt waardo;r veel bomen een wat "open" indruk maken . ..
NAAL~EN: lang en dun, grijsgroen met onopvallend7_bovenztJde, ,6-10 cm lang,
in losse bundels, slechts 2-3 jaar aan de boom bhJvend, waardoor mede de
"open" indruk ontstaat.
1 b d kt
KEGELS: groot, tot 20 cm lang, 4-6 cm diameter, met harsdruppe s e e , open
springend.
Pinus strobus is voor de Amerikaanse bosbouw een belangrijke boom, in E~ropa
wordt deze als houtproducent nauwelijks aangeplant. De Nederlandse naam ts w~l
Weymouth-den, genoemd naar Lord Weymouth, die in de 18e eeuw deze soort m
grote aantallen in Engeland aanplantte.
.
Helaas is P. strobus tamelijk vatbaar voor roestziekte. De .~oom groeit het beste o~
een goed doorlatende grond, die niet te rijk aan kal.~ mag z~Jn. P. strobus wordt vee
gebruikt als onderstam voor de cultivars van de VtJfnaaldtge soorten.

GROEIWIJZE:

Deze vrij algemeen verspreide vorm wordt meestal verhandeld onder de foutieve
naam Pinus cernbra 'Nana'. Het is duidelijk dat het geen vorm van P. cernbra is, alleen al vanwege het feit dat de naalden typische purnila-naa!den zijn.
In de literatuur wordt Pinus cernbra 'Nana' als synoniem van P. purnila vermeld.
Deze kloon kan nu niet zonder meer P. purnila worden genoemd. Het lijkt het beste,
dat cernbra wordt vervangen door purnila en dat de cultivarnaam 'Nana' - die al
sinds jaar en dag in zwang is - in gebruik blijft.
De Duitse coniferenkweker J.D. zu Jeddeloh schrijft in 1969, dat hij deze vorm wel
als P. cernbra 'Compacta' heeft aangeboden, maar deze naam is nooit geldig gepubliceerd. Dat kon in 1969 ook niet meer omdat dan een Latijns woord als cultivarnaam zou zijn gebezigd, hetgeen na 1959 niet meer is toegestaan. Omdopen in P. purnila 'Compacta' komt derhalve niet in aanmerking. Bovendien werd omstreeks
1960 de naam 'Compacta' ook gebruikt door Hiliier, toen bleek dat hun 'Chlorocarpa' niet "soortecht" was.
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** Pinus strobus 'Fastigiata' (vóór 1884)
zui 1vormige boom, tot 8 à 10 m hoog, zeer veel hoger dan breed, als
oudere plant goed gesloten.
.
.. d" ht
NAALDEN: groen, met blauwgroene bovenzijde, 6-10 cm lang, m vnJ tc e
bundels .
Een prima boom voor de kleine tuin, die op grotere schaal die~t te worden v~:
spreid. Jonge plant_en hebb~n nog niet de typische vorm, eerst op tets latere leefttJd
begint de zuilvormtge groet.

GROEIWIJZE:

Pinus strobus 'Minima'

syn. Pinus strobus 'Witches Broom'
zeer gedrongen en gesloten, tot 50 à 60 cm hoog en vermoedelijk
breder.
1 .
NAALDEN: grijsgroen tot grijs, kort (2-3 cm lang), eenk eung.
KEGELS: niet waargenomen, vermoedelijk niet voorkomend.
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GROEIWIJZE:

0

0

:'-ar~~ge dwergv<?rl? die uitermate geschikt is voor rotstuinen. Deze cultivar groeit
JaarliJks zeer wem1g. De plant is te vergelijken met vormen als Pinus !eucodermis
'Schmidtii', P. parvijlara 'Actcock's Dwarf' en dergelijke.
'Minima' is een zeer oude vorm die vrijwel uit de cultuur is verdwenen maar recentelijk weer werd ingevoerd .
'
Deze voor de liefhebber interessante plant werd niet gekeurd .
Pinus strobus 'Prostrata' (Arnold Arboretum, U.S.A., vóór 1899)
GROEIWIJZE: plat-neerliggende struik, vrij langzaam groeiend, niet veel hoger dan
30 à 50 cm, maar veel breder.
NAALDEN: grijsgroen, met onopvallend grijswitte bovenzijde, 4-6 cm lang, slap, in
losse bundels .
Deze kruipvorm is interessant voor verzamelaars en liefhebbers van bizarre vormen.
Werd al in de vorige eeuw gevonden door Alfred Rehder en vanuit het Arnold Arboretum verspreid. De moeilijk te vermeerderen plant werd niet gekeurd.

* Pinus strobus 'Radiata' (M. Hornibrook, Engeland, 1923)
syn. Pinus strobus 'Nana' HORT.

BU~u~LS

Pinus contorta -

VAN TWEE (z.g. 2-naaldig)

Westelijk Noord-Amerika

GROEIWIJZE: boom tot 10 à 25 m hoog, met ronde tot piramidale kroon.
NÁALDEN: gelig groen tot donkergroen, tamelijk dicht aanliggend, iets gedraaid,
3-6 cm lang, 5-9 jaar aan de boom blijvend.
KEGELS: conisch tot ovaal, 2.5-5 cm lang, in paren of in trossen bijeen.

Pinus contorta kan worden aangeplant nabij de kust en op zandige, stenige grond.
De var. !atijolia (Lodgepole Pine) groeit aanmerkelijk hoger, heeft een meer conische kroon, donkergroene, bredere naalden en grotere kegels dan de soort. Deze variëteit is in Nederland ook beter bekend.

Pinus contorta 'Frisian Gold' (J.D. zu Jeddeloh, Duitsland, 1979)
syn. Pinus contorta 'Aurea'
Pinus contorta 'Goldchen' (Welch, 1979)

GROEIWIJZE: bol vormige struik tot 1.5 à 2 m hoog, vaak iets breder dan hoog, tot
aan de grond dicht vertakt.
NAALDEN: grijsgroen, met grijswitte bovenzijde, 4-6 cm lang, in dichte bundels,
onder slechte omstandigheden vroeg afvallend of geel wordend.

GROEIWIJZE: plat neerliggende struik, vermoedelijk nauwelijks hoger dan 70 cm,
maar veel breder.
NAALDEN: in de zomer groen, 's winters opvallend goudgeel, 3-4 cm lang en iets
gedraaid.

Veel gekweekte dwergvorm, doorgaans onder de naam Pinus strobus 'Nana'. Deze
cultivar mag niet worden verward met P. strobus 'Umbraculifera', die vrijwel dezelfde naalden heeft, maar een duidelijk verschillende groeiwijze. Bij jonge kwekerijplanten is het verschil in habitus niet of nauwelijks te zien.
'Radiata' is een goede dwergvorm, echter gevoelig voor ongunstige bodemomstandigheden, waar de plant direct op reageert met geel worden of het afstoten van naalden.

Deze nieuwe Pinus moest worden omgedoopt, daar h~t gebruik van de naam 'Aurea' niet meer is toegestaan. Ook werd de door H.J . Welch in zijn boek "1\fanual <?f
Dwarf Conifers" gepubliceerde naam 'Goldchen' verworpen. Deze cultivar - ~he
ontstond als een sport aan P. contorta (circa 1962) - is vanwege de dwergachtige
groei te gebruiken als plant in rots- en heidetuinen.
.
De gele kleur van de naalden in de winter is enigszins opdringerig; verbranden m de
winterzon werd ook geconstateerd.
'Frisian Gold' werd niet gekeurd.

o Pinus strobus 'Reinshaus' (A . & M . Weiss, Duitsland, 1966)
GROEIWIJZE: breed bolvormig, onregelmatig en dicht vertakt, vermoedelijk 2-3 m
hoog.
NAALDEN: grijsgroen, met blauwwitte bovenzijde, 4-5 cm lang, in vrij dichte bundels, zacht aanvoelend.
Deze nieuwe, zeer langzaam groeiende dwergvorm is geen verbetering van het
bestaande sortiment.
Pinus strobus 'Umbraculifera' (vóór 1855)
GROEIWIJZE: paraplu-vormige struik, tot 2 à 2.5 m hoog, vrij veel breder dan hoog,
dicht, maar meestal niet tot aan de grond vertakt.
NAALDEN: grijsgroen, met grijswitte bovenzijde, 4-5 cm lang in dichte bundels, vaak
vroeg afvallend, vooral wanneer de bodemomstandigheden ongunstig zijn .
Deze dwergvorm wordt dikwijls vereenzelvigd met Pinus strobus 'Radiata' . Dit is
begrijpelijk bij jonge planten, aangezien er dan nauwelijks verschil is te zien. Op oudere leeftijd krijgt deze cultivar echter een parapluvorm, in tegenstelling tot P. strobus 'Radiata'. Beide worden echter verhandeld onder de naam P. strobus 'Nana',
hoewel dit geen gepubliceerd synoniem van P. strobus 'Umbraculifera' is. (Zie ook
onder P. strobus 'Radiata').
WELCH vermeldt - als enige bron - in zijn "Manual of Dwarf Conifers" dat hij
'Umbraculifera' beschouwt als een dwergvorm van P. wallichiana. Het is echter niet
mogelijk, te bepalen of het Nederlandse materiaal hiermee identiek is .
De plant werd niet gekeurd.
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NAALDEN IN

Pinus densiflora- Japan
GROEIWIJZE: hoge boom met onregelmatig gevormde kroon, dikwijls afgeplat,
20-30 m hoog, in Europa veel kleiner; bast opvallend bruin(-rood).
NAALDEN: grasgroen, in dicht tegen de twijg aanliggende bundels ("kwasten"
vormend), 6-12 cm lang, 3-4 jaar aan de boom blijvend.
KEGELS: langs de takken gerangschikt, 3-5 cm lang, eivormig, talrijk, lang aan de
boom blijvend, in de tweede winter open.
Deze boom is bijzonder karakteristiek door de onregelmatige kroon, de fris groene
naalden en de zeer opvallende, bruine tot bruinrode bast.
Pinus densijlora komt in Europa slechts sporadisch voor.
Pinus densiflora 'Oculus-draconis' -

Drakenoog pijn (Japan)

GROEIWIJZE: lage struik, tot 1.5 m hoog, doorgaans breder dan hoog.
NAALDEN: grasgroen, onderbroken door twee gele banden, in aanliggende bundels.
KEGELS: als die van de soort, niet talrijk .
Dit is een in Japan ontstane vorm, die daar zeer geliefd is . Het geel gekleurde gedeelte van de naalden komt in de zomer nauwelijks tot uiting. De boom maakt daardoor
een vuilgroene indruk, in de winter kan het bonte effect aardig zijn.
'Oculus-draconis' is moeilijk te vermeerderen en is gevoelig voor de winterzon. De
plant werd niet gekeurd en is alleen interessant voor verzamelaars.
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Pinus densirtora 'Pendula' (U .S.A., vóór 1890)
GROEIWIJZE: zeer lage struik met deels over de grond kruipende takken.
NAALDEN : grasgroen, gelijk aan die van de soort, 6-10 cm lang.

Een oude, bijna vergeten treurvorm, die op kleine schaal aandacht verdient. Indien
hoog geënt, vormt deze cultivar een treurboompje . Opbinden van de middentak is
ook mogelijk . De plant werd niet gekeurd.

* Pinus densiflora 'Umbraculifera'

(Japan, vóór 1890)

GROEIWIJZE: paddestoelvormige struik of kleine boom, veel breder dan hoog,

tot 3 à 4 m, dicht vertakt, echter niet tot aan de grond.
NAALDEN : grasgroen, dun, 4-10 cm lang, in aanliggende bundels (zogenaamde

kwasten vormend), soms iets "slordig".
KEGELS: langs de takken gerangschikt, 4-6 cm, lang gesloten en lang aan de boom

blijvend, zeer talrijk .
Een interessante, goed groeiende semi-dwergvorm, die op kleine schaal wordt vermeerderd. Vooral in Japanse tuinen is deze cultivar zeer waardevol vanwege de karakteristieke groei. De Japanse naam is 'Tanyosho'.
Op de "Flora Nova '70" te Boskoop werden twee vormen getoond, die zeer veel op
'Umbraculifera' geleken, te weten 'Compacta' en 'Nana'. Deze namen komen in de
literatuur niet voor; zij kunnen waarschijnlijk als synoniemen worden opgevat.
In Welch's "Manual of Dwarf Conifers" (1979), worden vele Japanse vormen opgesomd, alle met Japanse namen die gedeeltelijk werden gelatiniseerd. Deze vormen
worden niet in Nederland aangetroffen.
De Amerikaanse selectie' Alice Ver kade' (Ver kade, Wayne, N .J .) lijkt een aanwinst
in deze groep.

Pinus leucodermis -

Balkanlanden en Zuid-Italië

syn. Pinus heldreichii var. leucodermis
GROEIWIJZE: matig hoge boom, in zijn vaderland soms veel hoger; oude exemplaren

kunnen hier te lande een hoogte van omstreeks 10 m bereiken met een zware,
dicht vertakte, brede kroon.
NAALDEN: zeer donkergroen, in stugge aanliggende bundels langs de twijgen,
iets ruw, vrijwel vrij van hars , 5-6 jaar aan de boom blijvend; naaldenbundels
aan de uiteinden van de twijgen dicht en gedrongen bijeen, zodanig dat er
"kwasten" worden gevormd; eindknoppen donkerbruin, vrijwel geen hars bevattend .
KEGELS: langwerpig, 5-10 cm lang, kort gesteeld, donkerbruin (in het jeugdstadium
zwart) .
Van deze zeer mooie Pinus, die in 1865 in de Botanische Tuinen van Wenen werd ingevoerd, zijn zowel zaailingen als klonen in cultuur. De klonen worden door enten
vermeerderd.
Zaailingen groeien soms vrij snel en er zijn ook wel afwijkende planten bij, die zijn
ontstaan door hybridisatie met P. nigra, de naaste verwant van deze soort.
De in Boskoop door enten vermeerderde P. leucodermis groeit vrij langzaam en
vormt op den duur een dichte, eivormige, boamachtige struik.
o Pinus leucodermis 'Aureospicata' (H.A. Hesse, Duitsland, 1955)
GROEIWIJZE: breed kegelvormige, losse struik tot 3 à 4 m hoog.
NAALDEN: gelijk aan die van de soort, maar aan de top geel, vooral in de winter.

Deze dwergvorm maakt een ziekelijke indruk en is daarom het aanhouden niet
waard.
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Pinus leucodermi s 'Satellit'
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***

Pinus leucodermis 'Compact Gem' (Hillier & Sons, Engeland, 1964)

syn. Pinus leucodermis 'Compacta'
GROEIWIJZE: lage struik, afgeplat bolvormig, tot circa 1.5 m hoog.
NAAL~EN: donkergroen, lichter groen dan die van de soort, 4-6 cm lang, in stijf
aanhggende bundels.
Zeer waardevolle dwergvorm die in 1964 door Hiliier & Sons Ampfield Winchester, Engeland in de handel werd gebracht onder de naam P. /~ucodermis''com
pact_a'. Deze naam kon niet worden geaccepteerd en Dr. B.K. Boom doopte de plant
om .m 'Compact _Gem'. Het is wel de beste donkergroene dwergvorm van Pinus die
nu m de handel IS.

**

Pinus leucodermis 'Satellit' (L. Konijn & Co., vóór 1970)- foto blz. 17
GR~~IWIJZ:E:

steil_ opgaand groeiende, hoornachtige struik met rechtopgaande tot
biJna zmlvormige takken, vermoedelijk 8-10 m hoog.
NAALDEN: zeer d~?kergroen, 6-12 cm lang, in dichte, aanliggende bundels lang
aan de boom bhjvend.
'
KEGELS: 5-8 cm lang, weinig voorkomend.
'S.atellit' werd in 1970 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. M.T.H. von
Gimbor~ t~ Doorn ~~:md dez~ prac?tige vorm in zaailingen in zijn Arboretum. De
~oentertlJd m ReeuwiJk gevestigde flrma L. Konijn & Co bracht deze nieuwe cultivar

m de handel.
Aan het uiteinde ~an de twijgen van deze cultivar vormen de naalden zogenaamde
scheerkwasten. Dlt zeer opvallende effect ontstaat door een kromming in de naalden.
J?~ze Pinus i~ zeer g~schikt voor kleine tuinen en het is een van de fraaiste, in kweker~] en aanwezige cultivars. De resultaten van het enten van 'Satellit' is doorgaans matig.
Pinus leucodermis 'Schmidtii' (Prfihonice, Tsjechoslowakije, 1952)

syn. Pinus leucodermis 'Pygmaea'
Pinus leucodermis 'Pygmy' (Hillier's Manual)
GROEIWIJZE: kleine bolvorm, vermoedelijk 50 à 60 cm hoog.
NAALDEN: donkergroen, klein, stug, stijf aanliggend.
D~ zeer l~ngzaam gr_oeie?~e 'Schmidt~i' is een "heksenbezem" uit Pinus feucodermL~. Het IS e_en aardigheidJe voor de hefhebber en voornamelijk geschikt voor een

kleme rotstum.
'Schmidtii' werd ge~.?emd ~aar E~gen Schmidt, die in 1926 deze dwergvorm vond in
de bergen van B~sme? na~I.J SaraJevo, Joegoslavië. Het grootste exemplaar staat in
het park van. Pruhomce biJ Praag en deze cultivar werd van daaruit verspreid. De
plant werd met gekeurd.
Pinus mugo - Bergden of Bergpijn - gebergten in Midden- en Zuid-Europa
(Alpen, Karpaten, Apennijnen en Balkan)

Van Pinus mugo zijn verschillende ondersoorten of variëteiten beschreven, die in de
natuur opmerkelijk constant zijn. In cultuur evenwel is de variatie van deze lokale
ondersoorten meestal zo groot, dat de typische verschillen niet meer op te merken
zijn. Dit geldt met name voor de kegelvormig groeiende bomen, die ook bekend zijn
als Pinus uncinata (P. mugo var. rotundata en P. mugo var. rostrata). Als men deze
. groeivormen in cultuur brengt voor sierdoeleinden, zullen deze vegetatief moeten
worden vermeerderd, tenzij men de variatie op de koop toeneemt, zoals dat het geval is bij P. mugo var. mughus en P. mugo var. pumilio.
Pinus mugo 'Allgäu' (Gebr. Van den Nieuwendijk, vóór 1976)

GROEIWIJZE: dicht vertakte, bolronde dwergstruik, vermoedelijk niet hoger dan 60 à
80 cm.
NAALDEN: donkergroen, 3-4 cm lang, dicht gedrongen langs de twijgen.
Deze nieuwe cultivar gelijkt op de beter bekende P. mugo 'Mops'. De plant werd
door L.M. van den Nieuwendijk in Zuid-Duitsland in de Allgäuer Alpen gevonden
en door hem in cultuur gebracht. Er werd een Gouden Medaille aan toegekend op de
"Flora Nova '76" .
De zeer dwergvormige 'Allgäu' werd niet op waardesterren gekeurd.

* Pinus mugo 'Frisia' (J .D. zu Jeddeloh, Duitsland, 1970)
GROEIWIJZE: kegelvormige, langzaam groeiende, zeer dicht vertakte struik, tot
2 m hoog.
NAALDEN: mosgroen, in aanliggende bundels, 3-5 cm lang, 3-4 jaÇJ.r aan de plant
blijvend.
Deze nieuwe cultivar is nog niet of nauwelijks i~ederland beken~. De bek~nde
Duitse dendroloog Dr. G. Krüssmann (t 1980) vond de oorspronkehjke plant m de
duinen bij Bergen (N.H.), tijdens zijn jaarlijkse vakantie in Nederland. Na 15 jaar
observeren nam hij hiervan griffels mee en liet die door de Pinus-specialist J .D. zu
Jeddeloh enten. In 1970 werd deze vorm onder de naam 'Frisia' in de handel gebracht. De naaldkleur is opvallend; de habitus van deze plant lijkt het meest op die
van 'Gnom'.

* Pinus mugo 'Gnom' (H . den Ouden & Zoon, 1937)
syn. Pinus montana mughus 'Gnom'
GROEIWIJZE: kegelvormige, dicht vertakte struik, tot 2 à 2.5 m hoog, langzaam
groeiend; takkenschuin omhoog groeiend. De plant blijft tot aan de grond goed
gesloten.
NAALDEN: zeer donkergroen, 3-4 cm lang, in schuin afstaande bundels, 3-4 jaar
aan de plant blijvend; eindknoppen vaak sterk met hars bedekt.
KEGELS: spaarzaam voorkomend, iets kleiner dan die van de soort.
Deze semi-dwergvorm werd in 1927 in de handel gebracht, maar werd al in 1890 geselecteerd. Omstreeks 1920 begon de vermeerdering. Het is een mooie Pinus, die geschikt is voor kleine tuinen.
Het is raadzaam bij het knippen van griffels selectief te werk te gaan; uit dikke, zware griffels ontwikkelen zich soms sneller groeiende exemplaren.

syn. Pinus montana
GRO.~IWIJZE:

kruipende of opga~nde, ~ee; brede struik, tot 3.5 m hoog; dikWIJlS ook een hogere, meerstammige strmk of een regelmatige, kegelvormig opgebouwde boom van 10(-15) m hoog (P. uncinata).
N~LDEN: donkergroen, in aanliggende, soms ook afstaande bundels (de variatie
Is groot), 4-8 cm lang, soms korter, 2-3 jaar aan de plant blijvend
KEGELS: eindstandig, 2-4 bijeen, 3-5 cm lang.
·
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o Pinus mugo 'Hesse' (H.A. Hesse, Duitsland, 1954)
GROEIWIJZE: breed uitgroeiende struik, veel breder dan hoog, niet veel hoger dan
60 à 70 cm.
NAALDEN: tamelijk lichtgroen, iets gedraaid, waardoor de bundels een wat "slordige" indruk maken, 4-5 cm lang, 3-4 jaar aan de plant blijvend.
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i
Deze cultiva~ lijkt erg v~el op de gemiddelde zaailing van Pinus mugo var. mughus
In tegenstellmg tot wat m drverse boeken wordt gezegd groeit 'Hesse' relatief
en heeft ook geen aantrekkelijke kleur.
'
sne

i

***

Pinus mugo 'Humpy' (Draijer B.V., circa 1970)
GROEIWIJZE: kruipend struikje (de grond volgend), niet veel hoger dan
NAALDEN: donkergroen, zeer ko r t (1-3 cm lang), in kleine bundels .

20 cm
·

De kl~inste dwerg-P~nus van_ het sortiment. De plant is uitstekend geschikt voor
rotstumen_,_ balkontumen, kmpen enzovoort.
Doo~ Drar]er B.V., Heemstede ?~streeks 1970 in de handel gebracht. Deze dwer
verdren_t_ een ~eel grote~e versprerdmg . Weliswaar zijn er op dergelijke dwergplante~
nauweliJks gnffels t_e ~mden; het duurt daarom lang voordat er een behoorlijk aa _
n
tal planten voorradrg rs.
o Pinus mugo 'Knapenburg' (Draijer B.V., 1972)

Deze nieuwe cultivar werd uit zaailingen geselecteerd door K.J . Kraan te Waddinxveen en door Th. Streng te Boskoop in de handel gebracht. De winner kreeg in 1975
voor 'Ophir' een Getuigschrift van Verdienste; op de "Flora Nova '76" werd hieraan een Zilveren Medaille toegekend .
In de winter is 'Ophir' een attractieve plant, maar in de zomer is deze weinig opvallend .

Pinus mugo 'Pal Maleter' (A.J . van der Poel, 1960)
lage, breed groeiende struikvorm, dicht vertakt; na 20 jaar 80 cm hoog
en bijna 1.5 m breed.
NAALDEN: in het voorjaar geel uitlopend, later - met uitzondering van de toppen groen wordend, 4-5 cm lang, in afstaande bundels .

GROEIWIJZE :

;en struikv~rmige Pinus mu_go, die te weinig van de zaailingen verschilt om de toch
ure vegetatieve vermeerdenng te rechtvaardigen .

Deze geel uitlopende Pinus werd in 1956 gevonden in een partij zaailingen door
Aartjan van der Poel te ljazerswoude, en werd genoemd naar de leider van de Hongaarse opstand in 1956.
'Pal Maleter' is een aardige Pinus voor de liefhebber. De sierwaarde is niet erg
groot. De plant werd niet gekeurd.
/

GROEIWIJZE: brede, bolvormige
NAALDEN: donkergroen, 2-4 cm

dwergvorm, tot 70 à 100 cm hoog.
lang, in dichte bundels.

Deze dbwkergvorm, di_e weinig is verspreid, is niet voldoende verschillend van andere meer e ende - cultivars om te worden aanbevolen .
·
Pinus mugo 'Mops' (Hugo T. Hooftman N.V., 1951)
zeer dichte, bolvormige dwergvorm iets breder d
h
nr"et
hoger dan 70 à 100 cm.
'
an oog,
NAALDEN: hel_der groen, lichter d~~ die van vele andere P. mugo-vormen, 2-4 cm
lang, aan drcht opeenstaande tWIJgen gerangschikt enigszins als een speldenkussen.
'
GROEIWIJZE:

Uit~tekende dwergvor?l di: gemakkelijk is te vermeerderen . De plant is prima eschrkt voor rots- en h~rdetmnen, balkons en wat dies meer zij . Het is de beste van gde
reeks dwergvormen dre door Hugo T. Hooftman N. V. te Boskoop in de handel we _
den gebracht.
r
Pinus mugo var. mugbus-Midden en Oost-Europa (berggebieden) _ foto blz. 22
syn. Pinus mugo ssp. mugo
Pinus montana var. mughus
GROEIWIJZE: breed struikvormig
NAALDEN: m~estal donkergroen,
KEGELS: als dre van de soort.

tot enigszins neerliggend 1.5 à 3 5 h
(3-)4-6(-8) cm lang, vaak, iets gedra~idoog .
·

De zeer ?ekende en veel aangep_lan_t: ~in_us mugo var. mughus wordt uitsluitend
?o.or zaaren verme~rderd_._ De vanabrlrtert m habitus, lengte en kleur van de naalden
rs1m d~reeste zaarsels biJzonder groot. Jonge planten die enkele jaren op dezelfde
P aa1ts IJVen staan, gaan vaak sneller groeien, dan wanneer zij regelmatig worden
verp ant.
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brede en lage, dicht vertakte struik, veel breder dan hoog, vermoedelijk niet hoger dan I meter.
NAALDEN : in de winter geel, in de zomer vu il groen, iets gedraaid, 3-5 cm lang, in
afstaande bundels .

GROEIWIJZE:

GROEIWIJZ~: b~eed uitstoelende struik, tot minstens 2 m hoog meestal brede d
hoog, enrgszms open.
'
r an
NAALDEN: do?kergroen, in afstaande bundels, 4-5 cm lang veel gelijkend op d"
van de gemrddelde P. mugo-zaailing.
'
re

o Pinus mugo 'Kobold' (Hugo T . Hooftman N.V., 1951)

***

s Pinus mugo ' Ophir' (Th . Streng , 1975)

Pinus mugo var. pumilio -

Midden-Europa (hoog gelegen berggebieden)

plat groeiende struik, soms iets opgaand, maar altijd veel breder
dan hoog, zelden hoger dan 50 à 60 cm.
NAALDEN: donkergroen, kort, 2-4(-8) cm lang, in afstaande bundels.
KEGELS : kleiner dan die van de typische P . mugo, overigens gelijk.

GROEIWIJZE :

Deze hoog-alpine, geografische variëteit - die vrijwel uitsluitend door zaaien wordt
vermeerderd - is in cultuur zeer variabel. De hoogte kan sterk variëren, terwijl de
naalden vaak nauwelijks korter zijn dan die van de soort. Als jonge planten langere
tijd op dezelfde plaats blijven staan, gaan zij vaak sneller groeien en verliezen dan de
typische habitus . Om deze typische groeiwijze te behouden wordt er soms van superieure vormen geënt. Op deze wijze zijn ook de vormen 'Humpy' en 'Mops' ontstaan.
Er zijn enkele boomkwekers die hun eigen P. mugo pumilio-kloon vermeerderen en
onder die naam verhandelen .

* Pinus mugo 'Rigi' (Draijer B.V ., vóór 1972)
GROEIWIJZE :

brede, kegelvormige, opgaande struik of boompje, tot 3 à 5(-10) m

hoog.
donkergroen, 4-6 cm lang, in afstaande bundels; jonge scheuten vrij
lang, in het jeugdstadium zilvergrijs, zeer opvallend .
KEGELS: ongeveer gelijk aan die van de soort.
NAALDEN :

Vooral in het voorjaar is deze vorm attractief vanwege de zilvergrijze kleur van de
jonge scheuten. In de zomer verdwijnt deze kleur en lijkt de plant op een piramidaal
groeiende P. mugo.
Deze cultivar is genoemd naar een vrij hoge berg bij Luzern, Zwitserland.
Indien de boomvormige typen van P. mugo tot een aparte soort (P. uncinata) worden gerekend, dan zou de juiste naam van deze cultivar P. uncinata 'Rigi' luiden.
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r
De Zwarte of Oostenrijkse den is een zeer veel gekweekte soort, die zowel voor de
bosbouw als voor de tuinbouw belangrijk is. De boom verdraagt veel wind en voldoet ook goed in het duingebied.
Als gevolg van het grote verspreidingsgebied is er een vrij groot aantal geografische
variëteiten, die echter voor dit rapport niet van belang zijn.
Hetgeen als Pinus nigra in de sierteelt het meest wordt gebruikt, is de typische soort
P. nigra ssp. nigra (syn. P. nigra var. austriaca).

Pinus nigra 'Géant de Suisse' (J.P. Meylan & Cie, Zwitserland, vóór 1981)
GROEIWIJZE: opgaand groeiende boom met steil opgaande takken, bijna zuilvormig, vermoedelijk tot 5 à 8 m hoog en dan iets breder uitgroeiend.
NAALDEN: donkergroen, 14-18 cm lang, in aanliggende bundels (een " kwast"
vormend aan het eind van de zeer dikke scheuten), aan overjarige takken uitstaand; knoppen sp i ts, tot 5 cm lang, lichtgrijs.
Deze zeer opvallende cultivar werd in 1981 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. 'Géant de Suisse' lijkt op een grotere "uitgave" van Pinus leucodermis 'Satellit'.
In 1978 werd deze den verspreid door firma P.J. Kortmann te Boskoop. De plant
werd niet op waardesterren gekeurd.

* Pinus nigra 'Hornibrookiana' (B.H. Slavin, U.S.A. , vóór 1932)
GROEIWIJZE: afgeplat bolvormige struik, vrij veel breder dan hooi; takken dicht
en stug, opgaand, sterk vertakt.
NAALDEN: helder groen, vrij kort, 4-6 cm lang, in dicht aanliggende bundels, op
elkaar gedrongen.
Een aardige dwergvorm die door Slavin als "heksenbezem" werd gevonden in het
Seneca Park, Roehester (N.Y.), U.S.A.
Deze dwerg-Pinus is niet veel verspreid; het is een goede plant voor de grotere
rotstuin.
Pinus nigra 'Nana' (vóór 1855)
Pinus mugo var. mughus

Pinus mugo 'Wintergold' (Draijer B.V., vóór 1969)
GRl?EkiWhiJZE: enigszins open struikvorm, veel breder dan hoog vermoedeliJ''k nauwe
IJ s oger van 1-1.5 m.
'
N~t.'?:~: ~chtgroen .in de z?mer, 3-4 cm lang, gewoonlijk gedraaid zoals gebruie IJ In . mugo, m de wmter verkleurend naar helder geel.

~!euwe geelna~ldige vorm; vooral attractief in de winter. Zoals alle andere gele

~~us-vormen Is ook deze m de zomer onaanzienlijk.
LliJkt forsder ~e groeien dan 'Ophir'' waar deze overigens het meest op geliJ'kt De
·
p ant wer met gekeurd .
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GROEIWIJZE: grote struik, tot 3 m hoog en ongeveer even breed als hoog; takken
dicht opeen en sterk vertakt.
NAALDEN: donkergroen, 5-8 cm lang, in dichte bundels, enigszins afstaand; jaarscheuten kort, 5-6 cm lang.
Deze Pinus is geen echte dwergvorm. In 1979 is een jong exemplaar bijgeplant in het
"Mini-Pinetum" te Boskoop. De plant werd niet gekeurd .
Niet te verwarren met P. nigra 'Hornibrookiana' , die soms onder de naam 'Nana'
wordt aangetroffen. In het verleden is vanuit Arboretum " Trompenburg" te Rotterdam P. nigra 'Nana' op bescheiden schaal verspreid onder de aanduiding P. n.
'Trompenburg' . Zie voorts Welch's "Manual of Dwarf Conifers" (1979), blz. 307.

Pinus nigra- Zwarte den- Midden en Zuid-Europa, Karpaten en Balkan

Pinus sylvestris - Grove den - Europa, N.-Azië tot Amoer-gebied, N.-Turkije en
Kaukasus

GROEIW.I_JZE: wote ?oom,. tot 20 à 30 m, in zijn vaderland soms tot 50 m hoo
tambeiiJ~ vanabel m habitus, soms grillig, soms regelmatig van vorm. schors gl1·~
tot rum met afbladderende platen.
'
NAALJ:?EN: donkergroen, stug, 8-12 cm lang, in enigszins afstaande bundels
4-6 J~ar ~~oms nog langer) aan de b?om blijvend; eindknoppen grijs.
'
KEGELS. Vf!J groot, 5-8 cm lang, 2-4 biJeen, glimmend geelbruin, wijd openstaand.

GROEIWIJZE: vrij grote boom, zeer verschillend van vorm, al naar de standplaats,
soms 30-35 m hoog, in andere omstandigheden niet hoger dan 10 m; in het algemeen met lange, rechte, onvertakte stam, die grijzig bruinrood van kleur is.
NAALDEN: grijsgroen of blau wgroen, doorgaans iets ge d raaid, 4-7(-1 0) cm
lang, in afstaande bundels, 3-4 jaar aan de boom blijvend .
KEGELS: vrij klein , donkergrij s, wijd openstaand.
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s Pinus sylvestris 'Beuvronensis' (Transon Frères, Frankrijk, 1891)
onregelmatig gevormd dwergstruikje tot 1 m hoog, doorgaans breder,
tot aan de grond vertakt en dicht gesloten.
NAALDEN: grijsgroen, 1-2 cm lang, in kleine bundels, afstaand (waardoor de plant
zeer dicht is), 2-3 jaar aan de plant blijvend.

GROEIWIJZE:

s Pinus sylvestris 'Aurea' (vóór 1876) - foto blz 24 ( . t
·
wm eropname)
GROEIWIJZE: breed piramidaal boom · t
3 · 4
NAALDEN: in de winter zwavelge~Jeto~t ad m, tlot.aan de grond vertakt.
45
1
.
.
gou gee , m de zomer vaalgro
- cm ang, Iets gedraaid en in afstaande bundels, 2-3 jaar aan de plant blijve~~:
In de loop van de zomer wordt de kleur v d
P"
.
.
.
de naalden zelfs vaalgroen. Als de tempe:~u~z~ ~n~s ~mdedr attractief, m juli zijn
den weer naar geel.
r m e najaar aalt, kleuren de naaiDeze vorm heeft daarom alleen in d . t
.
plant ?eslist niet mooi. Er zijn enk:l;~~~~rv:~~ f~kJrehsie~wlaardke, in de zomer is de
kleur Iets beter is .
e an e ge omen, waarvan de

Een oude dwergvorm, die nog slechts zelden in cultuur is te vinden. Werd al in de
vorige eeuw door Transon Frères te Beuvron bij Orléans, Frankrijk gevonden en
verspreid. Op de tentoonstelling" Herfstweelde '68" werd hieraan een Zilveren Medaille verleend.
Als de plant in slechte omstandigheden verkeert, bijvoorbeeld ten gevolge van wateroverlast, verliest deze veel naalden en wordt dan kaal.

s* Pinus sylvestris 'Fastigiata' (vóór 1856)
zuilvormig, takken en zijtakjes steil opgaand, tot 10 m hoog en
soms nog hoger.
NAALDEN: blauwgrijs, 4-6 cm lang, iets gedraaid, in afstaande bundels, dicht
bijeenstaand.
KEGELS: klein, 4-5 cm lang, wijd openstaand.

GROEIWIJZE:

Mooie zuilvorm, geschikt voor kleine tuinen. Het is de smalste Pinus-cultivar in het
sortiment. Pinus leucodermis 'Satellit' en P. nigra 'Géant de Suisse' worden vrij veel
breder.
Deze zuilvormige cultivar zou al verscheidene malen in het wild in onder andere
Engeland en Zweden zijn gevonden. De plant is moeilijk te vermeerderen.

o Pinus sylvestris 'Globosa Viridis' (circa 1900)
eivormig groeiende, compacte semi-dwergvorm, dicht vertakt tot aan
de grond, tot ongeveer 3 meter hoog.
NAALDEN: grauwgroen, 6-9 cm lang, vrij sterk gedraaid, in dichte bundels; in de nazomer worden er nieuwe, lichter gekleurde, korte naalden gevormd, die de eindknoppen bedekken.

GROEIWIJZE:

Een weinig attractieve dwergvorm, die vanwege het naschot een "slordige" indruk
maakt. Ook is de kleur niet mooi. Deze vorm kan daarom vervallen.

Pinus sylvestris 'Gold Coin' (H.J. Welch, Engeland, vóór 1970)
langzaam groeiende en tamelijk gedrongen, opgaande vorm, vermoedelijk tot 2 à 3 m hoog en ongeveer even breed.
NAALDEN: grijsgroen, circa 4 cm lang, stijver en rechter dan die van 'Aurea', in de
winter helder goudgeel.

GROEIWIJZE:

De nieuwe 'Gold Coin' is vooral van 'Aurea' afwijkend door de habitus en door de
helderder gele kleur en de kortere naalden.
'Gold Coin' werd niet gekeurd.

* Pinus sylvestris 'Hibernia' (J.D. zu Jeddeloh, Duitsland, 1962)
syn. Pinus sylvestris 'Nana Hibernica'
dicht vertakte, lage struik, tot vermoedelijk 1.5 m hoog en mogelijk
iets breder dan hoog.
NAALDEN: blauwachtig grijsgroen, 3-4(-5) cm lang, enigszins gedraaid.

GROEIWIJZE:
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Pinus sylvestris 'A ure a'
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Enige selectie bij het knippen van g~iffels is a~n te bevel~n; zware griffels hebben de
neiging sneller te groeien en. de typtsche habltdusldte vedrhe~n . m 'Nana' · de echte
In Boskoo wordt 'Wateren' ook wel verhan e on er e naa . .
,
.
'Nana' is !hter een veel kleinere dwergvorm, die in Nederland met m cultuur ts .

Deze nieuwe cultivar werd in 1960 door Zu Jeddeloh in Ierland in het wild als "heksenbezem" gevonden en door hem in cultuur gebracht.
De groeiwijze in de beschrijving is gebaseerd op één exemplaar in het "MiniPinetum" op het Proefstation te Boskoop. In de literatuur wordt vermeld, dat de
groeiwijze tamelijk open en los zou zijn; dit is aan de Boskoopse plant niet waar te
nemen.
'Hibernia' kan worden verward met de oude 'Beuvronensis', die dezelfde naaldkleur heeft, maar die minder hoog wordt. De groeiwijze van deze cultivar houdt het
midden tussen 'Beuvronensis' en 'Watereri'.
De plant lijkt een goede aanwinst in het sortiment. Inmiddels werden ter vermeerdering hiervan een aantal griffels aan kwekers verstrekt.

PINUS-CULTIVARS SINDS KORT IN NEDERLAND IN CULTUUR

Pinus cernbra 'Aureovariegata' - syn . 'Aurea'
Pinus contorta 'Spaan's Dwarf' (J. Spaan, U .S.A.)
Pinus densiflora 'Alice Verkade' (Verkade Nursery, U.S.A.)
Pinus mugo 'Corley's Mat' (R;S. Co:.ley, Engeland)
Pinus pumila 'Draijer's Dwarf (DratJer B.V., ~ederland)
Pinus pumila 'Jeddeloh' (J.D. zn Jeddeloh, Dmtsland)
Pinus radiala 'lsca' (Engeland)
.
Pinus strobus 'Macopin' (W. Gotelh and G. Erhle, U:S.A.)
Pinus sylvestris 'lnverleith' (Royal Botanie Gard., Edt~b., Schotland)
Pinus sylvestris 'Tabuliformis' - syn. 'Nana Campacta

Pinus sylvestris 'Hillside Creeper' (Hillside Gardens, U.S.A., circa 1950)
GROEIWIJZE: kruipende struik, tamelijk dicht vertakt, niet veel hoger dan 60 à 80 cm
en veel breder dan hoog.
NAALDEN: grijsgroen, 4-6 cm lang, iets gedraaid, in dichte afstaande bundels, 3-4
jaar aan de boom blijvend.
Een nieuwe cultivar met zeer afwijkende habitus. De plant werd gewonnen en in de
handel gebracht door L. Ziegenfuss, Hillside Gardens, Leighton, Penns ., U.S.A.
Deze attractieve vorm werd niet gekeurd.
s Pinus sylvestris 'Moseri' (J .J. Moser, Frankrijk, vóór 1890)
syn. Pinus nigra 'Pygmaea' HORT.
GROEIWIJZE: langzaam groeiende dwergvorm, afgeplat rond, tot ongeveer 1 m hoog
en vrij veel breder.
NAALDEN: groen, lichter dan die van de soort, 's winters licht geelgroen, iets
gedraaid en "doorgeschoten", waardoor de bundels wat "slordig" lijken,
4-6 cm lang en 3-4 jaar aan de plant blijvend.
Volgens WELCH staat er een zeer oude plant in de Botanische Tuin van Cambridge.
Ook in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam is een vrij groot exemplaar
aanwezig.
'Moseri' is een vorm die is ontstaan in de kwekerij van J .J . Moser, Versailles,
Frankrijk.
Door microscopisch onderzoek van de naaldstructuur is komen vast te staan, dat de
plant tot P. sylvestris behoort en dat deze nauw verwant is aan 'Globosa Viridis',
waar 'Moseri' van afwijkt door de lagere groei en de gele kleur van de naalden in de
winter. De nàam P. nigra 'Pygmaea' is daarom apert onjuist.

***

Pinus sylvestris 'Watereri' (Knap Hill Nursery, Engeland, 1891)
syn. Pinus sylvestris 'Nana' HORT. (Boskoop)
Pinus sylvestris 'Pumila'
GROEIWIJZE: zeer breed opgroeiende, dwergvormige boom, tot 3 à 4 m hoog en
bijna even breed; op latere leeftijd meer rond (ten gevolge van de naar buiten
groeiende zware takken), tot op de grond dicht vertakt.
NAALDEN: blauwgrijs, 4-6(-8) cm lang, iets gedraaid, stug, 3-4 jaar aan de
boom blijvend.
KEGELS: kleiner dan die van de soort, overigens gelijk.
Zeer bekende, uitstekende cultivar die op hoge leeftijd uitgroeit tot een 3 à 4 m hoge
dwergvormige boom. De originele boom leeft nog en is te vinden in de Knap Hill
Nurseries in Engeland. Dit exemplaar is oorspronkelijk in 1865 door Anthony Waterer bij Horseli Camman gevonden.
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A: Pinus koraiensis- B: P. purnila- C: P. parviflora
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SUMMARY
The Iudging Cammiltee of the Royal Boskoop Growers Association decided in 1974 to
col/eet a number ofdwarf and slow growing Pinus cultivarsjor comparison and evaluation.
This rather extensive col/eetion has been planled at the trial grounds of the Research Station jor Arboriculture at Boskoop.
The Iudging report is divided info two groups of Pinus, those with leaves in jives and
those with leaves in pairs.
A jew cultivars have been - somelimes jor a long time - erroneously placed under the
wrong species. These errors have been corrected in this report.
Also some cultivars have been renamed, because of !heir invalid names.
A great number of cultivars have been judged over the last jive years. The merit stars
(***-excellent, **-very good, *-good, s-jor special purposes and o-not worthy of cultivation) have been given as usual in this journal.
Pinus cultivars recommended in this report are:
LEA VES IN FIVES:
* P. cernbra 'Compacta Glauca'
** P. flexilis 'Firmament'
* P. flexilis 'Pendu/a'
** P. koraiensis 'Silveray'
* P. monticola 'Skyline'
s P. parvijlara 'Adcock's Dwarj'
* P. parvijlara 'Gimborn's !deal'
*** P. parvijlara 'Glauca'
** P. parvijlara 'Negishi'
s P. parvijlara 'Saphir'
* P. parvijlara 'Tempelhof'
s** P. pumila 'Glauca'
*** P. pumila 'Globe'
** P. pumila 'Nana'
** P. pumila 'Säntis'
** P. strobus 'Fastigiata'
* P. strobus 'Radiata'

LEA VES IN PAIRS:
* P. densijlora 'Umbraculijera'
*** P. leucodermis 'Compact Gem'
** P. leucodermis 'Satellit'
* P. mugo 'Frisia'
* P. mugo 'Gnom'
*** P. mugo 'Humpy'
*** P. mugo 'Mops'
s P. mugo 'Ophir'
* P. mugo 'Rigi'
* P. nigra 'Hornibrookiana '
s P. sylvestris 'Aurea'
s P. sylvestris 'Beuvronensis'
s* P. sylvestris 'Fastigiata'
* P. sylvestris 'Hibernia'
s P. sylvestris 'Moseri'
*** P. sylvestris 'Watereri'

Pinus cultivars nol recommended in this report are:
LEA VES IN FIVES:
o P. flexilis 'Nana'
o P. parvijlara 'Blue Giant'
o P. parvijlara 'Gimbarn 's Pyramid'
o P. parvijlara 'Venus'
o P. pumila 'Chlorocarpa'
o P. strobus 'Reinshaus'

LEAVES IN PAIRS:
o P. leucodermis 'Aureospicata'
o P. mugo 'Hesse'
o P. mugo 'Knapenburg'
o P. mugo 'Kobold'
o P. sylvestris 'Globosa Viridis'

All other cultivars mentioned in this report are yet to be judged.
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