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* Thuja occidentalis 'Tiny Tim' (Bulk & Co. ± 1955)
Dwergvorm, zeer langzaam groeiend, dicht vertwijgd, ~-10 jarige planten zijn 40 cm
breed en 30 cm hoog; twijgjes zeer fijn, in de winter 1ets bronskleung verkleurend.
Als onbenaamde zaailing door de firma Bulk & Co. te Boskoop ontvangen van
Little Tree Farm Ltd., London Ont., Canada.
.
Aan deze dwergvorm, ingezonden door de firma Bulk & Co. op de Tentoonstellmg
"Herfstweelde" ( 1964), werd door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen een Zilveren Medaille toegekend.

THUJA OCCIDENTALIS - BOLVORMEN

Thuja occidentalis 'Umbraculifera' (Neder, Frankfort ca. 1890)
Deze cultivar vormt een afgeplatte bol. De takken gaan min of meer rechtop, de
twijgen ook of zijn iets gedraaid. De bladeren zijn dun, donkergroen, aan de onderkant iets blauwachtig. Deze oude Duitse vorm wordt we1mg gekweekt.

Van de Amerikaanse Th~tfa occidenta/is is in de loop der jaren zeer veel gezaaid. Vanzelfsprekend werden in de zaaisels veel in groei afwijkende vormen gevonden. DEN ÜUDEN en
BooM ("Manual of Cultivated Conifers", 1965) beschrijven niet minder dan 126 cultivars,
waarvan ongeveer een twintigtal in Nederland worden gekweekt .

0

Daaronder nemen de bolvormen slechts een bescheiden plaats in. Om na te gaan, welke
bolvormen voor de kwekers het meest aanbevelenswaardig zijn, werd in 1964 een achttal
cultivars aangeplant in de sortimentstuin van het Proefstation te Boskoop. Dit sortiment
werd in 1970 door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen gekeurd. Hierbij werd in acht genomen, dat slechts een klein sortiment bolvormen
dient te worden aangehouden, daar de vraag, voornamelijk uit het buitenland, beperkt is.

o Thuja occidentalis 'Van der Bom'
Deze zeer weinig gekweekte vorm, ook bekend als 'Com~acta Van der. Bom'. is eigenlijk géén bolvorm. In de jeugd rond, maar na enkele pren meer e1vorm1g. Kleur
groen . Wordt zeer weinig gekweekt.

De keuringen gaven het hieronder vermelde resultaat, waarbij de gebruikelijke "st erren"
werden toegekend.

*

Thuja occidentalis 'Globosa'
Een goede, reeds in 187 4 beschreven vorm. De twijgen groeien zowel opgaand als
zijdelings uit, zodat de plant goed bolrond is. De kleur is groen, in de winter iets grijsach tig groen.

o Thuja occidentalis 'Woodwardii' (Späth, 1891)
Tamelijk fors groeiende bolvorm, met plat~e vertakking, in de je~g~ iets hoger dan
breed. De kleur is helder groen, met iets brum verkleunng aan de mtemden gedurende
de winter.
.
Gelijkt zéér veel op 'Little Champion', die in de jeugd iets harder groelt. Het nadeel
voor de kweker is, dat 'Woodwardii' een minder goed wortelgestel maakt, waardoor
verplanting, vooral in andere grondsoorten, nogal eens mislukt.

Thuja occidentalis 'Golden Globe' (Grootendorst, 1964)
Een "sport" uit 'Woodwardii' met zachtgeel, gekleurde bladeren. Groeit iets langzamer dan 'Woodwardii', maar vormt een zéér goede bolvorm.
Geïmporteerd als "naamloze" plant uit U.S.A. Zilveren Medaille, "Herfstweelde"
Boskoop 1964. Werd in 1970 niet gekeurd.

*

Thuja occidentalis 'Little Champion' (McConnell, Canada, 1956)
Sterk groeiend, vooral in de jeugd, daarna langzamer. De twijgen zijn meer plat
geveerd dan die van 'Globosa', maar vormen toch een zeer goede bol. De kleur is
helder groen, de uiteinden van de bladeren zijn in de winter iets bruin getint.
Betrekkelijk nieuwe bolvorm; lijkt veel op 'Woodwardii', maar is minder eivormig.

o Thuja occidentalis 'Little Gem' (Späth, 1891 )
Langzaam groeiende vorm, breder dan hoog. De twijgen gaan gedeeltelijk horizontaal
breed-uit, de vertwijging is min of meer gekroesd. De kleur is dof donkergroen, met
weinig bruinverkleuring in de winter. Deze oude vorm wordt weinig gekweekt daar
hij slecht groeit en het daarom vele jaren duurt voordat men een goede plant hiervan
heeft .
o Thuja occidentalis 'Recurva Nana'
Langzaam groeiende, zeer compacte cultivar uit Frankrijk (1867). Vormt een kleine,
iets onregelmatige bol. De twijgjes zijn gedraaid, gedeeltelijk omgebogen of half omgedraaid aan de uiteinden. De kleur is matgroen, iets bruin in de winter. Het is mogelijk, dat in Duitsland een afwijkende vorm onder deze naam in cultuur is.
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