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CYTISUS EN GENISTA

Cytis~ts en Genista behoren tot de grote familie van de Pap i lionaceae. Het eerste geslacht omvat circa 50 soorten, hoofdzakelij k voorkomend in het Middellandse Zeegebied,
zich uitbreidend naar Midden-E uropa en de Canarische E ilanden . Tot Genist:I behoren een
100-tal soorten die zijn verspreid over Europa, Noord-Afrika en West-Azië.

NOMENCLATUUR. In de praktijk worden de namen Cytisus en Genista vaak verwisseld. Dit
is t en dele in de hand gewerkt door publikaties waarin bepaalde soorten bij Cytisus, dan
weer bij Genista worden ingedeeld. Soms kregen zij geheel andere geslachtsna men. Zo wordt
Cytisus scoparius in sommige flora's Sarothamnus scoparius genoemd. Cytis~ts x dallimarei
(een hybride van Cytis~ts m~tltiflorus X Sarothamnus scoparius) wordt dan Cytothammts
dallimarei genoemd. In de literatuur wordt voor de soorten als Cytis~ts hirsutus, C. p;trpureus,
C. ratisbonensis en C. s~tpinus wel de geslachtsnaam Ch:Imaecytis z,ts gebezigd .

Om praktische redenen worden de bovengenoemde soorten in dit rapport all""! bij Cytisus
ondergebracht.
MORFOLOGISCHE KENMERKEN. De bloemkroon van Cytis~tS en Genista bes}aat uit vijf
blaadjes. De beide onderste kroonblaadjes vormen samen de kiel. Zolang de bloem niet
door insekten of op andere wijze is geopend, is dit het "schuitje" waarin de st amper met
tien meeldraden zijn geborgen. Aan weerszijden van de kiel bevinden zich de twee kroonblaadjes, die vleugels of zwaarden worden genoemd. Het vijfde, meestal rechtopstaande
kroonblad, heet de standaard of vlag. De vergroeidbladige kelk houdt de losse bloemblaadjes bijeen. De vruchten worden peulen genoemd en zijn naar vorm en afmeting zeer
verschillend; ze zijn kaal of soms zwaar behaard. De bladeren zijn enkelvoudig of 3-tallig
(soms beide op dezelfde plant), zittend of gesteeld; de twijgen zijn rond of gegroefd.
De belangrijkste verschillen tussen de beide geslachten zijn als volgt samen te vatten :

C y t i s us: zaden met aanhangsel ; takken en twijgen ongedoornd; bladeren meestal
3-tallig, soms enkelvoudig of beide op dezelfde plant voorkomend.
Genist a: zaden zonder aanhangsel ; takken en twijgen vaak gedoomd; bladeren
meestal enkelvoudig, indien 3-tallig, dan tegenoverstaand.
BLOEMKLEUR. De bloemkleur van de meeste Cytisus-hybriden is dusdanig gecompliceerd
dat een juiste beschrij ving zeer moeilijk is. Van de gekeurde cultivars is de bloemkleur zo
duidelijk en uitgebreid mogelijk beschreven . Bovendien is voor gebruik in catalogi, m aar
ook voor de gebruiker een eenvoudige "kle u rind ruk" van alle hybriden toegevoegd.
BLOEITIJD . In verband met het weer, dat van jaar tot jaar verschilt, is een exact e bloeit ijd
van de hybriden moeilijk te geven. De bloeitijd is niet precies met data te vermelden.
D e in dit rapport vermelde bloeitijden hebben betrekhing op de waarnemingen in het voorjaar
van I970.

Het sortiment Cytisus bevat niet alleen een flink aantal soorten, ook is het
aant al cultuurvariëteiten bijzonder groot. Niet minder dan I JS hybriden zijn in de literatuur
en uit de catalogi bekend, waarvan vele voornamelijk in E ngeland en Ierland worden gekweekt. Het zijn vooral deze landen waar vroeger vele nieuwe vormen werden gewonnen.
De laatste jaren zijn meer winterharde klon en ontstaan in Nederland en Duitsland. In
Engeland zijn de meeste cu ltivars gewonnen door : Burkwood & Skipwith, E lsteaden Smith
& Sons, Darley Dale, Matlock. I n Ierland zijn als winners bekend: Slieve Donard, N ew
SORTIMENT.

1)

Proefstation voor d e Boomkwekerij; Consulentsch ap voor d e Tuinbouw, Boskoop .
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Castle, T. Smith, Daisy Hill Nurseries, Newry en W. Watson & Sons, Killiney. In Nederland werden hybriden gewonnen door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Voorts werd een drietal hybriden gewonnen door de firma R. Arnold, Alveslohe (Holstein),
Duitsland.

CYTISUS

*

Cytisus albus HACQ. -Zuidoost-Europa
syn. Cytisus le~tcanthus
GROEIWIJZE: breeduitgaand met opgaande twijgen tot 30 cm hoog.
BLADEREN: 3-tallig, langwerpig tot omgekeerd eirond, 1- 2 cm, onderzijde grijsachtig behaard; twijgen aanliggend behaard.
BLOEMEN: wit of geelachtig, 3- 6 bijeen in eindstandige hoofdjes, juni- juli;
peulen aanliggend behaard.
Aardig laag struikje dat zeer goed is te gebruiken voor vakbeplanting. Niet te verwarren met de veel hoger groeiende C. multiflorus (syn. C. albus LINK).

*

Cytisus x beanii (Kew Gardens I 900)

In catalogi is het gebruikelijk dat een aantal cultuurvariëteiten als b.v. 'Andreanus',
'Butterfly', 'Fulgens', 'Golden Cascade' en 'Moonlight' bij Cytistts scoparius worden ingedeeld. Dit is echter zeer moeilijk te handhaven, daar niet met zekerheid bekend is in hoeverre deze groep cultivars door hybridisatie met andere soorten is ontstaan. Voor de
praktijk is dit overigens van weinig belang. In dit rapport wordt daarom een indeling gemaakt naar GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN, PRAECOX-VORMEN en PRAECOXHYBRIDEN. Deze laatste groep is ontstaan door hybridisatie van de eerste twee groepen,
de "grootbloemige" Cytisus-hybriden en Cytisus X praecox.
Het in Nederland gekweekte sortiment is de laatste jaren aangevuld met de zeer waardevolle, goed winterharde Duitse hybriden 'Gold Speer' (**), 'Luna' (**), 'Palette' (***)
en 'Roter Favorit' (***). Ook de Nederlandse 'Allgold' (***), 'Dukaat' (**), 'Frisia' (*)
en 'La Coquette' (*) werden positief gewaardeerd.
Een vijftiental jaren geleden werd op de Boskoopse kwekerijen een controle op "soortechtheid" uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de verwarring in het huidige sortiment
thans slechts gering is.
KEURINGEN. Het laatste keuringsrapport (alleen van Cytisus) dateert van 1956. De keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen achtte het daarom
van belang om nogmaals het in Nederland gekweekte sortiment kritisch op sier- en gebruikswaarde te beoordelen.
In 1968 werd een uitgebreid sortiment bijeengebracht en uitgeplant op de sortimentstuin
van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Dit werd in de jaren 1969 en 1970
gekeurd. Vanuit het standpunt van sortimentsbeperking werden vele op elkaar gelijkende
cultivars van een "o" voorzien, hetgeen wil zeggen, dat zij uit de cultuur kunnen verdwijnen, zonder het sortiment te schaden.
WINTERHARDHEID. De winterhardheid van vooral de grootbloemige Cytisus-hybriden laat
vaak te wensen over. Vele Engelse cultivars met grote, prachtig gekleurde bloemen zijn
onder de Nederlandse klimaatsomstandigheden niet voldoende vorstresistent.
SNOEIEN. Cytisus en Genista moeten zo weinig mogelijk worden gesnoeid. Om dichte,
stevige struiken te krijgen kan direkt na de bloei een lichte snoei (terugsnijden van
het jonge hout) worden uitgevoerd. Hiermee dient te worden begonnen als de planten nog
zeer jong zijn .
GRONDSOORT. In het algemeen kunnen Cytis~ts en Genista op een zandige bodem worden
aangeplant. Vele soorten en cultivars gedijen echter eveneens uitstekend op veenhoudende
gronden. Het is een nadeel, dat op een (te) voedselrijke bodem vooral de dwergvormen een
abnormale hoogte kunnen bereiken.

=

uitstekend (excellent)

* * = zeer goed (very good)
* = goed (good)
s = voor speciale doeleinden
Bloemonderdelen:
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o Cytisus x dallimorei (Kew Gardens I 900)
(C. multiflorus x scoparius 'Andreanus' ~)
GROEIWIJZE: opgaand; als C. scoparius doch minder hoog.
BLADEREN: meestal 3-tallig, blaadjes zittend, aanvankelijk behaard ; twijgen
gegroefd.
BLOEMEN: licht lilarode standaard met karmijnrode, lila genuanceerde vleugels,
matig groot, mei.
Deze matig winterharde brem is één van de oudste hybriden. Wordt soms ook geschreven als C. 'Dallimorei', in Engeland sinds kort C. dallimarei 'William Dallimore' .
De meer winterharde "rood" -bloeiende hybriden zijn mooier dan deze oude hybride.
* * * Cytisus decurnhens - Europa
GROEIWIJZE : over de grond kruipend, I 5-20 cm hoog, veel breder wordend.
BLADEREN: enkelvoudig, elliptisch tot omgekeerd eirond, 0.8-2 cm, onderzijde dicht behaard; twijgen zwak behaard.
BLOEMEN: goudgeel, 1-3 bijeen, mei-juni; peulen 2 cm lang, behaard.
Zeer fraaie, bijzonder winterharde dwergstruik met talrijke, goudgele bloemen.

Cytisus elongatus - Hongarije
GROEIWIJZE: opgaand met lange, overgebogen twijgen.
BLADEREN : 3-tallig, elliptisch; twijgen rond, aangedrukt behaard.
BLOEMEN: zachtgeel met roodbruine vlek, mei-juni.
Moeilijk te onderscheiden van C. ratisbonensis en is vaak onder deze naam in cultuur
Niet gekeurd.

KEURINGSRAPPORT
Waardering: * * *

(C. ardoinii ~ X purgans)
GROEIWIJZE: liggend tot opgaand, 40 cm hoog, I 00 cm breed.
BLADEREN: enkelvoudig, lijnvormig, ca. I cm; twijgen aanvankelijk zwak behaard.
BLOEMEN: diepgeel, 1-3 bijeen, okselstandig, mei.
Mooie, lage brem, die overvloedig bloeit, maar in het Nederlandse klimaat bedekking
nodig heeft.
In Ottawa, Canada is onlangs een cultivar onder de naam 'Golden Carpet' geïntroduceerd met dezelfde groeiwijze, die aldaar zeer strenge winters heeft doorstaan. Is dit jaar in Nederland ingevoerd. Niet gekeurd.

p~trposes)

o Cytisus emeriflorus- Tessin, Dalmatië
syn. Cytis~ts glabrescens
GROEIWIJZE: rondachtig, 30- 70 cm.
BLADEREN: 3-tallig, lang gesteeld, elliptisch, onderzijde aangedrukt behaard.
BLOEMEN: goudgeel, 1-4 bijeen, okselstandig, mei-juni; peulen 2t cm, glad.
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o Cytisus hirsutus - Zuid- en Zuidoost-Europa tot Kaukasus
GROEIWIJ ZE: zeer variabel, 30- 100 cm hoog met vaak neerbuigende twijgen,
slordig, later meer opgaand.
BLADEREN: 3-tallig, blaadjes breed elliptisch, 2 cm lang, ruwharig; niet bloeiende
twijgen afstaand ruwharig.
BLOEMEN: geel met roodbruine vlek, 1- 3 bijeen, naar alle zij den gericht, meijuli; peulen ruwharig, 3-4 cm.

*

Cytisus X kewensis (Kew Gardens 1891)
(C. ardoinii <;' x m'btltiflorus)
GROEIWIJ ZE: kruipend tot liggend, met dunne slappe, hangende takken, tot
30 cm hoog en 175 cm breed.
BLADEREN: meestal 3-tallig, behaard.
BLOEMEN: zwavelgeel tot roomwit, 1- 3 bijeen aan overjarige twijgen, vrij groot,
mei.
Een mooie dwergstruik; zeer geschikt voor de grote rotstuin.

o Cytisus multiflorus- Spanje, Noord-Afrika
syn. Cytisus albns LINK, niet HACQ.
GROEIWIJZE: bossig, opgaand, hoog; in het wild tot 3 m.
BLADEREN: aan de twijgtoppen enkelvoudig, naar beneden 3-tallig, smal lancetvormig, ca. I cm, behaard; twijgen zwak geribd, aanvankelij k behaard.
BLOEMEN : roomwit, 1-3 bijeen, klein en zeer talrijk, mei-juni ; peulen zilverachtig behaard.
Forse bremsoort, in ons land niet vo ld oende winterhard. Een goede, meer
vorstresistente, eveneens witbloeiende brem is C. praecox 'Albus'.

Hoewel deze soort uit het Middellandse Zeegebied afkomstig is, is de bij ons gekweekte kloon zeer winterhard. Wordt voornamelijk gekweekt voor export naar
noordelijke landen.
Uit de kruising van C. purgans met de vorstgevoelige C. m'"tltiflorus ontstond de
zeer bekende C. praecox.
o Cytisus purpureus - Midden- en Zuid-Europa
GROEI W IJZE: breed, min of meer liggend, tot 75 cm.
BLADEREN: 3-tallig, blaadjes breed elliptisch, l- 2t cm, kaal of gewimperd ;
twijgen groen, kaal.
BLOEMEN: lilarose tot purperrose, 1-3 bijeen langs de gehele t wijg, mei-juni.
Deze zeer winterharde soort wordt door zaaien en door stekken vermeerderd en is
variabel in groei en bloemkleur. In cultuur zijn de volgende selecties bekend:

Cytisus purpureus 'Albocarneus' (Duitsland 1843)
BLOEMEN: licht vleeskleurig rose. Niet gekeurd.

*

**

Cytisus multiflorus 'Durus' (Frankrijk ca. 1870)
Deze in Frankrijk als 'Alba Dura' nog gekweekte vorm wijkt nauwelijks af van de
soort. H ij zou iets beter tegen vorst bestand zijn. In Nederland niet meer in cultuur.

**

***

x

*
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Cytisus ratisbonensis- Duitsland tot West-Siberië en Kaukasus
GROEIWIJZE: zeer variabel, kruipend tot liggend, maar ook opgaand met lange
takken tot 1.75 m .
BLADEREN: 3-tallig, steel 2 cm, blaadjes breed elliptisch, 2- 3t cm, kaal, onderzijde behaard ; twijgen rond, aanliggend zijdeachtig behaard.
BLOEMEN: geel met bruine vlek, 2- 4 bijeen, okselstandig, mei-juni; peulen
ca. 2t cm, dicht behaard.
Deze soort wordt vaak verward met de nauw verwante C. elongahts. Niet gekeurd.

praecox - zie onder AANBEVOLEN CYTISUS CULTIVARS

Cytisus procumhens - Zuidoost-Europa
GROEIWIJZE : liggend t ot min of meer opgaand, 30-50 cm hoog.
BLADEREN: enkelvoudig, breed elliptisch, onderzijde aangedrukt behaard.
BLOEMEN: geel, 1-3 bijeen in de oksels, mei- juli ; peulen 2t cm, behaard.
Gelijkt veel op C. decumbens en wordt hiermee vaak verward. Niet gekeurd.
Cytisus purgans- Spanje, Zuid-Frankrijk en Noord-Afrika
GROEIWIJ ZE: opgaand, dicht en sterk vertakt, een platronde dichte struik
vormend, 60- 100 cm.
BLADEREN: enkelvoudig, lancetvormig, 0.8- 1.2 cm, spoedig atvallend; twijgen
stijf.
BLOEMEN: goudgeel, 1-2 bijeen in de oksels, zeer vroeg, april-mei (-juni) ;
peulen zacht behaard.

Cytisus purpureus 'Atropurpureus' (Duitsland 1853)
syn . Cytisus purpureus 'Incarnatus'
BLOEMEN: donker purperrose, zeer talrijk.
Zeer fraaie cultivar met de donkerste bloemen. Groeit platter en iets meer kruipend
dan de soort. De mooiste in bloei.
Cytisus purpureus 'Erectus' (Duitsland 1853)
GROEIW IJZE: opgaand en hoger dan de soort.
BLOEMEN: purperrose.
In Nederland zelden in cultuur. Niet gekeurd.

Cytisus nigricans- Midden- en Zuidoost-Europa
GROEI WIJZE: opgaand, bossig, 1- 1.50 m .
BLADEREN: 3-tallig, gesteeld, blaadjes breed elliptisch, onderzijde behaard ;
twijgen rond, aangedrukt behaard.
BLOEMEN: helder geel, in slanke, zeer rijk bloemige, I 0- 30 cm lange, eindstandige
trossen, (j uni- )juli-augustus; peulen aangedrukt ruwharig.
Mooie, opvallende struik, waardevol door de sierlijke, ijle bloemtrossen in de zomer,
op het jonge gewas. Zeer winterhard.
Cytisus

Cytisus purpureus 'Albus' (Engeland 1826)
BLOEMEN: wit, soms iets rose geaderd.
In Tirol in het wild gevonden (albino-vorm). Wordt hier en daar gekweekt .

*

Cytisus scoparius - "Bezembrem" of "Gewone Brem" - Midden- en ZuidEuropa
syn. Sarothammts scoparius
GROEIWIJ ZE: opgaand, 1.5-2 m, met uitst aande tot overhangende takken en
t wijgen.
BLADEREN: 3-tallig, naar de twijgtoppen vaak enkelvoudig, elliptisch tot langwerpig omgekeerd eirond, 1- 2 cm lang ; twijgen roedevormig, kantig, groen,
aanvankelijk zacht behaard.
BLOEMEN : geel tot goudgeel, I (- 2) bijeen, okselstandig, groot, mei- juni ; peulen
4t cm, aan de naden behaard.
Zeer bekend als de gewone of wilde brem, in Nederland op zandgronden en heidevelden voorkomend. Heeft in lange en strenge winters vaak ernstig van de vorst te
lijden.
De volgende vormen behoren tot deze soort :
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o Cytisus scoparius f. andreanus- Normandië, Frankrijk (1884)
Als de soort, doch bloemen met bruinrode vlek op de vleugels; thans in de cultuur
bekend als cv. 'Andreanus'. Werd door PuiSSANT in het wild in Normandië gevonden en genoemd n aar de Franse tuinarchitect en botanicus Edouard André.
Door kruising van deze tweekleurige vorm met C. m~tltiflor'btS is in 1900 in Kew
Gardens, E ngeland de eerste roserood kleurige hybride 'Dallimorei' ontstaan. Hieruit ont stonden later in Engeland de vele kleurrijke hybriden .
o Cytisus scoparius f. prostratus- West-Europa
syn. Sarothammts scopari'bts ssp. maritim'btS
Takken en twijgen min of meer kruipend. Jonge twijgen aanliggend zijdeachtig
behaard.' De cv. 'Pendulus' behoort tot deze vorm. Is voornamelijk bekend van de
zeekusten in het westelij k gedeelte van E uropa.

GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN

***

'ANDREANUS SPLENDENS' - begin juni
GROEIWIJZE: tamelijk slap en overhangend.
KLE URBESCHRIJVING: S goudgeel, V zuiver fluweelrood, K kobaltgeeL
KLEURINDRUK: goudgeel met rood (st erk t weekleurig).
Deze cultivar met grote, helder gekleurde bloemen is een verbetering van de ongeveer I 0 dagen vroeger bloeiende 'Andreanus' en 'Firefly'. De takken en twijgen zijn
zeer sierlijk overhangend.

**

'BURKWOODII' (Burkwood & Skipwith) -begin juni
GROEIWIJZE: tamelijk gedrongen met opgaande takken.
KLEURBESCHRIJVING: S lichtlila, buitenzijde dof karmijnrood, V fluweelrood
met geel randje, K lichtlila .
KLEURINDIWK: donker karmijnrood.
Zeer rijk bloeiende, tamelijk dichte, gema kkelijk te kweken cultivar. Verbetering van
'Dorothy Walpole'.

*

'CRITERION' (Burkwood & Skipwith) -begin juni
GROEIWIJZE : krachtig en opgaand.
KLE URBESCHRIJVING : S roomwit, buitenzijde oranj e-karmijn en geel, V fluweelrood met gele ran d, K roomgeeL
KLE URINDR UK : witrose met oranjerood (t weekleurig) .

**

'DuKAAT' (Proefst ation Boskoop 1965) - eind mei
GROEIWIJ ZE: zeer dicht en stijf opgaand (50 cm).
KLEURBESCHRIJVING: S lichtgeel, V donkergeel, K lichtgeel.
KLEURINDRUK: tweekleurig geel.
Deze zeer co mpa cte plant is een F2-selectie uit zaailingen van C. praecox X 'Burkwoodii'. Bloeit ten opzichte van vele andere cultivars over een lange periode. (Soms
ontstaan snelgroeiende takken ("terugslag" ), waarvan niet moet worden gestekt,
daar anders het gedrongen karakter van deze dwergvorm verloren gaat). De winterhardheid is matig tot goed.
Verwierf in 1964 een Getuigschrift van Verdienste van de Kon. Vereniging voor
Boskoopse Culturen.

***

'FULGENS' (Th . Smith) - begin juni
GROETWIJZE : vrij gedrongen , nauwelijks I m hoog.
KLEURBESCHRIJVING: S oranj egeel, buitenzijde bruingeel, V bruinrood, K geelbruin ; bloemknoppen oranjebruin.
KLEURINDRUK : oranje, bruin geschakeerd.
Zeer fraaie, compact groeiende cultivar met opvallende kleur; tamelijk moeilijk te
kweken. Uitst ekend geschikt voor aanplant in kleinere tuinen.

***

'GoLDEN SuNLIGHT' (K. Wezelenburg & Zoon 1929) - eind mei
GROEIWIJZE: matig hoog, door de slappe t akken sterk overhangend.
KLEURBESCHRIJVING: S goudgeel, V oranjegeel, K geel.
KLEURINDRUK: diep goudgeel.
Deze cultivar is de beste van de geel bloeienden. De diep goudgele kleur van de zeer
grot e bloemen is bijzonder fraai en uniek in het sort iment. Hij is uitermate geschikt
voor groepsbeplanting.

Cytisus scoparius f. sulphureus - Midden- en Zuid-Europa
syn . Cytis'bts scopari'bts pallid'bts
Sarothamnus scopari'btS ochroleucus
Als de soort, doch bloemen zwavelgeel en compacter van habitus. De cv. 'Moonlight'
behoort tot deze vorm (zie aldaar).
o Cytisus sessilifolius - Zuid-Europa, Noord-Afrika
GROEIWIJZE : breed, bossig en opgaand, I (-2) m.
BLADEREN: 3-tallig, aan de bloeitwijgen meestal zittend, overigens gesteeld,
blaadj es breed elliptisch t ot bijna rond, 0.5- 2 cm, lichtgroen , kaal; t wijgen
kaal.
BLOEMEN: lichtgeel, 4- 12 bijeen in opstaande eindstandige trossen, mei- juli ;
peulen kaal.

*

Cytisus supinus - Midden- en Zuid-E uropa
syn . Cytisus capitatus
GROEIWIJZE: stijf opgaand, rondachtig, 40-80 cm.
BLADEREN: 3-tallig, blaadjes elliptisch tot eivormig, 2- 2t cm , stomp, onderzijde
dichter behaard; twijgen lang en afstaand behaard.
BLOEMEN: zachtgeel, bruinachtig verbloeiend, in eind- en okselstandige hoofdjes, juni- augustus; peulen behaard.
Deze winterharde struik wordt in Nederla nd slechts zelden gekweekt.

o Cytisus X versicolor (Duitsland 1860)
(C. hirs~ttus X P~trpure'btS)
GROEIWIJZE: breed, tot 50 cm hoog, een losse, slordige struik vormend.
BLADEREN: 3-t allig, blaadjes breed elliptisch, gelij k met de bloemen verschijnend, on derzijde behaard, ca. 2t cm.
BLOEMEN : meerkleurig, meestal met witte standaard, geelachtige vleugels en
lilarose kiel, 1- 3 bijeen, mei- juni; peulen behaard.
Wordt in Nederland vermoedelijk niet meer gekweekt.

AANBEVOLEN CYTISUS-CULTIVARS
Hiernaast volgt een overzicht van de aanbevolen Cytis'bts-cultivars, ingedeeld in drie
groepen, namelijk de GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN, de tot C. PRAECOX behorende
cultivars en de zogenaamde PRAECOX-HYBRIDEN.
8
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*

'GoLDFINCH' (Burkwood & Skipwith) - begin juni
GROEIWIJZE: tamelijk hoog en breed, dicht.
KLEURBESCHRIJVING: S geel en wit, buitenzijde karmijnrose met gele rand,
V fluweelrood met diepgeel randje, K lichtgeel.
KLEURINDRUK: roomgeel met karmijn en rood.

*

'KILLINEY RED' (Watson & Sons) - eind mei
GROEIWIJZE: betrekkelijk laag; soms door de slappe takken overhangend tot
neerbuigend.
KLE URBESCHRIJVING: S geel, nabij de top karmijn, buitenzijde dof karmijnrood,
V diep fluweelrood met oranje, K karmijnrose.
KLEURINDRUK : diep fluweelrood.
De meest rode cultivar in het gekeurde sortiment . Voor Nederlandse condities
achterhaald door de nieuwe, meer winterharde 'Roter Favorit' . Helaas is de kleur
van deze nieuwigheid iets minder dieprood.

*

**

'LA COQUETTE' (P. Lombarts, 1965) - eind mei
GROEIWIJZE: bijzonder krachtig en hoog opgaand.
KLE URBESCHRIJVING: S witachtig, buitenzijde licht karmijn lila, V diepgeel met
oranjebruine streepjes, K lichtgeel.
KLEURINDRUK : licht oranjekleurig.
In tegenstelling tot vele andere vormen is de standaard van deze krachtig groeiende
selectie lichter gekleurd dan de vleugels. De diverse kleuren in de bloemen geven
samen een licht oranjekleurige indruk. Is een F2-zaailing van Cytis~ts (praecoxhybride) 'Hollandia', maar in groeiwij ze niet op C. praecox gelijkend.

± 1959) - begin juni
GROEIWIJZE: krachtig, recht en breed opgaand.
KLEURBESCHRIJVING: S lichtgeel, V diepgeel, K lichtgeel.
KLEURINDRUK : tweekleurig geel.
Een in Duitsland gewonnen, goed winterharde, rijk bloeiende nieuwigheid met grote,
tweekleurig gele bloemen. Overtreft de ca. 8 dagen vroeger bloeiende 'Golden Cascade', hoewel hij tijdens de bloei reeds flink ontwikkeld blad heeft.

'PALETTE' (R. Arnold, Duitsland ± 1959) - begin juni
GROEIWIJZE: breed en opgaand, vrij krachtig.
KLEURBESCHRIJVING: S geel en wit, buitenzij de licht karmijnlila, V zuiver
fluweelrood, K geel met lila tint.
KLEURINDRUK: geel met lila en rood.
Een iq Duitsland gewonnen, goed winterharde, zeer rijk bloeiende nieuwigheid. Kan
worden beschouwd als een verbetering van 'C. E. Pearson ' en andere dergelijke cultivars.

**

'RED WINGs' (Gebr. de Jong, Boskoop 195 1) - begin juni
GROEIWIJZE: vrij hoog en t amelijk los, sierlij k.
KLEURBESCHRIJVING : S geel en wit, buitenzijde dof karmijnrood met gele basis,
V fluwelig bruinrood, K licht lilarose.
KLEURINDRUK : karmijnrood met geel.
Deze redelijk winterharde cultivar heeft aardige, fris gekleurde " rode" bloemen.
In 1951 werd door de Kon. Vereniging voor Boskoopse Culturen een Eerste Klas
Certificaat aan deze cultivar toegekend. De in Duitsland gewonnen 'Palette' is mooier.

***

'RoTER FAVORIT' (R. Arnold, Duitsland ± 1959) - begin juni
syn. Cytisus 'Red Favourite'
GROEIWIJZE : tamelijk breed en hoog opgaand, takken stevig.
KLEURBESCHRIJVING: S nabij de top licht karmijnrood , buitenzijde karmijnkleurig, V diep fluweelrood , K lichtkarmijn .
KLEURINDRUK : donkerrood.
/
Goed winterharde, zeer rijk bloeiende nieuwigheid. Deze zeer mooie rood-bloeiende
cultivar kan in verband met de grotere vorstresistentie en de steviger groeiwijze
worden beschouwd als een verbeterde 'Killiney Red'. De talrijke bloemen zijn groter ;
de rode kleur is iets minder spectaculair.

*

'WINDLESHAM RuBv' (Fromow, Engeland) -begin juni
GROEIWIJZE: zeer krachtig, opgaand en open.
KLEURBESCHRIJVING: S roomwit, nabij de top lichtlila, buitenzijde dof karmijnrood, V diep bruinrood, K lichtkarmijn met gele top.
KLEURINDRUK: karmijnrood.
Een forsgroeiende brem, in kleur gelijkend op 'Burkwoodii' en ' Darley Dale Red'.
Door de hoge groei en open habit us afwijkend van vele andere cultivars.

'LuNA' (R. Arnold, Duitsland

**

'MARIA BURKWOOD' (Burkwood & Skipwith) - eind mei
GROEIWIJZE : zeer krachtig en hoog.
KLEURBESCHRIJVING : S witachtig, buitenzijde donker karmij nrose, V helder
karmijnrood met geel randje, K witachtig met ka rmijnrose.
KLEURINDRUK: rose en rood.
Een fraaie, grootbloemige, oudere cultuurvariëteit met een opvallende kleur.

*

'MoONLIGHT' (W. G. Goldring, Engeland) - begin juni
syn . Cytisus 'Sulphureus'
GROEIWIJ ZE: bossig en breed opgaand .
KLEURBESCHRIJVING : S roomgeel, V lichtgeel, K lichtgeel.
KLEURINDRUK: zeer lichtgeel (zwavelgeel).
De zwavelgele bloemen van deze cultivar contrasteren goed met het donkergroene
loof. In E ngeland ook bekend onder de synoniem 'Sulphureus' en als " Moonlight
Broom " . (De aanduiding f. s~tlphureus wordt wel gebruikt voor alle in het wild
voorkomende lichtgele vormen. 'lVIoonlight' is hieruit een goede kloon .)

* * 'NEWRY SEEDLING' (Th. Smith) - midden juni
GROEIWIJZE: opgaand met spreidende takken en twijgen, fors.
KLEURBESCHRIJVING: S kobaltgeel, V karmij nkleurig bruinrood met gele rand,
K kobaltgeeL
KLEURINDRUK: geel en bruinrood (tweekleurig).
De laatst bloeiende cultivar van het gekeurde sortiment. De bloemen zijn groot en
zeer fraai van kleur.
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***

PRAECOX-VORMEN
Deze groep onderscheidt zich van de voorgaande groep door de grote winterhardheid
en de kleine, maar bijzonder talrijke roomwitte, roomgele of goudgele bloemen en
de v r oege bloei (mei). De vier ter keuring opgeplante cultuurvariët eiten werden
alle positief gewaardeerd, daar ze mooie, bossige struiken vormen en goed winterh ard zij n .

***

PRAECOX (Wheeler, Engeland 1867) - midden mei
GROEIWIJZE: opgaand met overhangende twijgen, 1.5- 2 m hoog.
KLEURBESCHRIJVING: S ivoorwit, V lichtgeel.
KLEURINDRUK: roomgeel, verbloeiend tot roomwit.
Bij zonder fraaie, algemeen bekende, zeer winter h a rd e, kleinbloemige hybride
van C. multi jfarus x C. purgan s. De kloon die in cultuur is onder de naam C. X praecox verkreeg enige tijd geleden in E ngeland de naam C. x p raecox 'Warminster'
en is daar reeds lang algemeen bekend als de "Warminster Broom".
11

?*

*

PRAECOX 'GoLD SPEER' (G. Arends, Duitsland 1955) - midden mei
syn. Cytisus praecox 'Gold Spear'
Cytisus praecox 'Canary Bird'
GROEIWIJZE : als C. praecox, doch minder fors .
KLEURBESCHRIJVING: S diepgeel, V diepgeeL
KLEURINDRUK: zuiver diepgeeL
Een uit Duitsland afkomstige cultivar met een opvallend diepgele kleur, aanmerkelijk donkerder geel dan 'Allgold'.
Hoewel de vorstgevoeligheid nog niet voldoende kon worden nagegaan, lijkt deze
overvloedig bloeiende cultivar met diepgele bloemen een aanwinst in het huidige
sortiment.
Mocht deze plant dezelfde goede habitus en winterhardheid hebben als C. praecox
dan wordt de waardering ***.

PRAECOX-HYBRIDEN
Op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werd door Ir. C. BROERTJES
in 1949 begonnen met het kruisen van de winterharde Cytisus x praecox met de in
ons land minder vorstresistente 'Burkwoodii'. Dit veredelingswerk had áls doel de
prachtige "rode", twee- en driekleurige bloemkleuren van de minder winterharde
hybriden over te brengen op de lichtgele C. p raecox, om hierdoor goed winterharde
cultivars te krijgen met roodachtig gekleurde bloemen.
Na zeer veel pogingen gelukte een kruising van Cytisus praecox X 'Burkwoodii'.
Uit enkele peulen ontstonden een zevental zaailingen met gekleurde bloemen en
een redelijke winterhardheid. Twee hiervan werden in 1955 bekroond met een
Eerste Klas Certificaat van de Kon. Vereniging voor Boskoopse Culturen en enige
tijd daarna door het Proefstation verspreid onder de namen 'Hollandia ' en 'Zeelandia'.

Cytisus praecox

Het kruisingswerk werd ondertussen voortgezet en uit de F2 van C. praecox X
'Burkwoodii' werd in 1963 een tweetal planten geselecteerd, waaraan in 1964 een
Getuigschrift van Verdienste werd toegekend. Zij werden in 1965 onder namen
'Dukaat' en 'Frisia' door het Proefstation in de handel gebracht.

*

***
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De geelbloeiende dwergvorm 'Dukaat' kan gevoeglijk bij de "gewone" hybriden
worden ingedeeld; 'Frisia' kan wat betreft kleur, groeiwijze en vorstresistentie
tot hetzelfde type als 'Hollandia' en 'Zeelandia' worden gerekend. Zij worden hier
aangeduid met de groepsnaam PRAECOX-HYBRIDEN.

PRAECOX 'ALBus' (Th. Smith) - midden mei
GROEIWIJZE: als C. praecox doch t akken en t wijgen meer smal opgaand, later
ook overhangend.
KLEURBESCHRIJVING: S ivoorwit, V ivoorwit.
KLEURINDRUK: roomwit, tot zuiver wit verbloeiend.
De beste witbloeiende brem in het gekweekte sortiment. De winterhardheid is goed
doch minder groot dan die van C. praecox.
PRAECOX 'ALLGOLD' (A. G. Brand, Boskoop 1963) - midden mei
GROEIWIJZE: als C. praecox.
KLEURBESCHRIJVING : S lichtgeel, V geel.
KLEURINDRUK : zuiver geel, lichtgeel ver bloeiend.
Bij zonder fraaie, donkerder geel gekleurde C. jJraecox , waaruit hij als een sport
(mutatie) is ontstaan. De g r oeiw ij ze en winterhardheid zij n volkomen gelijk
aan die van deze hybride.
Verkreeg in 1964 een Eerste K las Certificaat van de Kon. Vereniging voor Boskoopse
Culturen .

De "praecox-hybriden" hebben betrekkelijk kleine bloemen ; de struiken bloeien
daarentegen zeer overvloedig. De groeiwijze is niet zo compact als bij Cytisu s praecox.
De winterhardheid is iets minder, ofschoon 'Hollandia' tot de goed winterharde
cultivars kan worden gerekend.

*

'FRISIA' (Proefstation Boskoop 1965) - eind mei (nà C. praecox)
GROEIWIJZE : tamelijk hoog en breed.
KLEURBESCHRIJVING: S lilawit, buiten zijde karmijnrose, V bruingeel, K roomgeel, lila getint.
KLEURINDRUK: karmijnrose en bruin (lichter ver bloeiend) .
Een brem met een t ypische kleurencombinatie. Kan worden beschouwd als een
'Donard Seedling' met kleinere bloemen, maar is helderder van kleur en belangrijk
beter tegen vorst bestand. Iets minder winterhard dan 'Hollandia'.
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***

'HoLLANDIA' (Proefstation Boskoop 1956) -eind mei (nà C. praecox)
GROEIWIJZE: tamelijk hoog, meer opgaand dan 'Zeelandia' .
KLEURBESCHRIJVING : S lilarose, buitenzijde paarsrood, V karmijnrood, K lilarose.
KLEURINDRUK: paarsrood (lichter verbloeiend)
De bloemen van deze prachtige vorm zijn klein maar bij zonder talrijk. De winterhardheid is groter dan die van 'Zeelandia'. Vanwege kleur en winterhardheid de
beste C. praecox-hybride.

*

'ZEELANDIA' (Proefstation Boskoop 1956) -midden mei
GROEIWIJZE: breed en bossig, iets hoger dan C. praecox.
KLEURBESCHRIJVING : S witachtig, buitenzijde lilarose, V zwak bruinrood,
K lichtgeel.
KLEURINDRUK: roomkleurig rose (lichter verbloeien dJ .
Deze kleinbloemige vorm bloeit zeer rijk, circa 8 dagen vóór 'Hollandia' en is redelij k
winterhard.

NIET AANBEVOLEN CYTISUS-CULTIVARS
Het thans aanbevolen sortiment - met mooie kleuren, rijke bloei enjof goede winterhardheid - is voldoende groot om te rechtvaardigen, dat onderstaande cultivars niet meer in
cultuur worden genomen.
Cultivars:

Klettr en bloeitiJd:

o 'Andreanus'
- geel en bruinrood; eind mei
(S goudgeel, V bruinrood met zwak geel randje, K okergeel).
o 'Butterfly'
- oranjegeel; begin juni
(S goudgeel, V oranjegeel met iets bruin, K geel)
o 'C. E. P earson'
- geel metroseen bruinrood ;
begin juni
(S geel met lichtlila, buitenzijde licht karmijnlila, V bruinrood, K geel met lila)
- creme en karmijnrood ;
o 'Daisy Hill Splendens'
begin juni
(S roomgeel, V karmijnrood met geel randj e, K roomgeel)
o 'Dallimorei'
- donker lilarood · eind mei
(S licht lilarood, V karmijnrood met lila wee;schijn)
o 'Darley Dale Red'
- karmijnrood ; begin juni
(S roomwit, buitenzijde dof karmijnrood, V diep bruinrood
tot diep karmijnrood, K karmijn met klein geel topj e)
o 'Donard Seedling'
- dof karmijnroseen bruin ;
eind mei
(S lilawit, buitenzijde karmijnrose, V bruinkleurig karmijn
met geel randje en streepjes, K roomgeel met lila tint)
o 'Dorothy Walpole'
- karmijnkleurig met rood;
begin juni
(S roomwit, nabij de top lichtlila, buitenzijde karmijnlila,
V diep fluweelrood, K roomwit met iets lila)
o 'Dragonfly'
- geel met bruinrood ; eind mei
(S goudgeel, V bruinrood met iets geel, K geel)
o 'Firefly'
- geel en bruinrood ; eind mei
(S goudgeel, V bruinrood met zwak geel randj e, K okergeel)
o 'Golden Cascade'
- lichtgeel ; eind mei
(S lichtgeel, V donkergeel, K lichtgeel)
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Overtroffen door:

'Andreanus Splendens'

'P alette'

'Newry Seedling'
'Hollandia'

Cttltivars:

Kleur en bloeitiJd:

Overtroffen door:

'Palette'
- witrose met oranjerood;
eind mei
(S roomwit, buitenzijde oranjekarmijn, V fluweelrood met
brede gele rand, K lichtgeel met lila tint)
o 'Queen Mary'
- creme en bruinrood; begin juni 'P alette'
(S geel en wit, V bruinrood, K roomgeel)

o 'Killiney Salmon'

GENISTA
s Genista anglica - " Stekelbrem" -Midden- en West-Europa
GROEIWIJZE: liggend tot opgaand, soms t ot 80 cm hoog, zeer breed.
BLADEREN: enkelvoudig, verspreid, elliptisch tot eirond, 6-8 mm lang, blauwgroen; twijgen kaal, doornig.
BLOEMEN: geel, in korte eindstandige, weinig bloemige, bebladerde trossen,
mei- juli, vaak weer in september ; peulen opgeblazen, 12 mm lang.
Aardig struikje dat zeer geschikt is voor de aanplant op droge, zandige heidegronden.
In Nederland algemeen in het wild voorkomend. Goed winterhard.
s Genista germanica - " Duitse Brem" - Midden- en West-Europa
GROEIWIJZE: recht opgaand, 30- 60 cm.
BLADEREN: enkelvoudig, elliptisch tot breed eirond, 1-2 cm lang, behaard,
donkergroen ; twijgen behaard, doornig, bloeiende twijgen ongedoornd.
BLOEMEN: geel, in tot 5 cm lange trossen, juni- juli.
Een aan G. anglica verwante soort. In Nederland zeer zeldzaam in het wild voorkomend
(Nijmegen). Goed winterhard.
s Genista hispanica - Spanje tot Noord-Italië
GROEIWIJZE : dicht en zeer vertakt, kussen vormig, 30- 70 cm.
BLADEREN: enkelvoudig, langwerpig eivormig, behaard, 0,5- 1 cm lang, spoedig
afvallend; twijgen lang behaard, zeer doornig.
BLOEMEN: zuiver geel, 2- 12 bijeen in eindstandige, opgerichte hoofdjes, juni- juli.
Deze soort is een van de mooist e liefhebbersplanten in het sortiment. Zeer geschikt
voor droge gronden; is matig winterhard.
o Genista horrida - Zuid-Frankrij k, Spanje
GROEIWIJZE : zeer dicht en stug, kussen vormig, 30(-60) cm.
BLADEREN : 3-tallig, tegenoverstaand, blaadjes grijsgroen, lijnvormig, 8 mm ;
twijgen sterk gedoomd.
BLOEMEN : geel, 1-3 bijeen in eindstandige hoofdj es, juli-september.
Een dwergvorm die alleen kan worden aangeplant op zeer zonnige, droge plaatsen.
Wordt in Nederland zelden gekweekt.

'Roter F avorit'
'F risia '

'Burkwoodii'

***
'Andreanus Splendens'
'Andreanus Splendens'
'Luna '
'

l~rf

Genis ta lydia - Balkan, Syrië
GROEIWIJ ZE: 30- 60 cm hoog, veel breder wordend; jonge t wijgt oppen neerbuigend, dicht.
BLADEREN: enkelvoudig, smal ellipt isch, spits, 0,5- 1,5 cm, kaal ; t wijgen dofgroen , kaal, ongedoornd doch topjes stekelig.
BLOEMEN : goudgeel, enkele bijeen aan korte zijlootj es, zeer rijkbloeiend, juni.
In verband met de lage sierlijke groeiwij ze en overvloedige, goudgele bloemen één
van de fraaist e soorten . De winterhardheid is matig tot voldoende.
IS

o Genista pilosa Middel. Zee)

"Kruipbrem" of "Zachte Brem" -

Europa (Zuid-Zweden tot

liggend (en soms wortelend) tot opstijgend, 20- 40 cm.
enkelvoudig, langwerpig-lancetvormig, 1-2t cm, donkergroen, onderzijde behaard; twijgen ruw behaard.
BLOEMEN: geel, 1- 2 bijeen in de bladoksels, min of meer tot bebladerde trossen
verenigd, mei- juni, vaak weer in augustus-september.
In Nederland op dorre, zandige plaatsen wild voorkomend. Weinig in cultuur.
GROEIWIJZE :
BLADEREN :

**

Genista pilosa 'Goldilocks' (W . ]. van der Laan, 1970), nieuwe naam
GROEIWIJZE : krachtig en breed bossig-opgaand, 40- 60 cm hoog, maar breder,
een plat-bolvormige struik vormend .
BLADEREN: als de soort.
BLOEMEN: goudgeel, zeer talrij k, mei- juni.
Bijzonder mooie, zeer rijkbloeiende en goed groeiende cultivar. Hij was in Boskoop
in cultuur als Genista pilosa . Ter onderscheiding van andere typen, verkreeg deze
vorm bij de keuring de nieuwe cultivarnaam 'Goldilocks', die hier voor het eerst
is gepubliceerd.

s Genista radiata- Zuid- en Zuidoostelijk Europa, Midden-Azië
GROEIWIJZE: opgaand, tot ca. 80 cm hoog, veel breder wordend.
BLADEREN: 3-tallig, tegenoverstaand, lijn- tot lancetvormig, 1- 1t cm lang,
spoedig afvallend; twijgen kantig, ongedoornd.
BLOEMEN: geel, 3·-20 bijeen in eindstandige hoofdjes, juni, vaak weer augustusseptember.
o Genista radiata 'Baldo' (M . Frei, ca. 1960)
Een weinig afwijkende vorm . Door M. Frei te Wildensbuch, Zwitserland m Tirol
(Noord-Italië) gevonden en in de handel gebracht.
Genista lydia

o Genista radiata 'Tremalzo' (M. Frei, ca. 1960)
Weinig afwijkende vorm.

*

Genista sagittalis- "Pijlbrem" -Midden- en Zuid-Europa, Balkan
syn. Cytisus sagittalis
Genistella sagittalis
GROEIWI JZE: liggende en breed uitstoelende stengels met recht opgaande twijgen ,
10-25 cm hoog.
BLADEREN : enkelvoudig, eirond, spits, 1- 2 cm, weinig in getal; twijgen behaard,
groen (ook in de winter) met 2 brede vleugels (min of meer lintvormig) .
BLOEMEN: helder geel, weinig bij elkaar in korte, eindelingse trossen, rijkbloeiend, juni.
Prachtige, rijkbloeiende brem, zeer geschikt voor bodembedekking. Een nadeel is
dat de massa's uitgebloeide bloemen lang aan de plant blijven, hetgeen een lelijk
effekt geeft.

Genista pilosa 'Goldilocks' (W . ]. van der Laan I970 ) new name
GROWING HABIT : strong, braad and bushy, 40- 60 cm high, braader than high, forming a
subglobose bush.
LEA VES: as in the species.
FLOWERS: golden-yellow, freely produced in May- june .
A fine, very free -flowering and easily grown cultivar. Is growing in some Boskoop nurseries under
the species-name Genista pilosa. Introduced by W. ]. van der Laan, Boskoop.
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o Genista sagittalis var. minor - Zuidoostelijk Frankrijk, Pyreneeën
Geografische variëteit die in alle delen kleiner is dan de soort. De hoogte is slechts
5- 10 cm; de bloemen verschijnen ca. 10 dagen vroeger. Wordt zeer zelden gekweekt.

*

Genista sylvestris var. pungens- Dalmatië, Bosnië en Noordwestelijke Balkan
syn. Genista dalmatica
GROE IWIJZE: tot 20 cm hoog, dicht vertakt, zeer doornig.
BLADEREN: enkelvoudig, meestal zeer smal, stijf, 6- 12 mm, spoedig kaal wordend; t wijgen en bloeitwijgen gedoomd, ru w behaard.
BLOEME N : goudgeel, in losse trossen, juni.
Aardig dwergstruikje met talrijke, goudgele bloemen.

*

Genista tinctoria - "Verfbrem" -Europa tot Klein-Azië
GROEIWIJZE: opstijgend of recht opgaand, 50- 100 (- 150) cm hoog.
BLADEREN: enkelvoudig, breed tot smal elliptisch, 1- 2t cm lang, bijna kaal,
frisgroen; twijgen gegroefd, aanvankelijk behaard.
BLOEME N : geel tot diepgeel, vele bijeen in vertakte, trossen, juni- augustus.
Een door zaaien te vermeerderen, zeer variabele struik. In Nederland wild op heidevelden en aan wegbermen (Terschelling en Texel). Een groot bezwaar is dat deze
plant ernstig kan worden aangetast door bladluizen.
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* *,~Genista tinctoria 'Plena'

(Frankrijk 1853)
GROEIWIJZE: liggend, tot ca. 30 cm hoog.
BLADEREN: als de soort.
BLOEMEN: diep goudgeel, gevuld, juni- juli.
Zeer fraaie cultivar; door de lage en brede groei bijzonder geschikt voor rotstuinen
en bodembedekking.

*

Genista tinctoria 'Royal Gold' (J. van der Smit 1960)
GROEIWIJZE: dicht en bolvormig, 50- 80 cm (op zeer goede gronden tot 1,25 m) .
BLADEREN: als de soort.
BLOEMEN: goudgeel, zeer talrijk, juli.
Aardige, rijkbloeiende, lager blijvende selectie. Krachtig gegroeide exemplaren zakken bij zware regenval sterk uiteen. Geschikt voor vakbeplanting.
Werd geselecteerd en verspreid door J. van der Smit, Reeuwijk In 1960 werd hieraan een Getuigschrift van Verdienste toegekend door de Kon. Vereniging voor
Boskoopse Culturen.
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