3ODQWDULXP
R.T. Houtman

Van 22 t/m 26 augustus 2012 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij voor de 30e keer de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Ieder jaar worden
nieuwe planten ter keuring aangeboden, die op sier- en gebruikswaarde worden
beoordeeld.
De keuringen op Plantarium 2012 werden voor de drieëntwintigste keer onder auspiciën van de KVBC uitgevoerd. Er werd gekeurd door speciaal voor deze gelegenheid samengestelde subcommissies en volgens het reglement “Keuringen van
nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties”.

Voor Plantarium 2012 werden 110 planten ter
keuring aangemeld, 22 minder dan in 2011. 70
planten werden daadwerkelijk beoordeeld. De
andere 40 planten kwamen niet voor keuring in
aanmerking. Dit betrof steeds cultivars waarvan de planten ten tijde van de vakbeurs geen
sierwaarde toonden. Van de gekeurde planten
werden 23 planten bekroond met een Bronzen
Medaille, 12 met een Zilveren Medaille en 4 met
een Gouden Medaille.
De keuringscommissie was zeer tevreden over
de kwaliteit van de planten. Vrijwel zonder
uitzondering was de presentatie goed tot uitmuntend. Dit resulteerde dan ook in (met name)
twee keer zoveel Gouden Medailles als in 2011.
Er waren relatief veel heesters in de keuring.
De bekroningen werden in de vorm van medaiOOHFHUWL¿FDWHQ WRHJHNHQG (HQ EHNQRSWH EHVchrijving van de 39 bekroonde planten:
$EHOLDîJUDQGLÀRUDµ$EHORSV¶
DREAM
Bronzen Medaille

INZENDER:/WINNER:

MYSTIC DAY-

Boomkwekerij Ron van
Opstal, Zundert, 2007.
Breed opgaand struikje met (uiteindelijk) een
afgeplat bolronde groeiwijze. Dichtvertakt en
daardoor met een bossige groei. Het jonge loof
is bronskleurig tot groen met een bronskleurig
getinte rand. Het volwassen blad is donkergroen
met een onregelmatige gele rand. Het blad kleurt
diep purperrood in de herfst. Bloeit omstreeks
september met zeer lichtroze tot vrijwel witte
bloemen. Zowel de bloemen als de herfstkleuren
waren tijdens de keuring niet zichtbaar.

Agapanthus µ/¶$PRXUG¶eWp%ODQF¶
Bronzen Medaille

INZENDER:/WINNER:

Green Works International
BV, Schagen, 2011.
Zeer gedrongen groeiwijze tot circa 45 cm
hoogte. Het blad is met een lengte van circa 25
cm eveneens kort. De bloemen staan in enkelvoudige schermen, maar vanuit het centrum van
de schermen groeit regelmatig een korte bloemsteel met daarop een nieuw, kleiner bloemscherm. Hierdoor ontstaat een “etage-achtig”
uiterlijk. De afzonderlijke bloemen zijn zuiverwit en bestaan uit zes tot acht bloemdekbladen
(tepalen).

Anemone ×hybrida ‘Cinderella’ (FANTASY
Bronzen Medaille

INZENDER: F.N. Kempen, Mijdrecht
WINNER: Yoshihiro Kanazawa, Higashisiraka-

wa-gun, Fukushima-ken, Japan, voor 2012
Mooie compact groeiende cultivar. De bloemen
zijn enkel tot halfgevuld, met vijf tot tien tepalen. Deze zijn vrijwel vlak tot iets concaaf. De
bloemdekbladen (tepalen) zijn licht paarsrood
en staan rond een goudgeel hart van meeldraden
(en stempels). De bloemen contrasteren goed
met het donkergroene blad. De planten vielen op
door een prima presentatie. Het lijkt een commercieel interessant product.
Anemone ×hybrida ‘Pocahontas’ (FANTASY
Zilveren Medaille

INZENDER: F.N. Kempen, Mijdrecht.
WINNER: Yoshihiro Kanazawa, Higashisirakawa-gun, Fukushima-ken, Japan, voor 2012
Een meer gedrongen groeiwijze dan ‘CinderelDendroflora nr 49 2012
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Buddleja ‘Ice Chip’ (WHITE CHIP

la’ (FANTASY). De bloemen zijn halfgevuld. Ze
bestaan uit meerdere kransen van relatief smalle, licht paarsrode tepalen (15-30), rond een hart
van licht geelgroene stempels en goudgele meeldraden. Doordat de tepalen vrij smal zijn geven
ze de bloemen een “gefranjerde” indruk.
Mooie, zeer gedrongen planten; rijkbloeiend;
prima presentatie; lijkt een commercieel interessant product.

‘Silver Heart’ heeft in grote lijnen dezelfde
eigenschappen als de hierboven beschreven
‘Sea Heart’. Het sterke en relatief dikke blad
is licht zilvergrijs met donkergroene randen en
smalle donkergroene nerven. Hierdoor heeft de
plant een “lichtere” uitstraling dan ‘Sea Heart’,
maar zijn de contrasten ook minder sterk.

Brunnera macrophylla µ6HD+HDUW¶
Zilveren Medaille

Buddleja ‘Ice Chip’ ( WHITE CHIP
Bronzen Medaille

INZENDER: AB-Cultivars BV, Zuidwolde.
WINNER: Kwekerij Spitsbergen, Veenendaal,

INZENDER: Valkplant BV / HebeCenterHolland
BV, Boskoop.
WINNER: Dennis Werner & Layne K. Snelling,
North Carolina State University, Raleigh, NC,
VS, 2011.
Prima vertakkende struik met een afgeplat bolvormige groeiwijze. Het blad is grijsgroen en
contrasteert prima met de bloemen. Deze staan
in iets taps toelopende pluimen. De afzonderlijke bloemen zijn wit met een donkergeel oog
en een donkergele bloembuis. De hele plant
heeft een frisse, aantrekkelijke uitstraling. Zeer
geschikt als potplant of toepassing in groepen.
‘Ice Chip’ (WHITE CHIP) is steriel en zal zich dus
niet uitzaaien.

2011.
Zoals alle cultivars van B. macrophylla zijn
ook ‘Sea Heart’ en ‘Silver Heart’ lage, breed
uitgroeiende planten. De bladeren zijn relatief
dik en voelen stevig aan. Ze zijn prachtig licht
zilvergrijs met donkergroene randen en nerven.
Ze geven de plant een levendige uitstraling. In
het vroege voorjaar verschijnen de helderblauwe bloemen met een wit oogje, typisch voor B.
macrophylla.

Brunnera macrophylla µ6LOYHU+HDUW¶
Bronzen Medaille
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INZENDER: AB-Cultivars BV, Zuidwolde.
WINNER: Kwekerij Spitsbergen, Veenendaal, 2011.

Buddleja µ3RGDUDV ¶
PINK
Bronzen Medaille

FREE PETITE DARK

INZENDER: Boomkwekerij Out VOF, Hazerswoude-Dorp.
WINNER: Peter Podaras, Cornell University,
Ithaca, NY, VS, 2011.
Laag en breed groeiende Buddleja met relatief
smal, middengroen blad. De bloempluimen zijn
slank en vrij recht (lopen dus nauwelijks taps
toe). De bloemen zijn violetpaars met een oranje oog. Lijkt prima geschikt voor toepassing als
potplant, in groepen en in het openbaar groen.
Daarbij zijn alle “Podaras-hybriden” steriel, dus
zullen ze zich niet uitzaaien.
Buddleja µ3RGDUDV ¶
FRUITTI)
Bronzen Medaille

Buddlejaµ3RGDUDV¶ FREE PETITE DARK PINK

FREE PETITE TUTTI

INZENDER: Boomkwekerij Out VOF, Hazerswoude-Dorp.
WINNER: Peter Podaras, Cornell University,
Ithaca, NY, VS, 2011.

Buddlejaµ3RGDUDV¶ FREE PETITE TUTTI FRUITTI
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Camellia rosthorniana ‘Elina’ (CUPIDO

Evenals ‘Podaras 10’ (FREE PETITE DARK PINK)
(zie hierboven) heeft ook ‘Podaras 13’(FREE
PETITE TUTTI FRUITTI) een vrij lage en brede
groeiwijze. Toch groeit ‘Podaras 13’ (FREE PETITE TUTTI FRUITTI) wat losser en grover. Het blad
is relatief smal en midden groen. De bloemen
staan in lange, aan de basis vrij brede pluimen
die taps toelopen. De afzonderlijke bloemen
zijn paarsrood met een oranje oog. Lijkt prima
geschikt voor toepassing als potplant, in groepen en in het openbaar groen. Daarbij zijn alle
“Podaras-hybriden” steriel, dus zullen ze zich
niet uitzaaien.
Calluna vulgaris ‚Notre Dame’ (SKYLINE
STOCKHOLM
Zilveren Medaille

–

INZENDER: GASA Germany, Kevelaer, Duitsland.
WINNER: Eden’s Creations BV, Oldebroek, 2011.
Bijzonder opvallend groeiende cultivar die een
geheel nieuwe “lijn” in Calluna vulgaris vertegenwoordigt. De plant groeit met dicht bebladerde twijgjes die als vingers omhoog reiken.
Het loof is donkergroen en bestaat uit zeer dicht
op elkaar geplaatste schubvormige blaadjes. Het
heeft een gezonde uitstraling. Omstreeks half
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september verschijnen kleine aantallen witte
bloemen. ‘Notre Dame’ (SKYLINE – STOCKHOLM)
is in eerste instantie een bladplant.
Camellia rosthorniana ‘Elina’ (CUPIDO
Bronzen Medaille

INZENDER: Van Son & Koot / Plantipp BV, Kaatsheuvel.
WINNER: Akira Shibamichi, Kawaguchi, Saitama, Japan, 2007.
Breed opgaande wintergroene struik met sierlijk overhangende twijgen en vrij klein blad
(voor een Camellia). De jonge scheuten zijn purperrood, het volwassen blad is donkergroen. De
bloemen zijn eveneens relatief klein, klokvormig en zuiverwit met iets rozerode tinten aan de
basis. De bloemen openen in het vroege voorjaar en waren niet aanwezig tijdens de keuring.
Op Plantarium werden mooi gekweekte planten
getoond; sierlijke groeiwijze en mooie bladkleuren zijn naast de bloemen de belangrijkste sierwaarden. Deze plant moet beschermd worden
tijdens matige en strenge vorst.
Cercis canadensis ‘Ruby Falls’
Zilveren Medaille

Choisyaµ$]WHF*ROG¶

INZENDER: Hochberg Export Ornamental Plants
ltd. , Moshav Bitzaron, Israel / Joh. Stolwijk en
Zonen Boomkwekerijen BV, Boskoop.
WINNER: Dennis Werner & Layne K. Snelling,
North Carolina State University, Raleigh, NC,
VS, 2009.
‘Ruby Falls’ combineert de mooie habitus
van sierlijk overhangende takken van ‘Covey’
(LAVENDER TWIST) met het diep purperrode blad
van ‘Forest Pansy’. De plant ontstond dan ook
als een tweede generatie zaailing, oorspronkelijk ontstaan uit een kruising tussen deze twee
cultivars. Op jonge leeftijd moet ‘Ruby Falls’
aan een stok omhoog geleid worden om een
centrale stam te vormen. De zijtakken hangen
vervolgens sierlijk naar beneden, de grote hartvormige bladeren tonend. De bloemen zijn roze
en verschijnen in het voorjaar (april). Ten tijde
van de keuring op Plantarium waren er dan ook
geen bloemen zichtbaar.
Choisya µ$]WHF*ROG¶
Bronzen Medaille

INZENDER: Valkplant BV / Hillier Nurseries Ltd /
André Briant SA, Boskoop.
WINNER: Alan Postill, Hillier Nurseries Ltd.,
$PS¿HOG5RPVH\9HUHQLJG.RQLQNULMN

Choisya ‘Aztec Pearl’ is één van de meest populaire cultivars uit dit kleine geslacht. Het sierlijke smalle blad en de rijke bloei zijn de belangrijkste troeven van deze plant. De nieuwe ‘Aztec
Gold’ combineert deze eigenschappen met een
aantrekkelijke groengele bladkleur. Het jonge
blad is goudgeel. De bladeren lijken nauwelijks
vatbaar voor zonverbranding. ‘Aztec Gold’ is
prima geschikt om in groepen in borders toe te
passen of als potplant op terras of balkon.
Clematis ‘Zoexci’ (EXCITING  (DUO\/DUJHÀRwered Group)
Bronzen Medaille

INZENDER:/WINNER: J. van Zoest BV, Boskoop,

2011.
Stevige, gezonde cultivar met nauwelijks klimmende stengels tot circa 1,5 m hoog (korter
indien in pot gekweekt). Vanaf juni tot in september openen de tot 6 cm grote rechtopstaande purperviolette bloemen. Planten. Bij openen
zijn de bloemblaadjes (tepalen) iets naar binnen
gekruld, later zijn ze meer uitgespreid. De bloemen contrasteren goed met de donker roodpurperen bloemknoppen. ‘Zoexci’ (EXCITING) is een
rijkbloeiende Clematis die gedurende de zomer
steeds nieuwe knoppen blijft vormen.
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Clematis ‘Zoexci’ (EXCITING 

Clematis ‘Zomoa’ (MON
JHÀRZHUHG*URXS
Zilveren Medaille

Clematis ‘Zomoa’ (MON AMOUR 

AMOUR  (Early Lar-

INZENDER:/WINNER: J. van Zoest BV, Boskoop,

2011.
Stevige, gezonde cultivar met nauwelijks klimmende stengels tot circa 2 m hoog (korter indien
in pot gekweekt). De hartvormige bladeren zijn
gewoonlijk enkelvoudig, soms drietallig. De
bloemen zijn donkerviolet, tot circa 10 cm groot
en openen vanaf juni tot in september. Op iedere
tepaal is een purperen centrale band zichtbaar.
Het hart bestaat uit purperviolette meeldraden.
‘Zomoa’ (MON AMOUR) is rijkbloeiend, waarbij
de bloemen al vanaf geringe hoogte vanaf de pot
verschijnen.
Clematis ‘Zoprika’ (PRINCESS K ATE (Texensis
Group)
Gouden Medaille

INZENDER:/WINNER: J. van Zoest BV, Boskoop,

2011.
Klimplant die uiteindelijk een hoogte van 3-4 m
kan bereiken. Rijkbloeiend vanaf juni tot in september met typische, omhoog gerichte bloemen.
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Clematis ‘Zoprika’ (PRINCESS KATE 

Cornus kousaµ6XPPHU*ROG¶

Bij openen hebben de bloemen de vorm van een
tulp, waarbij de roodpurperen buitenzijde vooral te zien is. Naarmate de bloemen verder openen wordt de witte binnenkant zichtbaar. Het
hart bestaat uit roodpurperen meeldraden.
‘Zoprika’ (PRINCESS K ATE) toont een voor Clematis unieke en vernieuwende kleurencombinatie in een fraaie bloemvorm. Vanwege deze
eigenschappen heeft de keuringscommissie
besloten ‘Zoprika’ (PRINCESS K ATE) het predikaat “Beste Nieuwigheid Plantarium 2012” toe
te kennen.
Cornus kousa µ6XPPHU*ROG¶
Gouden Medaille

INZENDER: D. Veerman Jr. Boomkwekerijen BV,
Boskoop.
WINNER: Crispin Silva, Molalla, OR, VS, 2007.
De afgelopen jaren werden veel nieuwe cultivars van C. kousa geïntroduceerd. De meerderKHLG KLHUYDQ ZLMNW DI LQ EORHPYRUP RI ±NOHXU
of heeft witbont blad. Slechts een klein aantal
heeft goudbont loof. ‘Summer Gold’ is een spectaculaire en vernieuwende goudbonte C. kousa.
De relatief dikke bladeren zijn donkergroen en
hebben een brede diep goudgele rand. ’s Zomers

verbleekt deze nauwelijks. Er verschijnen niet
of nauwelijks groenbladige takken. De bloemen
openen rond eind mei-half juni en zijn wit. De
uitbundige kleuren maken het wellicht wat lastig deze cultivar in tuinen te combineren, maar
een blikvanger is het zeker.
Delosperma cooperi ‘Jewel of Desert Garnet’
Bronzen Medaille

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Florsaika, Ichinimiya-City, Aichi-Pre-

fecture, Japan, 2011.
‘Jewel of Desert Garnet’ maakt deel uit van een
serie van zes cultivars, allen met dezelfde groeiwijze maar in verschillende kleuren. Het zijn
bodembedekkende succulente vaste planten met
typische, langwerpige en in doorsnede driehoekige bladeren. In tegenstelling tot oudere cultivars hebben de planten in deze serie een goede
vertakking waardoor het goede bodembedekkers zijn. Deze zelfde goede vertakking maakt
ook dat de planten zeer rijk bloeien. ‘Jewel of
Desert Garnet’ bloeit vanaf het late voorjaar tot
de vroege herfst met rode bloemen die een roze
hart hebben. Het zijn typische zonminnende
planten waarvan de bloeirijkheid en het openen
Dendroflora nr 49 2012

111

van de bloemen afhankelijk zijn van de lichtintensiteit. Bij voorkeur toepassen in de volle zon.
Deze interessante vernieuwingen in dit sortiment zijn veelzijdig in gebruik. Niet alleen
geschikt als tuinplant, maar ook toepasbaar in
potten, plantenbakken of als dakbeplantingen.
Delosperma cooperi ‘Jewel of Desert Ruby’
Bronzen Medaille

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Florsaika, Ichinimiya-City, Aichi-Pre-

fecture, Japan, 2011.
Evenals de hierboven beschreven ‘Jewel of
Desert Garnet’ behoort ook deze ‘Jewel of
Desert Ruby’ tot deze serie cultivars. De planten hebben dan ook dezelfde eigenschappen
en toepassingsmogelijkheden zoals hierboven
beschreven. De bloemen van ‘Jewel of Desert
Ruby’ zijn rozerood met een zeer lichtroze tot
wit hart.
Euphorbia amygdaloides ‘Frosted Flame’
Bronzen Medaille

INZENDER: Blooms of Bressingham, Sacramento,
CA, USA.
WINNER: Paul Stead, Tetbury, Verenigd Koninkrijk, 2007.
Compacte vaste plant die een hoogte en breedte
van circa 50 cm bereikt. Deze cultivar valt in
eerste instantie op door het mooie bonte blad. ’s
Zomers is het grijsgroen met relatief brede crème-witte rand. De jonge scheuten zijn donkerder groen met een oranje rand. ’s Winters kleurt
het blad eveneens donker grijsgroen en de bladrand diep oranjeroze. De bloeiwijzen zijn geelgroen en contrasteren mooi met de rode bloemsteeltjes. De sterke kleurencombinatie van de
bladeren van ‘Frosted Flame’ is de belangrijkste
sierwaarde.

Geranium ‘Bremdream’ ( DREAMLAND
Bronzen Medaille

INZENDER: Marco van Noort Breeding BV, Warmond.
WINNER: Alan Bremner, Kirkwall, Orkney, Verenigd Koninkrijk, 1996.
Bodembedekkende Geranium met een lage, brede groeiwijze. Wordt circa 30 cm hoog en beduidend breder. De liggende en slechts iets opstijgende twijgjes zijn sterk vertakt. De bloemen
openen vanaf begin mei tot ver in september. Ze
zijn zacht paarsroze en hebben een doorsnede
van 2,5-3 cm. Het doorbloeiende karakter en
daarmee zeer lange bloeitijd zijn, in combinatie
met de frisse bloemkleur de belangrijkste positieve eigenschappen van deze Geranium.
Ginkgo biloba ‘Menhir’
Zilveren Medaille

INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Jan-Willem Wezelenburg, Hazerswou-

de-Dorp, 2006.
Goed vertakkende cultivar met een smalle zuilvormige habitus. ‘Menhir’ is groeikrachtig en
gezond. Een belangrijke eigenschap van deze

Fagus sylvatica ‘Asterix’
Zilveren Medaille

INZENDER: Boomkwekerij Bömer VOF, Zundert.
WINNER: M.M. Bömer, Zundert, 1989.

‘Asterix’ heeft een aantrekkelijke, zeer onderscheidende groeiwijze. Het is een compacte,
bolronde cultivar die na tien jaar een hoogte en
doorsnede van circa 1 m zal hebben. Het middengroene blad is relatief klein maar heeft duidelijk de karakteristieke vorm van beukenblad.
’s Winters blijft het droog in de plant hangen.
De plant is bij de winner als spontane zaailing
gevonden.
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Ginkgo biloba ‘Menhir’

Hebeµ7XOO¶

RHUBARB AND CUSTARD

plant is dat de groei niet stagneert na verplanten.
Werd in 2009 na veldkeuring bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste. Voor een vollediJH EHVFKULMYLQJ ]LH 'HQGURÀRUD 1U 
pag. 112.
Hebe µ7XOO¶ R HUBARB AND CUSTARD
Bronzen Medaille

INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Tully Nurseries Limited, Richard-

stown, Ballyboughal Co. Dublin, Ierland, 2012.
Brede, spreidend opgaand groeiende plant, uiteindelijk circa 50-75 cm hoog wordend. De bladeren zijn elliptisch en 4,5-5,5 cm lang en circa
half zo breed. Ze zijn donkergroen, grijsgroen
gemarmerd en hebben brede crèmekleurige randen. De jonge scheuten, die het gehele seizoen
zichtbaar zijn, zijn purper. Ze contrasteren goed
met het volwassen blad. ‘Tull 302’ (R HUBARB
AND CUSTARD) is een mooie potplant met aantrekkelijke bladkleuren.
Heuchera ‘Circus’
Bronzen Medaille

INZENDER: CNB New Plants, Lisse.

WINNER: Thierry Delabroye, Hantay, Frankrijk,

2011.
In de behoorlijke reeks nieuwe Heuchera-cultivars die jaarlijks geïntroduceerd wordt lijkt ‘Circus’ een goede toevoeging in het sortiment. De
bladeren zijn licht groengeel met een opvallende
roodbruine nervatuur. Naast het blad is ook de
bloei van deze cultivar aantrekkelijk. De bloemen verschijnen aan tot 70 cm lange pluimen.
Ze zijn lichtroze. ‘Circus’ is niet alleen een goede potplant, maar ook geschikt als borderplant.
Hibiscus syriacus µ*DQGLQL6DQWLDJR¶ PURPLE
PILLAR
Zilveren Medaille

INZENDER: Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch.
WINNER: Francesco Gandini, Guidizollo, Italië,
2011.
In tegenstelling tot andere cultivars van H. syriacus heeft ‘Gandini Santiago’ (PURPLE PILLAR)
een opvallend slank opgaande, bijna zuilvormige groeiwijze. Dit maakt de plant onderscheidend en vernieuwend in het sortiment. De
bladeren zijn gelijk aan andere H. syriacus. De
halfgevulde bloemen, die in de tweede helft van
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de zomer openen, zijn roze met een groot rood
hart. Vanwege de slanke groeiwijze is deze cultivar ook zeer geschikt voor toepassing in kleine(re) tuinen.
Hibiscus syriacus µ-:1:22'¶
(PINK CHIFFON
Zilveren Medaille

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein.
WINNER: Roderick Woods, Runcton

Holme,
Norfolk, Verenigd Koninkrijk, 2012.
Door de rechte takken en typische vertakking
zijn de meeste H. syriacus vrij statische en weinig elegante struiken. ‘JWNWOOD4’ (PINK
CHIFFON) wijkt hiervan af door juist sierlijk gebogen twijgen te produceren. De bladeren hebben
de normale vorm van H. syriacus maar zijn vrij
donker groen. De gevulde bloemen openen in
de tweede helft van de zomer. De fraai zachtroze bloemen hebben een rood hart, maar dit valt
door de gevulde bloemvorm niet erg op.
Hydrangea anomala µ6LOYHU/LQLQJ¶
Zilveren Medaille

INZENDER:/WINNER:

Huisman Boomkwekerij,
Boskoop, 2011.
Er waren al enkele bontbladige cultivars van H.

Hydrangea anomalaµ6LOYHU/LQLQJ¶
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anomala subsp. petiolaris op de markt, maar
alle planten waren (crème)geel bont en/of weinig stabiel. ‘Silver Lining’ heeft, zoals de naam
al verraadt, grijsgroene bladeren met zilverwitte randen. Tot op heden is de plant goed stabiel
gebleken. ‘Silver Lining’ bloeit niet erg rijk. De
bloemen zijn gelijk aan die van de soort maar
hebben wat minder steriele bloemen. Het is een
mooie, bossig groeiende bladplant. Bij voorkeur
toepassen op licht beschaduwde plaats; het blad
heeft de neiging te verbranden als de plant op
een zonnige plaats staat.
Hydrangea aspera µ+DRS¶
( HOT CHOCOLATE
Bronzen Medaille

INZENDER: Oprins Plant NV / Van Vliet New
Plants BV, Stroe.
WINNER: Oprins Plant NV, Rijkevorsel, België,
2011.
Breed opgaand groeiende, dichtvertakte plant
met de typische grote, ovale bladeren van H.
aspera die ruw aanvoelen. Echter, in tegenstelling tot de soort heeft ‘Haop012’ (HOT CHOCOLATE) opvallend groenbruin blad dat helder
paarsrood aan de onderzijde is. De bloemen verschijnen in platte tuilen en bestaan uit talloze
lilablauwe fertiele bloemen met een krans van

Hydrangea asperaµ+DRS¶

HOT CHOCOLATE 

roze steriele bloemen langs de rand. Bij uitbloeien gaan de steriele bloemen meer hangen, wat
een sierlijk effect geeft. Vooral tegen de achtergrond van het donkere blad.
Hydrangea macrophylla ‘Rieperf’
(PERFECTION
Bronzen Medaille

INZENDER: Van Klaveren Tuinplanten, De Kwakel.
WINNER: Ryoji Irie, Kyoto, Japan, 2004.
‘Rieperf’ (PERFECTION) combineert een goede vertakking, goede groei en rijke bloei van
warmroze bloemen. De bloeiwijzen bestaan
vooral uit steriele bloemen waardoor afgeplat
bolvormige bloeiwijzen ontstaan. Iedere afzonderlijke steriele bloem is gevuld, wat de bloeiwijze een fraaie structuur geeft en deze cultivar
tot een welkome aanvulling in dit immens grote
sortiment maakt.
Hydrangea serrata µ0$.¶
(FLAIR&FLAVOURS COTTON CANDY FLAIR&FLAVOURS BLUEBERRY CHEESECAKE
Gouden Medaille

INZENDER: Valkplant BV / André van Zoest BV,
Boskoop.

Hydrangea asperaµ+DRS¶

HOT CHOCOLATE 

WINNER: Tim Wood, Spring Meadow Nursery

Inc., Grand Haven, Michigan, VS, 2012.
Opvallende cultivar met de eigenschappen van
H. serrata, maar de bloeiwijze en uitstraling van
een H. macrophylla. De planten groeien relatief
laag en breed en zijn prima vertakt. De bloemen verschijnen overdadig. De schermvormige
tuilen bestaan uit een hart van lilaroze fertiele
bloemen met een brede krans van warmroze
steriele er omheen. Iedere steriele bloem heeft
een klein crèmegeel hartje. Dit geeft de plant
een bijzondere sierwaarde. Indien de bloemen
“geblauwd” zijn, zijn de fertiele bloemen lichtblauw en de steriele randbloemen helderblauw
met hetzelfde crème-gele hartje.
Hypericum ×inodorum ‘Kolmapuki’
( MAGICAL PUMPKIN
Bronzen Medaille

INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed vof, Heelsum, 2011.

Bossige, gedrongen groeiende cultivar met bij]RQGHUHYUXFKWHQTXDYRUPHQNOHXU+HWEODG
is donkergroen. De gele bloemen openen vanaf
eind juni tot begin augustus. De eerste vruchten
rijpen al als de plant nog bloemen produceert.
Deze zijn circa 2 cm groot met een opvallend
spitse top. Ook zijn de vruchten ondiep gegroefd.
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Hydrangea serrataµ0$.¶ FLAIR&FLAVOURS

+\GUDQJHDVHUUDWDµ0$.¶ FLAIR&FLAVOURS

BLUEBERRY CHEESECAKE

COTTON CANDY 

De kleur is warm oranjerood en wordt iets lichter bij het rijpen van de vruchten. ’Kolmapuki’
(MAGICAL PUMPKIN) draagt rijk vruchten en is tot
op heden roestresistent gebleken.

(gewoonlijk zelfs lager) bij een doorsnede van
circa 90 cm. Het loof is fris blauwig groen en ’s
winters kleurt het meer violet. De goede loofkleur en regelmatige plantvorm maken ‘Pancake’ aantrekkelijk. De plant lijkt weinig last te
hebben van taksterfte.

Hypericum ×inodorum ‘Kolmatri’ (MAGICAL
TRIUMPH
Bronzen Medaille

INZENDER: Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed vof, Heelsum, 2011.

Bossige, gedrongen groei. Qua blad en bloem
min of meer gelijk aan de hierboven beschreven
‘Kolmapuki’ (MAGICAL PUMPKIN). De vruchten
van ‘Kolmatri’ (MAGICAL TRIUMPH) zijn iets minder spectaculair van vorm. Hoewel eveneens
opvallend gegroefd zijn ze minder spits aan
de top. Ze zijn helderrood en worden rijkelijk
geproduceerd. Ook deze cultivar groeit goed en
is tot op heden roestresistent gebleken.

Lavandula ×intermedia ‘Momparler’
(PLATINUM BLONDE
Bronzen Medaille

INZENDER: Pres-tige Plants BV, De Lier
WINNER: Juan Ismael Momparler Albors, Cas-

Juniperus horizontalis ‘Pancake’
Bronzen Medaille

telló De Rugat (Valencia), Spanje, 2009.
Bossig groeiende Lavendel met relatief breed
blad waardoor de plant een mooie volle habitus
krijgt. Het blad is blauwgroen met smalle crème-gele randen. In de jonge scheuten zijn de
bladeren breder crème-geel gerand. De plant
lijkt stabiel bont en doordat het randje vrij smal
is komt dit zeker niet “schreeuwerig” over. De
bloemen zijn licht violetblauw en contrasteren
goed met het bonte blad.

INZENDER: Boomkwekerij Peter Leenders, Helden.
WINNER: Collector’s Nursery, Battle Ground,

Leucothoe µ/LWWOH)ODPHV¶
Bronzen Medaille

Washington, VS, circa 2002
Compacte, zeer platgroeiende cultivar. Na tien
jaar zal de plant niet hoger zijn dan 10 cm,
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INZENDER: Boomkwekerij Ron van Opstal, Zundert.

Mahonia eurybracteataµ6RIW&DUHVV¶

Mahonia eurybracteataµ6RIW&DUHVV¶

WINNER: Leo Duyndam, Zundert, 2007.

Strobilanthes anisophylla µ/DQNYHOG¶
(BRUNETTHY
Zilveren Medaille

Gedrongen groeiende plant met een breed
opgaande groeiwijze. De eenjarige twijgen zijn
donker steenrood en dragen glimmend middengroene ovale bladeren. De jonge bladeren
zijn bronskleurig oranje en verschijnen gedurende het gehele seizoen. Dit vormt een goede
kleurencombinatie van blad en jonge scheuten.
‘Little Flames’ ontstond als sport in L. ‘Zeblid’
(SCARLETTA). De plant kan in borders, plantvakken of in pot worden toegepast.
Mahonia eurybracteata µ6RIW&DUHVV¶
Zilveren Medaille

INZENDER: Van Son & Koot BV / CNB New
Plants / Kolster BV, Kaatsheuvel.
WINNER: ItSaul Plants LLC, Alpharetta, Georgia, VS, 2006.
M. eurybracteata is een variabele Chinese soort.
‘Soft Caress’ werd geselecteerd uit zaailingen
van deze soort en valt direct op dor het smalle,
geveerde blad. De bladranden voelen niet scherp
aan. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere Mahonia’s. Het jonge blad is geelgroen; het
volwassen blad is donkergroen met een getande
bladrand. De bloemen verschijnen rond oktober-november. De zijn zachtgeel en staan in
slanke eindstandige trossen.

INZENDER: Kwekerij van Lankveld, Elsendorp.
WINNER: Thijs van Lankveld, Elsendorp, 2008.

Het in de boomkwekerij grotendeels onbekende geslacht Strobilanthes bestaat uit circa 400
soorten heesters en vaste planten die van origine in Zuidoost Azië voorkomen. Veruit de
meeste soorten zijn onvoldoende winterhard in
West Europa. Dit geldt ook voor ‘Lankveld15’
(BRUNETTHY), wat echter niet wegneemt dat het
een prima potplant kan zijn. Het is een breed
opgaand groeiende heester met een dichtvertakte habitus. Het langwerpige blad is opvallend
purperbruin en vormt de belangrijkste sierwaarde. De licht lilapaarse bloemen verschijnen in
het voorjaar en waren ten tijde van de keuring
niet aanwezig.
Veronica longifolia ‘Charlotte’
Gouden Medaille

INZENDER: Rijnbeek en Zoon BV en Rijnbeek
and Son perennials export BV, Boskoop.
WINNER: Ruud Klein, Roelofarendsveen, 2011.
Sterke, relatief slank opgaand groeiende vaste
plant tot circa 70 cm hoogte. De bladeren zijn
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grijsgroen met een smalle witte rand. Hierdoor
heeft de plant een frisse uitstraling zonder dat
het bont al te overheersend is. Het blad lijkt
niet of nauwelijks terug te lopen naar groen.
De bloemen staan in lange smalle trossen. Ze
zijn zuiverwit en openen vanaf half juli tot in
september. De witte bloemkleur zorgt eveneens
voor een rustig beeld. ‘Charlotte’ is prima toepasbaar in borders.
Het is een Veronica met een opvallende kleurencombinatie van bloem en blad.

Summary
At the trade show “Plantarium 2012” new plants were assessed for their ornamental and utility value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close cooperation
with the board of “Plantarium”. The plants were judged according to the KVBC rules for
judging plants on trade shows (value of the new plant for the nursery business, and quality of
the plant material presented).
Descriptions of the 39 awarded plants are given (in Dutch only). Four plants received a gold
medal, twelve plants received silver medals and twenty-three plants received bronze medals.
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