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Van 3 t/m 5 oktober 2012 organiseerde de Stichting Stichting GrootGroenPlus de
jaarlijkse gelijknamige vakbeurs te Zundert. Deze keuringen werden in 2012 voor
de veertiende 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 GrootGroenPlus 2012 werden 12 planten
ter keuring aangemeld tegenover 16 planten in
2011. Eén aanmelding werd kort voor de keuring
teruggetrokken omdat de planten niet optimaal
te keuren waren. Van de 11 beoordeelde cultivars werden er twee met een Bronzen Medaille,
één met een Zilveren Medaille en drie met een
Gouden Medaille bekroond.
In tegenstelling tot 2011 was het getoonde materiaal niet alleen prima verzorgd, het sortiment
was ook nog eens vernieuwend, getuige de drie
Gouden Medailles. De bekroningen werden in de
YRUPYDQFHUWL¿FDWHQWRHJHNHQG(HQEHNQRSWH
beschrijving van de zes bekroonde planten:
Chamaecyparis lawsoniana ¶3HDUO\6ZLUOV¶
Zilveren Medaille

INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne.
WINNER: Derek Spicer, Kilworth Conifers,

South Kilworth, Leicestershire, Verenigd Koninkrijk, 2012.
Compacte conifeer met een bolvormige groeiwijze. Het loof is fraai zeegroen en de jonge scheuten, die de gehele zomer zichtbaar zijn, zijn wit.
Het geeft de plant een fris en opvallend uiterlijk.
De plant is tot op heden stabiel bont gebleken
en groeit mooi uniform. Het is een commercieel
sterk product dat zowel in de tuin als in potten
en plantenbakken kan worden toegepast.

Door dit subtiele kleurverschil lijken de twijgtoppen op te lichten in het loof. ’s Winters kleurt het
loof meer purper, wat C. thyoides cultivars vaker als eigenschap hebben. Evenals de hierboven
beschreven ‘Pearly Swirls’ is ook ‘Versent’ (BLUE
ROCK) een commercieel sterk product.
Gleditsia triacanthos ‘Draves’
(STREET K EEPER 
Gouden Medaille

INZENDER: Valkplant BV VIP for Plants, Boskoop
WINNER: Thomas Draves, Darien, New York,

VS van Amerika, 2009.
Middelgrote boom met een smal piramidale
groeiwijze tot circa 13 m. De originele boom
is circa 60 jaar oud en ongeveer 13,5 m hoog
(in de VS). Ook deze heeft nog steeds een slank
piramidale habitus, wat ‘Draves’ (STREET K EEPER) vernieuwend in het sortiment maakt. Verder groeit de boom volgens de inzender goed en
heeft deze voldoende diktegroei. De boom maakt
een doorgaande harttak en is, voor een Gleditsia, gemakkelijke te kweken. Breed toepasbaar
als laanboom, ook geschikt voor gebruik in
industriegebieden en in verharding volgens de
inzender. Vanwege deze positieve eigenschappen besloot de keuringscommissie ‘Draves’
(STREET K EEPER) het predicaat “Beste Nieuwigheid GrootGroenPlus 2012” toe te kennen.

Chamaecyparis thyoides ’Versent’
( BLUE ROCK 
Gouden Medaille

Microbiota decussata ‘Filip’s Pretty Pride’
Bronzen Medaille

INZENDER:/WINNER:

Edwin Smits Conifers,
Volkel, 2012.
Edwin Smits selecteerde deze interessante cultivar uit zaailingen van M. decussata. In vergelijk
met de soort groeit ‘Filip’s Pretty Pride’ compacter en heeft deze een mooie uniform ronde
plantvorm. ’s Zomers is het loof heldergroen,

Schrauwen-Moerings vof,

Sprundel, 2012.
Fraaie compact groeiende conifeer met opvallend
ORRI]RZHOTXDNOHXUDOVTXDWH[WXXU'HQDDOGMHV
zijn schubvormig en donker blauwgroen. Aan
de twijgtoppen zijn ze licht groenig grijsblauw.

INZENDER:/WINNER:
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’s winters kleurt het bruinbrons. ‘Filip’s Pretty
Pride’ is, net zoals de soort, bijzonder winterhard. De plant is prima geschikt voor toepassing
in kleine en middelgrote plantvakken.

Quercus ×warei ‘Nadler’ (K
Gouden Medaille
I NZENDER:

INDRED

SPIRIT



De Bruyn BVBA, Begijnendijk, Bel-

gië.

/
Boomkwekerij Huijbregts,
Wernhout, 2008.
Breed opgaand groeiende wintergroene struik
die uiteindelijk een breed ovale habitus krijgt.
De jonge scheuten zijn aantrekkelijk bronsoranje van kleur en vallen goed op tegen het donkergroene volwassen loof. De bladeren zijn (langwerpig) omgekeerd eirond, circa 10 cm lang
en 3,5 cm breed. De combinatie van opvallende gekleurde jonge scheuten met een opgaande
groei zijn de belangrijkste eigenschappen van
‘Hibani’.

Earl Cully, Jacksonville, Illinois, VS
van Amerika, 2005.
Q. ×warei is de hybride tussen Q. robur en Q.
bicolor. De laatste jaren werden door bovengenoemde winner uit de kruising van deze soorten
enkele selecties geïntroduceerd. Deze cultivars
hebben goede eigenschappen van beide ouders geërfd. Zo zijn ze nauwelijks gevoelig voor
meeldauw (wat Q. robur wel is), groeien ze goed
en zijn ze niet moeilijk te kweken. ‘Nadler’
S
) ontstond met Q. robur ‘Fastigi(K
ata’ als moederplant. Het is een zeer slank zuilvormige groeiende boom, ook op latere leeftijd.
Het blad is relatief groot, mooi glimmend en
heeft een gezonde uitstraling.

 Quercus ×warei ‘Nadler’ (KINDRED SPIRIT

 Quercus ×warei ‘Nadler’ (KINDRED SPIRIT

Prunus laurocerasus ‘Hibani’
Bronzen Medaille
I NZENDER: WINNER:

WINNER:

INDRED

PIRIT

Summary
The tradeshow “Groot Groen Plus” October 3-5, 2012. Plants have been judged by their
ornamental and utility value by a special judging committee, organised by the Royal Boskoop
Horticultural Society. The plants were judged according to the rules for plants on trade shows,
which means both the value of the new plant for the nursery business, and the quality of the
plant material presented is taken into account. Three plants received a gold medal, one plant
received a silver medal and two plants received bronze medals.

Dendroflora nr 49 2012

121

