3ODQWDULXP
R.T. Houtman
9DQWPDXJXVWXVRUJDQLVHHUGHGH6WLFKWLQJ9DNEHXUVYRRUGH%RRPNZHNHULM
YRRUGHHNHHUGHMDDUOLMNVHYDNEHXUV3ODQWDULXP,HGHUMDDUZRUGHQQLHXZHSODQWHQWHU
NHXULQJDDQJHERGHQGLHRSVLHUHQJHEUXLNVZDDUGHZRUGHQEHRRUGHHOG
'HNHXULQJHQRS3ODQWDULXPZHUGHQYRRUGHYLHUHQWZLQWLJVWHNHHURQGHUDXVSLFLsQ
YDQGH.9%&XLWJHYRHUG(UZHUGJHNHXUGGRRUVSHFLDDOYRRUGH]HJHOHJHQKHLGVDPHQJHVWHOGHVXEFRPPLVVLHVHQYROJHQVKHWUHJOHPHQW³.HXULQJHQYDQQLHXZHSODQWHQRSEHXU]HQ
RIDQGHUHFRPPHUFLsOHSUHVHQWDWLHV´

Voor Plantarium 2013 werden 143 planten ter
keuring aangemeld, zes meer dan in de vorige recordjaren 2007 en 2008. Hiervan werden
106 planten werden daadwerkelijk beoordeeld.
Eveneens een recordaantal dat 16 planten hoger
ligt dan in 2008. De andere 37 planten kwamen niet voor keuring in aanmerking. Drie
planten waren te oud of al eerder op Plantarium gekeurd; de andere 34 planten toonden ten
tijde van de vakbeurs geen sierwaarde. Van de
gekeurde planten werden 33 planten bekroond
met een Bronzen Medaille, 18 met een Zilveren
Medaille en vijf met een Gouden Medaille.
De keuringscommissie was tevreden over de
kwaliteit van de planten. Helaas was in enkele
gevallen de presentatie minder, maar toch resulteerden de keuringen in, eveneens, een recordaantal bekroningen. Net als in 2012 werden
relatief veel heesters ter keuring aangeboden.
Opvallend was ook dat er zeven rozenrassen
werden gekeurd. De bekroningen werden in de
YRUP YDQ PHGDLOOHFHUWL¿FDWHQ WRHJHNHQG (HQ
beknopte beschrijving van de 56 bekroonde
planten:
$EHOLDîJUDQGLÀRUDµ6SDUNOLQJ6LOYHU¶
Bronzen Medaille
I
: Valkplant BV / Léon van Lint Boomkwekerij, Boskoop
: Léon van Lint Boomkwekerij, BosW
koop, 2012
In de stroom van bontbladige cultivars van $EHlia is ‘Sparkling Silver’ de jongste telg. Het is
een afgeplat bolvormig struikje met een dichte
vertakking. De bladeren aan jonge scheuten zijn
groen met donkerroze randen, het volwassen
blad is wit gerand. In de herfst kleurt het blad
purpergroen met diep rozerode randen. De bloemen zijn zeer licht roze tot rozewit en contrasteNZENDER

INNER
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ren minder goed met het bonte blad.
$VWLOEHFKLQHQVLVµ'HOIW/DFH¶
Zilveren Medaille
AB-Cultivars BV, Zuidwolde
J. Dogger, Emst, 2007
Middelgrote $VWLOEH met een vrij losse groeiwijze en een hoogte van circa 70 cm. De plant heeft
donkergroen blad met opvallend scherp dubbelgezaagde bladranden en donkerrode bladstelen.
De bloemen zijn lichtroze en staan in sierlijke,
losse pluimen. Ze contrasteren goed met het
donkere blad. Als geheel is ‘Delft Lace’ een
sierlijke plant met goede kwaliteiten.

I NZENDER:
WINNER:

$VWLOEHµ&KRFRODWH6KRJXQ¶
Zilveren Medaille
CNB New Plants, Lisse
Nagasaki Teruhisa, Kuroishi-City,
Japan, 2012
Forse $VWLOEH tot een hoogte van circa 1 m. Het
vrij grove blad is zeer donker purperbruin. De
plant bloeit met lichtroze bloemen in losse pluimen. De bloemstelen zijn roodachtig purpergrijs en steken goed af tegen zowel het blad als
de bloemen. De bloemen waren niet aanwezig
op het moment van keuren tijdens Plantarium
2013. Het unieke aan deze plant is de zeer donkere bladkleur.

I NZENDER:
WINNER:

$VWLOEHµ/RRN$W0H¶ $UHQGVLL*URXS
Gouden Medaille
I
: Compass Plants BV i.s.m. Mts Lucassen, Hillegom
: Tom de Bruijn, ’s Gravenzande, 2005
W
Bijzonder compacte $VWLOEH, tot circa 40 cm
hoog. Het blad is middengroen en vormt op zich
NZENDER

INNER

al een gevulde, dichte plant. De bloemen zijn
zachtroze, met rode bloemstelen. ‘Look At Me’
is een vernieuwende $VWLOEH. De combinatie van
een bijzonder compacte groeivorm, korte, goedgevulde bloempluimen in een frisse kleur en het
feit dat de plant zeer rijkbloeiend is, maken van
‘Look At Me’ een veelzijdige vaste plant. De
keuringscommissie besloot aan Astilbe ‘Look
At Me’ het predicaat “Beste Nieuwigheid Plantarium 2013” te geven.
$VWLOEHµ5HG4XLQ¶
Bronzen Medaille

MIGHTY

Compass Plants BV i.s.m. Hans van
der Meer Potplanten, Hillegom
: Mts. Hans van der Meer Potplanten,
W
Nieuwe Wetering, 2008
Forse plant tot circa 90 cm hoog met groot,
dubbel geveerd blad. Het blad is middengroen
en heeft een gezonde uitstraling. Geeft veel
pluimen op stevige stelen. De bloemen zijn
diep rozerood met kleine opvallend crèmewitte
helmknoppen.

I NZENDER:

INNER

%HUEHULVWKXQEHUJLLµ6LOYHU3LOODU¶
Bronzen Medaille
I NZENDER:

Valkplant BV en Dick van Nierop vof,

Boskoop
: Dick van Nierop vof, Boskoop, 2013
W
Het sortiment Berberis thunbergii is de afgelopen jaren uitgebreid met een aantal visueel aantrekkelijke gewassen. Met z’n smal opgaande,
bijna zuilvormige groeiwijze is ‘Silver Pillar’
hierop geen uitzondering. De jonge bladeren
zijn dieproze met groene vlekken. Het volwassen blad is onregelmatig witbont gevlekt. In
de herfst kleuren de witte delen roze terwijl de
groene delen donkerder groen kleuren. Leuke
combinatie van bont blad en opgaande groeiwijze, met mooie contrasten in de kleuren.
INNER

%HWXODSHQGXODµ*OREH¶
Zilveren Medaille

MAGICAL GLOBE

Kolster BV, Boskoop
Colin James, -)71XUVHULHV3W\/WG,
6LOYDQ9LFWRULD$XVWUDOLs
Langzaam groeiende cultivar van de Ruwe berk
met een compacte, breed opgaande groeiwijze. De kroon is bolvormig tot breed eirond. De
jonge twijgen zijn, voor een %SHQGXOD, relatief
GLNHQKHEEHQNRUWHLQWHUQRGLsQ%ODGHUHQDOV%
pendula. Door de aparte kroonvorm heeft ‘Globe’ goede gebruiksmogelijkheden. De op korte
I NZENDER:

WINNER:

VWDPPHQJHsQWHSODQWHQZDUHQSULPDJHSUHVHQteerd.
Buddleja µ+LQHEXG¶

SPLENDOR

BLOOMTASTIC! PURPLE

Bronzen Medaille
Breederplants V.O.F., Gouda
Hines Growers LLC, Laguna Hills,
California, USA, 2011
Gedrongen groeiende, vrij lage en brede BudGOHMD. De bladeren zijn vrij kort en daardoor
relatief breed. Ze zijn opvallend gerimpeld en
dof donkergroen. De bloempluimen zijn 7 tot 12
cm lang. De bloemen zijn diep violet met een
klein oranje hartje en geuren vrij sterk en aangenaam. De cultivar is vrijwel steriel en zal dus
niet uitzaaien.

I NZENDER:
WINNER:

Buddleja
µ+LQHEXG¶
DREAMING PURPLE
Zilveren Medaille

BLOOMTASTIC!

Breederplants V.O.F., Gouda
: Hines Growers LLC, Laguna Hills,
W
California, USA, 2012
Breed spreidend-opgaand groeiend, maar doordat de twijgen relatief slap zijn, gaan deze door
het gewicht van de bloempluimen overhangen.
Hierdoor ontstaat een opvallende habitus. Het
blad is dof donkergroen. Bloemen donker violetblauw met klein oranje hartje. Het is een sterke bloemkleur en de bloemen geuren vrij sterk
en aangenaam.
I NZENDER:
INNER

Calluna vulgarisµ5LODQD¶
Bronzen Medaille

HEIDEPERLE

MVB Plants Worldwide, Bremen,
Duitsland
: Holger Lienhop Gartenbau, Verden,
W
Duitsland, 2011
Mooie regelmatige planten met een zeer bossige, brede groeiwijze met recht omhoog groeiende twijgen. De bloemen zijn wit, maar omdat
‘Rilana’ een zogenaamde “knopbloeier” is, openen de bloemen niet, en blijven ze zeer lang in
knopstadium kleur geven aan de plant. Goede,
gezonde uitstraling en rijkbloeiend.

I NZENDER:

INNER

&DPSDQXODµ3.0¶
Zilveren Medaille

MAGIC MEE

/
: Gartneriet PKM A/S, Odense
I
N, Denemarken, 2012
Goed groeiende maar, door de dichte vertakNZENDER WINNER
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&DPSDQXOD3.0¶

MAGIC MEE

king, toch compacte planten. De habitus is aanvankelijk bolvormig maar oudere planten zullen
meer afgeplat zijn. De relatief grote bloemen zijn
erg opvallend en openen duidelijk wijder dan de
voor &DPSDQXOD gebruikelijke klokvorm. De
bloemen zijn mooi paarsblauw. Vernieuwend
qua bloemvorm.
&DPSDQXOD SRVFKDUVN\DQD µ36'/¶
(A DANSA PINK
Bronzen Medaille
INZENDER:

Telersvereniging Addenda, Honde-

lersdijk
: Schoneveld Breeding bv, Twello, 2013
W
Aanvankelijk iets opgaand, maar door de vrij
sterke groei en vrij lange, slappe twijgen al snel
een breed spreidende tot overhangende groeiwijze. Bloemen aantrekkelijk lilaroze met een
lichter hart, wat een nieuwe kleur is in dit sortiment. Mooi gevormde, rijkbloeiende planten.
INNER

&DPSDQXOD SRVFKDUVN\DQD
(ADANSA WHITE COMPACT
Bronzen Medaille
I NZENDER:

110

µ36:¶

Telersvereniging Addenda, Honde-
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lersdijk
Schoneveld Breeding bv, Twello, 2013
Breed opgaand groeiende, compacte en goed
vertakkende plant met vrij stevige twijgen.
Heeft een bolronde habitus die later wat uitzakt
tot een afgeplat bolvormige plant. De zuiverwitte bloemen verschijnen overdadig en geven de
planten een frisse uitstraling.

WINNER:

&DUH[RVKLPHQVLVµ(YHUOLPH¶
Bronzen Medaille

EVERCOLOR

Fitzgerald Nurseries LTD,
Stoneyford, Ierland, 2013
Polvormige Zegge tot circa 40 cm hoog. Dicht
bebladerd met smalle, sierlijk overhangende bladeren. De bladeren zijn donkergroen met groengele randen. De bladranden zijn niet felgeel,
maar zachter groengeel. Hierdoor heeft de plant
een duidelijk rustigere uitstraling. Past goed in
moderne ontwerpen, ook in serres en atria. Prima presentatie.
I NZENDER /WINNER:

Clematis µ'LDPRQG %DOO¶ (DUO\ /DUJHÀRZHred Group)
Bronzen Medaille

Clematis µ'LDPRQG%DOO¶

I
: &OHPDWLV 6] 0DUF]\ĔVNL : 3LRWURZVNL6]NyáND3RMHPQLNRZD3UXV]NyZ3ROHQ
: 6]F]HSDQ 0DUF]\ĔVNL 3UXV]NyZ
W
Polen, 2010
Klimplant tot 2 m, met heldergroen blad tot 10
cm lengte. Bladstelen en bladranden van jonge
bladeren iets purper getint. Bloemen halfgevuld, 10 tot 12 cm, bestaand uit 30 tot 50 tepalen. Ze zijn lila bij openen en verbloeien (gebroken) wit. De meeldraden zijn licht crème-geel.
Hoofdbloei in juni-juli met nabloei in augustus
en begin september. Valt op door de mooie compacte bloem.
NZENDER

INNER

Clematis µ.DLVHU¶
Group)
Bronzen Medaille

(DUO\ /DUJHÀRZHUHG

I
: &OHPDWLV 6] 0DUF]\ĔVNL : 3LRWURZVNL6]NyáND3RMHPQLNRZD3UXV]NyZ3ROHQ
: 6]F]HSDQ 0DUF]\ĔVNL 3UXV]NyZ
W
Polen, 2010
Relatief langzaam groeiende klimplant tot 1 á
1,5 m hoogte. Bloemen volledig gevuld, waarbij de buitenste tepalen paarsroze zijn. De binnenste bloemblaadjes (tepaloïden) zijn variabel.
Soms lijnvormig, soms breder. Deze zijn geelNZENDER

INNER

Clematis µ.DLVHU¶
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groen tot groenwit bij openen en licht paarsroze
bij volledig geopende bloemen. Valt op door de
mooie en warme bloemkleur en de aantrekkelijke bloemvorm.
Clematisµ7UD¶ SUCCESS CANDY (Early LarJHÀRZHUHG*URXS
Bronzen Medaille
SAPHO, La Ménitré, Frankrijk
Pépinières Travers S.A.R.L., Saint Cyr
en Val, Frankrijk, 2013
Klimplant tot circa 2 m hoogte. Bladeren heldergroen. De enkelvoudige bloemen zijn bij openen
rozepaars met een paarsrode middenstreep op
iedere tepaal. Volledig geopende bloemen verbloeien lichter rozepaars met een lichtere middenstreep. De witte meeldraden met donkerpaarse helmknoppen contrasteren mooi met de
bloemkleuren. Zeer bloeirijke cultivar in opvallende kleuren.

INZENDER:
WINNER:

Clematis µ=RFRUR¶
Group)
Zilveren Medaille

COUNTRY ROSE

 (Atragene
Clematis µ=RFRUR¶

I NZENDER /WINNER:

2011
Rijkbloeiende klimplant tot circa 2 m hoogte.
Bladeren heldergroen. De knikkende bloemen
zijn gevuld. Zowel de vier tepalen als de binnenste bloemblaadjes (tepaloïden) zijn warmroze.
De bloemen zijn 4 tot 5 cm groot. Bloemen zijn
vrouwelijk steriel en daardoor minder snel verwelkend. De hoofdbloei valt in april-mei maar
ook in de zomer vindt voldoende na-/doorbloei
plaats. Aantrekkelijke kleur voor een &OHPDWLV
in deze groep en een prima presentatie, gelet op
natuurlijke bloeitijd.
Cordylineµ&DQ&DQ¶
Zilveren Medaille
Van Vliet New Plants BV, Stroe
Peter John Fraser, Kihikihi, Waikato,
Nieuw Zeeland, 2010
De jonge bladeren staan min of meer omhoog
gericht en zijn purperbruin met diep oranjerode
randen. Het volwassen blad is sierlijk gebogen
en groen met crème-gele randen. Door deze
opvallende kleuren valt het jonge schot extra
op. Vanwege de subtropische uitstraling zijn
&RUG\OLQH’s populaire kuipplanten geworden. In
mildere klimaten kunnen ze ook als tuinplant
worden toegepast.

I NZENDER:
WINNER:
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J. van Zoest B.V., Boskoop,
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Cordylineµ&KD&KD¶
Bronzen Medaille
Van Vliet New Plants BV, Stroe
Peter John Fraser, Kihikihi, Waikato,
Nieuw Zeeland, 2010
Jonge bladeren min of meer omhoog staand,
abrikooskleurig tot bruinoranje met donker
olijfgroene randen. Het volwassen blad is sierlijk
gebogen en helder groengeel met donkergroene
randen. De verschillende bladkleuren geven de
plant een speels uiterlijk. Vanwege de subtropische uitstraling zijn &RUG\OLQH’s populaire kuipplanten geworden. In mildere klimaten kunnen
ze ook als tuinplant worden toegepast.
I NZENDER:

WINNER:

'DERHFLD FDQWDEULFD µ0DU\ 5RELQVRQ¶

H EI-

DEPERLE

Bronzen Medaille
: MVB Plants Worldwide, Bremen,
I
Duitsland
: Holger Lienhop Gartenbau, Verden,
W
Duitsland, 2009
Zeer dicht vertakte, bossig groeiende plant met
een compacte, breed opgaande groeiwijze. Het
kleine, voor Daboecia typische blad is middengroen. De bloemen steken goed boven het loof
NZENDER

INNER

uit. Ze zijn helder donkerroze met purperbruine
kelkjes. Rijkbloeiende, mooi gevormde planten,
geschikt voor impulsverkoop.
'DERHFLDFDQWDEULFDµ*UDFH20DOOH\¶
DEPERLE
Bronzen Medaille

HEI-

: MVB Plants Worldwide, Bremen,
I
Duitsland
: Holger Lienhop Gartenbau, Verden,
W
Duitsland, 2012
Zeer dicht vertakte, bossig groeiende plant met
een compacte, breed spreidend-opgaande groeiwijze. Het kleine, voor Daboecia typische blad
is donker. De bloemen steken goed boven het
loof uit. Rijkbloeiend met zuiverwitte bloemen
met groene kelkjes die goed afsteken tegen het
donkergroene blad. Mede vanwege de goede
doorbloei geschikt voor impulsverkoop.
NZENDER

INNER

Erica cinereaµ*UXVVDQ%UHPHQ¶
LE
Bronzen Medaille

HEIDEPER-

: MVB Plants Worldwide, Bremen,
I
Duitsland
: Holger Lienhop Gartenbau, Verden,
W
Duitsland, 2009
Dichtvertakte, compacte plant met een breed
opgaande groeiwijze. Het loof is donkergroen
en vormt een mooie achtergrond voor de warmpaarse bloemen. De bloemen openen vanaf juli
tot eind augustus. Rijkbloeiende plant, geschikt
voor impulsverkoop.
NZENDER

INNER

(XFDO\SWXVJXQQLLµ5HQJXQ¶ FRANCE BLEU
Bronzen Medaille
SAPHO, La Ménitré, Frankrijk
Jean Renault, Gorron, Frankrijk, 2013
Van nature is (XFDO\SWXVJXQQLL een grote boom
die in mildere klimaten meer dan 20 m hoog
kan worden. ‘Rengun’ is echter een dicht vertakte, veel meer gedrongen groeiende kleine
boom. Het blad is ovaal tot langwerpig en intens
blauwgroen van kleur. Veel bladeren zijn halverwege de bladschijf versmald. De bladvorm
en –kleur geven de boom een opvallend en sierlijk uiterlijk.

I NZENDER:
WINNER:

+LELVFXV PRVFKHXWRV µ7DQJUL¶
OTTE
Bronzen Medaille
I NZENDER:

PLANET GRI-

SAPHO, La Ménitré, Frankrijk

Pépinières Fleurs du Sud, Montauban,
Frankrijk, 2013
Vaste plant of halfheester met een krachtige,
breed opgaande groeiwijze. De twijgen zijn
roodachtig groen en de bladeren donker groengeel. De bloemen zijn 15 tot 18 cm groot, dof
rozerood met een donker (zwart)rood hart en
lichtgele meeldraden. De meeldraden contrasteren goed met de bloemkleur. De bloemen
openen omstreeks eind augustus tot de eerste
vorst. Moet op een warme, zonnige plaats staan
voor een goede bloei. Mooie combinatie tussen
bloemkleur en bladkleur.

WINNER:

+\GUDQJHDPDFURSK\OODµ.ROPDUX¶

RUBYRED

MAGICAL

Zilveren Medaille

/
: Kolster BV, Boskoop, 2012
I
Compacte plant met een bolvormige habitus.
De bloemen staan in iets afgeplatte bolvormige
schermen. De kleurige steriele bloemen onttrekken de weinige fertiele bloemetjes volledig aan
het zicht. De steriele bloemen zijn intens paarsrood en verbloeien dof kersrood. Bloeit goed op
éénjarige takken en heeft een prachtige bloemkleur, ook van de verbloeide bloemen.
NZENDER WINNER

+\GUDQJHD PDFURSK\OOD µ4XIX¶
GREENFIRE
Gouden Medaille

MAGICAL

Kolster BV, Boskoop
: Kolster BV / Horteve Breeding, BosW
koop / De Kwakel, 2011
Compacte planten met een brede, afgeplat
bolvormige groeiwijze. De bloemen staan in
halfbolvormige bloeiwijzen. De steriele bloemen zijn bij openen donker rozerood en groen
gevlekt. Bij verbloeien worden de groene vlekken duidelijker, zonder dat het rood geheel verdwijnt. De kleurige steriele bloemen onttrekken
de weinige fertiele bloemetjes volledig aan het
zicht. Zeer rijk bloeiende planten waarvan de
bloei gedurende een lange periode bijzonder
aantrekkelijk is.
I NZENDER:
INNER

+\GUDQJHDPDFURSK\OODµ5RMRMR¶ FOREVER

EVER WHITE

&

Bronzen Medaille
/
: Gebr. Jonkers Elshout BV,
I
Elshout, 2013
Brede, afgeplat bolvormige plant. De bloemen
staan in halfbolvormige bloeiwijzen. De steriele bloemen zijn eerste groenwit en kleuren via
NZENDER WINNER
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+\GUDQJHDPDFURSK\OODµ<RXPH+¶

LOVE

crème naar zuiverwit door. De randen van de
bloemblaadjes zijn gekarteld-getand. De steriele
bloemen onttrekken de weinige fertiele bloemetjes volledig aan het zicht. Bloeit prima op éénjarige takken en heeft een lange bloeitijd. Prima
gekweekte en gepresenteerde planten
+\GUDQJHD PDFURSK\OOD µ<RXPH +¶
( LOVE
Zilveren Medaille
Plantipp BV, IJsselstein
Ryoji Irie, Kyoto, Japan, 2000
Breed opgaande struik met een bolvormige
habitus. De afgeplat bolvormige schermen zijn
tot circa 20 cm breed en bestaan voornamelijk
uit opvallend gevormde steriele bloemen. Deze
hebben meerdere lagen bloemblaadjes. Ze zijn
diep lilaroze en verbloeien iets lichter roze.
Door de mooie zachte bloemkleur en opvallende bloemvorm ontstaat een aantrekkelijke plant.

I NZENDER:
WINNER:

+\GUDQJHD SDQLFXODWD
( MAGICAL SUMMER
Zilveren Medaille
I NZENDER:
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µ%RNUDWKLUWHHQ¶

Kolster BV, Boskoop
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Boot & Co Boomkwekerijen BV, Boskoop, 2006
Relatief compacte heester met een breed
opgaande groeiwijze die uiteindelijk circa 2
m hoog wordt. Heeft een regelmatige vertakking, waardoor een goede plantopbouw ontstaat. Bloeit rijk met breed conische bloempluimen met afgeronde toppen. De bloempluimen
bestaan voornamelijk uit steriele bloemen, die
crème-wit openen en fraai zachtroze verbloeien.

WINNER:

+\GUDQJHD SDQLFXODWD µ+SRSU¶
LIGHT
Zilveren Medaille

CANDLE-

: Van Vliet New Plants BV / Oprins
I
3ODQW196WURH5LMNHYRUVHO%HOJLs
:2SULQV3ODQW195LMNHYRUVHO%HOJLs
W
2011
Breed opgaand groeiende struik, die uiteindelijk
circa 2,5 m hoog wordt. Heeft een goede plantopbouw dankzij een regelmatige vertakking. ’s
Zomers rijk bloeiend met conische, opvallend
“bossige” bloempluimen. De bloempluimen
hebben een spitse top. De verdeling steriele-fertiele bloemen in de pluim is circa 50:50. De steriele bloemen, die het meest opvallen, openen
NZENDER

INNER

+\GUDQJHDSDQLFXODWDµ+SRSU¶

CANDLELIGHT 

groenwit en kleuren crème-wit als ze volledig
geopend zijn. Ze verbloeien donkerroze tot
paarsrood.
+\GUDQJHDSDQLFXODWDµ-DQHµ
Gouden Medaille
I NZENDER:

LITTLE LIME

Valkplant BV / Pieter Zwijnenburg jr.,

Boskoop
: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
W
Grand Haven, Verenigde Staten, 2011
Compacte heester met een gedrongen, breed
opgaande groeiwijze tot circa 1,5 m. De bloemen
staan in brede bloempluimen met afgeronde toppen. De vele steriele bloemen zijn groencrème
en verbloeien zachtroze. Heeft wat weg van een
miniatuur-‘Limelight’ en wordt ook als zodanig
gepromoot. De compacte groeiwijze met stevige
takken in combinatie met de bloemvorm is vernieuwend. Breed toepasbaar in zowel openbaar
groen als particuliere tuinen.
INNER

+\SHULFXP ×inodorum µ.ROPLJORZ¶
CAL MIDNIGHT GLOW
Bronzen Medaille
I NZENDER:

Kolster BV, Boskoop

MAGI-

Floribreed, Heelsum, 2013
Bossige struik, niet alleen opvallend als de
vruchten aanwezig zijn, maar ook qua blad. De
jonge bladeren zijn donker groenpurper. Het
volwassen blad is donker geelgroen en naar de
randen zwartpurper getint. De vruchten zijn circa 1,1 cm groot en 0,9 cm in doorsnede. Ze zijn
glanzend rood met een iets purperrood getinte
top. De combinatie van het donkere blad met de
rode vruchten is erg opvallend.

WINNER:

Lagerstroemia indicaµ,QG\YLR¶

– INDYA CHARM

VIOLET D’ÉTÉ

Bronzen Medaille
SAPHO, La Ménitré, Frankrijk
SARL Lagerstroemia, Estibeaux, 2009
De klimaatveranderingen maken het steeds
beter mogelijk om planten als /DJHUVWURHPLD
op bredere schaal toe te passen. Niet alleen als
kuipplant, maar ook steeds vaker op beschutte
plaatsen als tuinplant. Door de relatief gedrongen habitus van ‘Indyvio’ past deze zowel prima in een kuip als in de tuin. De plant groeit
bossig breed opgaand. In de zomer verschijnen
talloze pluimen met helderpaarse bloemen met
gele meeldraden, die goed afsteken tegen het

I NZENDER:
WINNER:
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Leucothoe keiskei µ2SVWDO¶

BURNING LOVE

donker geelgroene blad. De bloemblaadjes zijn
sterk gekroesd, wat typisch is voor LagerstroePLDLQGLFD.
Leucothoe keiskeiµ2SVWDO¶
Bronzen Medaille

BURNING LOVE

Plantipp BV, IJsselstein
Ron van Opstal, Zundert, 2009
Compact, breed spreidend-opgaand groeiend
wintergroene heestertje. De takken groeien
eerst omhoog maar buigen later sierlijk over.
Ze zijn typisch zig-zag en bezet met glanzende donkergroene bladeren. Bij uitlopen zijn
de bladeren intens brons-oranje tot roodachtig
oranje. In de winter kleurt het blad purperbruin.
Het smalle blad maakt deze compact groeiende
plant sierlijk en aantrekkelijk.

I NZENDER:

Lonicera nitida µ*ROGHQ*ORZ¶

een (breed) zuilvormige kroon was er nog geen
cultivar met een ronde kroon. ‘Edward Gursztyn’ heeft een opvallende, compacte, breed
ovale kroon, die bij blijvende snoei min of meer
bolvormig blijft, maakt de boom geschikt voor
toepassing op pleinen of in straten. Het blad is
als dat van de soort en glanzend donkergroen.
Bloei is nog niet waargenomen.

WINNER:

/LULRGHQGURQWXOLSLIHUDµ(GZDUG*XUV]W\Q¶
Gouden Medaille
I NZENDER:

Boomkwekerij Marcel van Nijnatten,

Zundert
: Lucjan Gursztyn, Braniewo, Polen,
W
1995
Naast de soort en verschillende cultivars met
een ovale kroon en de cultivar ‘Fastigiatum’ met
INNER
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Lonicera nitidaµ*ROGHQ*ORZ¶
Bronzen Medaille
Van Vliet New Plants BV, Stroe
Nijland Siergroen, Harfsen, 2010
Werd als sport in ‘Maigrün’ gevonden en heeft
dezelfde bossige, breed opgaand-spreidende
habitus. Als de plant niet wordt gesnoeid zal
deze uiteindelijk 0,75 tot 1 m hoog en iets breder worden. Bij uitlopen zijn de bladeren licht
groengeel om spoedig goudgeel te kleuren.
Onder invloed van intens zonlicht kunnen oudere bladeren ’s zomers geelwit kleuren. Vanwege
de frisse loofkleuren en goede habitus kan ‘Golden Glow’ als impulsplant worden verkocht.
Maar ook kan deze als vakbeplanting worden
toegepast.

I NZENDER:
WINNER:

0DOXVGRPHVWLFDµ5RVHWWH¶
Bronzen Medaille
Jos Frijns en Zn bv, Margraten
Frank P. Matthews Ltd., Tenbury
Wells, Verenigd Koninkrijk, 2011
Opgaand groeiende consumptieappel die een
leuke toevoeging aan het sortiment vormt. De
appels, die vroeg in het seizoen rijpen, zijn afgeplat rond en 6,5 tot 7 cm groot. Ze zijn glanzend dieprood met geelgroene lenticellen. Het
vruchtvlees is licht rozerood met rode tekening.
De smaak is aangenaam zoet. Kan gebruikt
worden als consumptieappel maar ook als garnering bij het koken.

3KOR[µ%DUHLJKW\VL[µ FLAME BLUE (Paniculata Group)
Zilveren Medaille

I NZENDER:
WINNER:

0LVFDQWKXVVLQHQVLVµ*ROG%UHH]H¶
Zilveren Medaille
GASA Germany, Kevelaer, Duitsland
: Joy Creek Nursery, Scappoose, Oregon
W
USA, 2007
Bossig groeiend siergras met een hoogte tot
circa 1,5 m. Ontstond als mutant in 0VLQHQVLV
‘Gold Bar’ maar groeit sterker. Het blad heeft
sierlijk overhangende toppen. Het is middengroen met goudgele dwarsbanden. De grenzen
tussen de groene en gele delen in de bladeren is
opvallend scherp.
I NZENDER:

/
: Bartels Stek, Aalsmeer, 2012
I
Compacte vaste plant met bijzonder mooie
bloemkleuren. De bloemknoppen zijn donker
violetblauw. De geopende bloemen zijn zacht
blauwwit met licht violette randen. Het blad is
lichtgroen waardoor de gehele plant een “zachte” uitstraling heeft. Vooral de combinatie van
bloemknoppen en geopende bloemen is erg
mooi. Vanwege de gedrongen habitus en mogelijkheden om de plant gedrongen te kweken is
deze geschikt voor gebruik in de border en als
potplant.
NZENDER WINNER

3KOR[ µ9HUVROGEOXH¶
(Paniculata Group)
Bronzen Medaille

YOUNIQUE OLD BLUE 

INNER

Compass Plants BV, Hillegom
A. Verschoor Horticulture Import Export, Haarlem, 2010
Goed vertakkende compacte vaste plant. De
bloemknoppen zijn donker violetblauw. De
geopende bloemen zijn paarsblauw, ieder
kroonblad heeft een witte basis, maar het “oog”,
de rand van de kroonbuis, is paars. Het blad is
donkergroen. Vanwege de gedrongen habitus en
mogelijkheden om de plant gedrongen te kweken is deze geschikt voor gebruik in de border
en als potplant.

I NZENDER:
WINNER:

Photiniaµ.ROPDYRFD¶
Zilveren Medaille

MAGICAL VOLCANO

Kolster BV, Boskoop, 2012
Bossige, breed opgaand groeiende wintergroene heester. De omgekeerd eironde bladeren
glanzend donkergroen. De bladranden scherp
gezaagd en gegolfd. De jonge scheuten zijn
gedurende het gehele seizoen helder bruinrood.
Ontstond uit een kruising tussen 3 ×fraseri ‘Red Robin’ en 3 VHUUDWLIROLD. Vanwege de
bossige groei en opvallende bladkleur en –vorm
een goede aanvulling in het sortiment, naast de
welbekende ‘Red Robin’. Geschikt als tuinplant,
potplant of voor hagen.
I NZENDER /WINNER:

0LVFDQWKXVVLQHQVLVµ*ROG%UHH]H¶
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3K\VRFDUSXVRSXOLIROLXVµ-HIDP¶(AMBER JUBILEE)

3K\VRFDUSXVRSXOLIROLXVµ-HIDP¶
LEE
Bronzen Medaille

AMBER JUBI-

INZENDER: Joh. Stolwijk & Zn. Boomkwekerijen

BV, Boskoop
WINNER: Rick Durand, Jeffries Nursery, Portage
La Prairie, Manitoba, Canada, 2006
Breed opgaande heester met een vrij open vertakking. Het jonge blad is helder geeloranje en
kleurt later via groenig oranje naar bronsgroen.
In de herfst kleurt het rood. De bloemen zijn
wit en vormen, tegen de achtergrond van het
blad, een extra sierwaarde. ‘Jefam’ is een leuke toevoeging aan dit populaire sortiment. De
handelsnaam AMER JUBILEE is in 2012 toegevoegd ter ere van het diamanten jubileum van
de Engelse Koningin Elizabeth.

Prunus laurocerasusµ$QL¶
Bronzen Medaille
Breederplants V.O.F., Gouda
Josza Miklos, Szombathely, Hongarije,

I NZENDER:
WINNER:

2011
Compact opgaande groeiende wintergroene
heester met een breed ovale habitus. De omgekeerd eironde tot langwerpig omgekeerd eironde bladeren zijn met een lengte van circa 8 cm
relatief klein. Ze hebben omgekrulde bladranden die vanaf 1/5de vanaf de basis getand zijn.
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Prunus laurocerasus µ*53/¶(GREEN PLANET)

Het blad is glanzend middengroen. De jonge
scheuten zijn bronskleurig. Geschikt voor toepassing in middelgrote tot grote middelhoge
plantvakken of in kleine groepen.
Prunus laurocerasusµ*53/¶
NET
Bronzen Medaille

GREEN PLA-

Plantipp BV, IJsselstein
Guido Rouwette, Valkenburg, 2013
Compact opgaande groeiende wintergroene heester met een breed ovale tot bijna ronde
habitus. De langwerpig eironde tot langwerpig
omgekeerd eironde bladeren zijn relatief groot.
Ze zijn iets gootvormig gevouwen, de bladranden zijn tot aan de basis gezaagd-getand. Het
blad is glanzend donkergroen. De jonge scheuten zijn bronskleurig. Geschikt voor toepassing
in middelgrote tot grote plantvakken of in kleine
groepen.

I NZENDER:
WINNER:

Rosaµ(YHUD¶ PRINCESS OF INFINITY
Bronzen Medaille
Roses Forever ApS, Faaborg/
Sabro, Denemarken, 2012
Gedrongen groeiende patioroos, vanwege het
formaat ook geschikt om in huis te gebruiken.
Het blad is relatief dik en donkergroen. De bloemen zijn min of meer klokvormig, gevuld en
I NZENDER /WINNER:

circa 7 cm in doorsnede. Ze zijn oudroze met
een lichtere rand, een zachte kleur die gemakkelijk te combineren is. De bloemen geuren niet.
Rosaµ5HOD[µ
Bronzen Medaille

I AM GRATEFUL

/
: Roses Forever ApS, Faaborg/
I
Sabro, Denemarken, 2013
Opgaand groeiende Theehybride roos met
glanzend donkergroen blad dat bruingroen uitloopt. De warm rozerode bloemen zijn circa 6,5
cm groot, gevuld en geuren niet. De buitenste
bloemblaadjes zijn gevouwen waardoor deze
driehoekig lijken. Ze geven de bloemen een
opvallend en karakteristiek uiterlijk. De plant
heeft een frisse, gezonde uitstraling.
NZENDER WINNER

Rosaµ5HOD[¶
Gouden Medaille

OUR LAST SUMMER

/
: Roses Forever ApS, Faaborg/
I
Sabro, Denemarken, 2013
Klimroos die al op opvallend jonge leeftijd
goed bloeit. De bloemen zijn circa 12 tot 15 cm
groot en gevuld. Ze zijn helderroze en geuren
fantastisch. Bij uitbloeien kleuren ze lichtroze.
De keuringscommissie merkte op dat de handelsaanduiding wat negatief geïnterpreteerd kan
worden, wat afbreuk doet aan deze schitterende
klimroos.
NZENDER WINNER

Rosa µ5XLSHF¶
ZA
Zilveren Medaille

SATURNUS KING TERRAZ-

/
: De Ruiter Innovations BV,
I
Amstelveen, 2012
Gedrongen groeiende patioroos, vanwege het
formaat ook geschikt om in huis te gebruiken.
Het blad is glanzend donkergroen. De bloemen
zijn vrijwel volledig gevuld. Ze zijn fris oranje
en verbloeien meer zalmkleurig oranje. Ze geuren (zeer) licht. Valt op door de mooie bloemkleur en –vorm.
NZENDER WINNER

Rosa µ5XLSHD¶
RAZZA
Zilveren Medaille

FRAGRANCE KING TER-

kleurige en iets oranje ondertonen. Ze geuren
sterk en aangenaam. Valt op door de sterke
bloemkleuren en goede geur.
5XGEHFNLDµ(75'%¶ SUMMERINA ORANGE
Bronzen Medaille
F.N. Kempen, Mijdrecht
Eternal Plant Boijl BV, Boijl, 2012
Bossige vaste plant met een breed opgaande
groeiwijze. De stelen zijn zeer stevig en evenals de bladeren ruw behaard. Vanaf de vroege
zomer tot de eerste vorst bloeien de planten
overdadig. Het hart van buisbloemen is zwartbruin. De lintbloemen zijn aan de basis tot circa
de helft kastanjebruin en vanaf de helft tot de
top oranje. Bij uitbloeien kleuren de lintbloemen
geheel kastanjebruin. Er werden zeer rijkbloeiende en goed doorbloeiende planten getoond.
Volgens de winner is dit een kruising tussen
een Echinacea purpurea en een 5XGEHFNLDKLUta. Hiervoor is echter nog geen bewijs, zodat de
plant vooralsnog wordt beschouwd als een RudEHFNLD.

I NZENDER:
WINNER:

5XGEHFNLDµ(75'%¶ SUMMERINA YELLOW
Bronzen Medaille
F.N. Kempen, Mijdrecht
: Eternal Plant Boijl BV, Boijl, 2012
W
Bossige vaste plant met een breed opgaande
groeiwijze. De stelen zijn zeer stevig en evenals de bladeren ruw behaard. Vanaf de vroege
zomer tot de eerste vorst bloeien de planten
overdadig. Het hart van buisbloemen is zwartbruin. De lintbloemen zijn aan de basis tot circa
de helft karamelkleurig en vanaf de helft tot de
top donkergeel. Bij uitbloeien kleuren de lintbloemen geheel karamelkleurig. Er werden zeer
rijkbloeiende en goed doorbloeiende planten
getoond. Volgens de winner is dit een kruising
tussen een Echinacea purpurea en een RudbeFNLDKLUWD. Hiervoor is echter nog geen bewijs,
zodat de plant vooralsnog wordt beschouwd als
een 5XGEHFNLD.
I NZENDER:
INNER

5XGEHFNLDµ(75'%¶ SUMMERINA BROWN
Zilveren Medaille
F.N. Kempen, Mijdrecht
Eternal Plant Boijl BV, Boijl, 2012
Bossige vaste plant met een breed opgaande
groeiwijze. De stelen zijn zeer stevig en evenals de bladeren ruw behaard. Vanaf de vroege
zomer tot de eerste vorst bloeien de planten
overdadig. Het hart van buisbloemen is zwartI NZENDER:

I NZENDER /WINNER:

De Ruiter Innovations BV,

Amstelveen, 2012
Gedrongen groeiende patioroos, vanwege het
formaat ook geschikt om in huis te gebruiken.
Het blad is glanzend donkergroen. De bloemen
zijn halfgevuld. Ze zijn zachtroze met zalm-

WINNER:
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bruin. De lintbloemen zijn aan de basis tot circa
de helft donkerbruin en vanaf de helft tot de top
oranjebruin. Bij uitbloeien kleuren de lintbloemen geheel donkerbruin. De gele meeldraden
contrasteren fraai met de buis- en lintbloemen
en het geheel geeft de bloei een ”warme” kleurindruk. Er werden zeer rijkbloeiende en goed
doorbloeiende planten getoond. Volgens de
winner is dit een kruising tussen een Echinacea
purpurea en een 5XGEHFNLD KLUWD. Hiervoor is
echter nog geen bewijs, zodat de plant vooralsnog wordt beschouwd als een 5XGEHFNLD.
Salviaµ%OXH1RWH¶
Bronzen Medaille
CNB New Plants, Lisse
Cathy Bernabe, Henansal, Frankrijk,

I NZENDER:
WINNER:

2011
Bossig groeiende, breed opgaande vaste plant.
Ontstond uit een kruising tussen 6DOYLD FKDPDHGU\RLGHV en 6 O\FLRLGHV. De lipbloemen
zijn violetblauw met een klein lichtblauw vlekje
aan de basis van de lip. De lip zelf is drielobbig, waarbij de middelste lob beduidend groter
is dan de beide zijlobben. De toppen van de zijlobben zijn afgerond, de top van de middenlob
is uitgerand. Heeft een unieke bloemkleur. In
combinatie met de rijke bloei en lange bloeitijd
een aantrekkelijke vaste plant, zeer geschikt
voor impulsverkoop.
Thuja occidentalisµ*ROGHQ$QQH¶
Zilveren Medaille
Van Vliet New Plants BV, Stroe
Hoof Zevenaar V.O.F., Zevenaar, 2010
Opgaand groeiende conifeer met een compacte,
opgaande habitus. Uiteindelijk zal de plant een
eironde (conische) vorm krijgen. Het loof is fris
groengeel gekleurd, vooral in de toppen van de
twijgen en bij de jonge scheuten. Binnen in de
plant is het loof groener. De mooie loofkleuren
I NZENDER:

WINNER:

Thuja occidentalis µ*ROGHQ$QQH¶

in combinatie met de strakke habitus maken
‘Golden Anne’ breed toepasbaar als tuinplant of
als haagconifeer.
Veronica longifoliaµ0DULHWWD¶
Bronzen Medaille
Rijnbeek en Zoon B.V. en
Rijnbeek and Son perennials export B.V., Boskoop, 2012
Breed opgaand groeiende vaste plant met iets
glanzend, donkergroen blad. De bloemen staan
in circa 15 cm lange trossen. Ze zijn donkerviolet waartegen de opvallend licht crèmekleurige
helmhokjes zeer sterk afsteken. Hierdoor krijgt
de bloeiwijze een bijzonder effect. Mooie vaste
plant voor toepassing in de tuin of als potplant.
I NZENDER /WINNER:

Summary
2QHSODQWKDVEHHQDVVHVVHGVHYHUDOWLPHVGXULQJDQGUHFHLYHGDPHGDOIURPWKHMXGJ$W
WKHWUDGHVKRZ³3ODQWDULXP´QHZSODQWVZHUHDVVHVVHGIRUWKHLURUQDPHQWDODQGXWLOLW\
YDOXH RUJDQLVHG E\ WKH 5R\DO %RVNRRS +RUWLFXOWXUDO 6RFLHW\ .9%&  LQ FORVH FRRSHUDWLRQ
ZLWK WKH ERDUG RI ³3ODQWDULXP´ 7KH SODQWV ZHUH MXGJHG DFFRUGLQJ WR WKH .9%& UXOHV IRU
MXGJLQJSODQWVRQWUDGHVKRZV YDOXHRIWKHQHZSODQWIRUWKHQXUVHU\EXVLQHVVDQGTXDOLW\RI
WKHSODQWPDWHULDOSUHVHQWHG 
'HVFULSWLRQVRIWKHDZDUGHGSODQWVDUHJLYHQ LQ'XWFKRQO\ )LYHSODQWVUHFHLYHGDJROG
PHGDOHLJKWHHQSODQWVUHFHLYHGVLOYHUPHGDOVDQGWKLUW\WKUHHSODQWVUHFHLYHGEURQ]HPHGDOV
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