*URRW*URHQ3OXV
R.T. Houtman
9DQWPRNWREHURUJDQLVHHUGHGH6WLFKWLQJ*URRW*URHQ3OXVGHMDDUOLMNVHJHOLMNQDPLJHYDNEHXUVWH=XQGHUW'H]HNHXULQJHQZHUGHQLQYRRUGHYLMIWLHQGHNHHURQGHU
DXVSLFLsQYDQGH.9%&XLWJHYRHUG(UZHUGJHNHXUGGRRUVSHFLDDOYRRUGH]HJHOHJHQKHLG
VDPHQJHVWHOGHVXEFRPPLVVLHVHQYROJHQVKHWUHJOHPHQW³.HXULQJHQYDQQLHXZHSODQWHQRS
EHXU]HQRIDQGHUHFRPPHUFLsOHSUHVHQWDWLHV´

Dennis Werner & Layne K. Snelling,
North Carolina State University, Raleigh, North
Carolina, Verenigde Staten, 2011
Brede struik met overhangende twijgen tot ruim
1 m hoog en duidelijk breder. De bladeren zijn
grijsgroen. De vrij lange bloempluimen bestaan
uit lichtpaarse bloemen met een klein geeloranje
hartje. De toppen van de bloempluimen hangen
sierlijk naar beneden wat ‘Purple Haze’ tot een
elegante bloeiende struik maakt. De bloemen
zijn in hoge mate steriel en de plant vormt dus
geen of slechts sporadisch zaad. Vanwege de
vrij lage, brede groeiwijze geschikt als bodembedekker. Het dichte loof geeft onkruiden minder kans zich te ontwikkelen.

Voor GrootGroenPlus 2013 werden 18 planten
ter keuring aangemeld tegenover 12 planten in
2012. Geen record; in 2006 werden 21 planten
ter keuring aangemeld en in 2009 waren dit er 20.
Alle aangemelde planten werden gekeurd. Van
de beoordeelde cultivars werden er acht met een
Bronzen Medaille, twee met een Zilveren Medaille en twee met een Gouden Medaille bekroond.
De beurs werd op een nieuwe locatie georganiseerd waardoor de organisatie een andere aanpak van de nieuwigheden kon uitvoeren. De
inrichting van de nieuwighedenstand was zeer
goed. De kwaliteit van de planten was eveneens zeer verzorgd, hoewel er hier en daar wat
slordigheidjes waren zoals potten met mos of
onlangs gesnoeide planten die ter keuring werden aangeboden. De bekroningen werden in de
YRUPYDQFHUWL¿FDWHQWRHJHNHQG(HQEHNQRSWH
beschrijving van de 12 bekroonde planten:

WINNER:

Acerµ$PSOH6XUSULVHµ
Bronzen Medaille

Lottum

&HGUXVOLEDQL¶%OXH)RXQWDLQ¶
Gouden Medaille
I NZENDER:

Boomkwekerij Bömer v.o.f., Zundert
: Dr. P.C. de Jong, Doorn, 2013
W
Interessante hybride tussen $FHUORQJLSHV subsp.
DPSOXP en $. platanoides. Relatief langzaam
groeiend en groeit uit tot een klein boompje met
een ovale kroon. De jonge bladeren zijn rood
tot roodbruin en kleuren later glanzend donkergroen. De bladlobben zijn opvallend gepunt wat
de boom een leuke textuur geeft. Het blad blijft
tot ver in het najaar fris ogen. Twijgen ’s winters
donker roodbruin. Vanwege de compacte groeiwijze geschikt als bolvorm op een hoogstam,
maar ook als compacte struik of als haagje in
particuliere tuinen.
INNER

I NZENDER:

: Detlef Dierks, Ekern, Duitsland, 2013
W
Treurvorm van de Libanonceder en door de
keuringscommissie beschouwd als een duidelijke verbetering van C. libani ‘Glauca Pendula’.
De voordelen ten opzichte van ‘Glauca Pendula’ zijn duidelijk: de naalden zijn intenser blauw
van kleur, de plant heeft een betere vertakking
en de twijgen en harttak zijn minder stug. Vooral
dit laatste is een belangrijke waarde. Hierdoor is
de plant namelijk beter te vormen en de harttak
gemakkelijker zonder breken op te binden. Van
nature zal ‘Blue Fountain’ slanker zal blijven.
INNER

I NZENDER:

Buddlejaµ3XUSOH+D]H¶
Zilveren Medaille

Piet Vergeldt Boomkwekerijen BV,

P

&KDPDHF\SDULVSLVLIHUD¶.DDWMH¶
Bronzen Medaille
I
/
:
Schrauwen-Moerings vof,
Sprundel, 2013
Ontstaan als mutant in C. pisifera ‘Sungold’.
Heeft dezelfde afgeplat bolvormige habitus
maar een iets krachtigere groei. Het jonge loof
NZENDER WINNER

URPLE

Valkplant BV, Boskoop

CHIP
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is fris citroengeel en verbrand niet tijdens warme en zonnige periodes. Het oudere loof kleurt
groengeel. De twijgen zijn wat dikker en steviger dan bij ‘Sungold’. Daarnaast heeft ‘Sungold’
de neiging om groene of bijna witte twijgen te
produceren, nadelen die bij ‘Kaatje’ afwezig
zijn. De keuringscommissie hoopt dat deze verbetering ‘Sungold’ stilzwijgend zal verdringen
van de markt. ‘Kaatje’ werd vernoemd naar de
(klein)dochter van de inzender/winner.
Escalloniaµ$OFDXUD¶
Zilveren Medaille

GOLDEN CARPET

INZENDER: Boomkwekerij Elst, Wernhout
WINNER: Peter Moore, Stockbridge, Verenigd

Koninkrijk, 2013
Compacte, laagblijvende en breed spreidend
groeiende Escallonia. Het blad is heldergeel als
het uitloopt en kleurt ’s zomers licht groengeel.
De bloemen zijn donker rozerood en combineren goed met het heldere blad. Ze verschijnen
over een lange periode vanaf de vroege zomer
tot in de herfst. Visueel een zeer aantrekkelijke
plant en daardoor prima geschikt als potplant
voor impulsverkoop. Ontstond als mutant in E.
‘Loncar’ (R ED CARPET).

Euonymus fortuneiµ'DQGHOµ
Bronzen Medaille

DANS DELIGHT

INZENDER: B. van Roessel Tuinplanten v.o.f.,
Haaren
WINNER: Daniel Barnett, Waterlooville, Verenigd Koninkrijk, 2003
Compact wintergroen struikje met een breed
ovale habitus die ontstond als mutant in E.
fortunei ‘Emerald Beauty’. Het blad is donkergroen tot grijsgroen met een zeer brede witte
rand. Hierdoor is het blad duidelijk “witter” dan
bij andere bontbladige (XRQ\PXV. Het geeft de
plant een frisse uitstraling. De jonge scheuten
zijn overigens crèmekleurig met een lichter
groen centrum. Zeer geschikt voor impulsverkoop.
0LFURELRWDGHFXVVDWDµ)LOLS¶V6LEHULDQ
%HDXW\¶
Bronzen Medaille
INZENDER /WINNER:

Edwin Smits Conifers, Vol-

kel, 2013
Ontstaan als muntant in de soort (M. decussata).
‘Filip’s Siberian Beauty’ heeft duidelijk meer
draadvormig loof. Daarbij heeft de plant dezelfde dichte groeiwijze als de soort, waardoor een
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&HGUXVOLEDQL¶%OXH)RXQWDLQ¶

de gebruikswaarde (bodembedekker of als potplant) gelijk zijn. ’s Zomers is het loof olijfgroen,
’s winters kleurt het bronskleurig. Opvallend
afwijkend in het sortiment.
3LHULVMDSRQLFDµ2SVWDO¶ PINK PASSION
Bronzen Medaille
: Boomkwekerij Ron van Opstal & All
I
About Plants, Zundert
: Boomkwekerij Ron van Opstal, ZunW
dert, 2009
Bossig groeiende en goed vertakkende wintergroene heester met een ronde habitus. Het blad
is glanzend donkergroen en heeft een gezonde
uitstraling. De bloemen, die tijdens de keuring
op GrootGroenPlus niet geopend waren, zijn
licht paarsroze. De bloemknoppen, die wel
overdadig in de planten aanwezig waren, zijn
intenser van kleur. De bossigheid van deze
NZENDER

INNER

planten is uitzonderlijk voor een roze-bloeiende
Pieris. Daarnaast blijkt ‘Opstal69’ gemakkelijk
door stekken te vermeerderen.
Quercusµ*DUGHQ%ULOOLDQW¶
Bronzen Medaille
INZENDER:

Van Aart Boomkwekerijen, Ouden-

bosch
:
A.C. van Aart Boomkwekerijen,
W
Oudenbosch, 2013
Sterk groeiende opgaande boom met een bijna
zuilvormige habitus op jonge leeftijd, maar uiteindelijk met een smal ovale kroon. De kroon
is dicht vertakt en toont daardoor compact. De
bladeren zijn smal omgekeerd eirond, glanzend
donkergroen en hebben vrij diep getand-gelobde bladeren. Ontstond als zaailing van Quercus
×VWUHLPLL ‘Pungens’, wat een hybride is tussen
Q. pubescens en Q. petraea. Wellicht is de moederplant gekruist met Q. robur maar dit staat
niet vast. Vooralsnog wordt de naam Q. ‘Garden
Brilliant‘ aangehouden.
INNER

6DOL[XGHQVLVµ*ROGHQ6XQVKLQH¶
Bronzen Medaille

Grote, krachtig groeiende struik met een breed
opgaande groeiwijze. De bladeren zijn smal
langwerpig. Bij uitlopen zijn de bladeren heldergeel, later in het seizoen kleuren ze groengeel.
Groeit iets minder hard dan de soort, maar kan
toch een hoogte van meer dan 3 m bereiken.
Verdraagt veel vocht en kan goed toegepast
worden in groenschermen, bossages en in parken en brede groenstroken. Zeer winterharde
struik met frisse loofkleuren die niet veel in het
geslacht 6DOL[ te vinden zijn.
6FLDGRSLW\VYHUWLFLOODWDµ(LIIHO7RZHU¶
Bronzen Medaille
Sprenkels bv, Achtmaal, 2013
Deze cultivar heeft een duidelijk slanker
opgaande habitus dan de soort. De lange zachte,
glanzend donkergroene naalden staan typisch
naar boven gericht. Pas in het tweede of derde
groeiseizoen verandert de stand naar meer horizontaal. De plant groeit goed en relatief snel.
Vooral de naar boven gerichte naalden maken
de plant opvallend.
I NZENDER /WINNER:

6NLPPLDMDSRQLFD¶3DEHOOD¶
Gouden Medaille

I
: Pépinières Minier, Beaufort-en-Vallée, Frankrijk
: Takuya Izumi, Kamimitani, Japan,
W
2005

koop
Gezonde en goed groeiende 6NLPPLD die van

Quercus µ*DUGHQ%ULOOLDQW¶ KDELWXV

Quercus µ*DUGHQ%ULOOLDQW¶ EODG

NZENDER

INNER

I NZENDER /WINNER:

Roland van der Werf, Bos-
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nature goed vormt. Ook jonge planten hebben
al een aantrekkelijke habitus. Het elliptische
tot omgekeerd smal-eironde blad is glanzend
donkergroen. Zeer rijk bloeiend (vrouwelijk) en
zeer rijk vruchten dragend. De vruchten worden
goed boven het loof getoond en de plant maakt
weinig doorwas. Ze zijn glanzend rood. Dankzij deze combinatie van eigenschappen besloot
de keuringscommissie ‘Pabella’ het predikaat
“Beste nieuwigheid GrootGroenPlus 2013” toe
te kennen.

6NLPPLDMDSRQLFD¶3DEHOOD¶

Summary
7KHWUDGHVKRZ³*URRW*URHQ3OXV´2FWREHU3ODQWVKDYHEHHQMXGJHGE\WKHLURUQDPHQWDODQGXWLOLW\YDOXHE\DVSHFLDOMXGJLQJFRPPLWWHHRUJDQLVHGE\WKH5R\DO%RVNRRS+RUWLFXOWXUDO6RFLHW\7KHSODQWVZHUHMXGJHGDFFRUGLQJWRWKHUXOHVIRUSODQWVRQWUDGHVKRZV
ZKLFKPHDQVERWKWKHYDOXHRIWKHQHZSODQWIRUWKHQXUVHU\EXVLQHVVDQGWKHTXDOLW\RIWKH
SODQWPDWHULDOSUHVHQWHGLVWDNHQLQWRDFFRXQW2QHSODQWUHFHLYHGDJROGPHGDOWZRSODQWV
UHFHLYHGVLOYHUPHGDOVDQGHLJKWSODQWVUHFHLYHGEURQ]HPHGDOV
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