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Van 1 t/m 3 oktober 2014 organiseerde de Stichting
GrootGroenPlus de jaarlijkse gelijknamige vakbeurs
te Zundert. Deze keuringen werden in 2014 voor
de zestiende 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 2014 werden 22 planten ter
keuring aangemeld tegenover 18 planten in 2013.
Een record; hoewel er in 2006 21 planten ter
keuring aangemeld die alle 21 werden beoordeeld.
In 2014 werden uiteindelijk 17 planten beoor
deeld. Helaas was het ingezonden materiaal
sommige planten onvoldoende volgroeid om
een goed oordeel te kunnen vormen.
Voor het eerst maakte de keuringscommissie
gebruik van een beoordelingsformulier. Hierdoor
konden de beoordelingen beter inzichtelijk wor
den gemaakt. De ingevulde formulieren konden
ook getoond worden op websites en smartphones.
Van de beoordeelde cultivars werden er vier
met een Bronzen Medaille, twee met een Zilve
ren Medaille en twee met een Gouden Medaille
bekroond.
De kwaliteit van de ingezonden planten was
goed verzorgd, alleen waren er verschillende
inzendingen die onvoldoende volgroeid waren
of nauwelijks sierwaarde toonden ten tijde van
de keuringen. De bekroningen werden in de

vorm van certificaten toegekend. Een beknopte
beschrijving van de acht bekroonde planten:
Betula nigra ‘Summer Cascade’
Zilveren Medaille
winner: John D. & Daniel A. Allen,
Shiloh Nursery, Harmony, North Carolina,
Verenigde Staten, 2002
inzender: Breederplants V.O.F., Gouda
Fraaie treurvorm van B. nigra met breed over
hangende takken en twijgen. De bladeren zijn,
typisch voor B. nigra, duidelijk groter, donkerder
groen en meer ruitvormig dan bij ‘Youngii’.
Door het donkergroene blad heeft de boom een
gezondere uitstraling dan ‘Youngii’ en in de herfst
kleurt het dieper geel. Wordt geënt op B. nigra.
Deze stam bladdert al na enkele jaren sterk af.
‘Summer Cascade’ is een prima alternatief voor
de overbekende B. pendula ‘Youngii’.
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Carex oshimensis ‘Eversheen’ (Evercolor)
Bronzen Medaille
winner: Fitzgerald Nurseries, Oldtown,
Stoneyford, Co. Kilkenny, Ierland, 2014
inzender: Boomkwekerij Jochems-van Opstal BV,
Zundert
Polvormig groeiende Carex (Zegge) tot circa
50 cm hoog. De plant is dicht bezet met sierlijk
overhangend blad. De bladeren zijn glanzend
geelgroen met smalle donkergroene randen.
Doordat het geelgroen niet te hard is komt de
plant niet ‘schreeuwerig’ bont over. ‘Eversheen’
maakt deel uit van de Evercolor-serie en is
hierin een goede toevoeging. De plant heeft een
brede gebruikswaarde (pot, tuin, openbaar groen).
Prima presentatie.
Caryopteris ×clandonensis ‘Elst33’
(Blue Empire)
Bronzen Medaille
winner: Frank Elst, Boomkwekerij ElstVan Bergen Mts., Wernhout, 2014
inzender: Boomkwekerij Elst-Van Bergen Mts.,
Wernhout

Leucothoe keiskei ‘Opstal16’ (Halloween)
foto: bro

Breed opgaand groeiende bladverliezende heester
die, in verhouding tot andere Caryopteris, vrij
fors groeit. De bladeren zijn donker grijsgroen en
opvallend lang waardoor ze ook smaller en groter
lijken. Ze geven de plant een frisse, gezonde uit
straling. Ook de bloemen zijn iets groter dan bij
andere cultivars. Deze zijn violetblauw en openen
vanaf half september tot in oktober. Met name
voor middelgrote en grote plantvakken, alsook in
particuliere tuinen, kan deze plant goed worden
toegepast.

Sierlijke, dichtvertakte plant met een afgeplat
bolvormige habitus. De uiteindelijke hoogte zal
circa 50 cm zijn bij een doorsnede van circa
1 m. De bladeren zijn smal ovaal tot lancetvormig,
circa 7,5 cm lang en 1,5 cm breed. Ze zijn sierlijk
gebogen en glanzend donkergroen. Het jonge loof
is donker bronskleurig oranje. ’s Winters kleurt
het loof donkerrood. ‘Opstal16’ is een uitstekende
toevoeging aan het sortiment heesters, ook omdat
deze ook in het najaar te verhandelen is. De plant
werd zeer goed en origineel gepresenteerd, wat
mede bijdroeg aan de toekenning van het predi
caat “Beste Nieuwigheid GrootGroenPlus 2014”.

Leucothoe keiskei ‘Opstal16’ (Halloween)
Gouden Medaille

Magnolia grandiflora ‘TMGH’ (Alta)
Zilveren Medaille

winner/inzender: Boomkwekerij Ron van
Opstal BV, Zundert, 2013

winner: Tree Introductions Inc., Athens, Georgia,
Verenigde Staten, 1998
inzender: Piet Vergeldt Boomkwekerij B.V.,
Lottum
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Slank opgaand groeiende boom die een zuil
vormige tot smal eivormige kroon krijgt. Net als
de gehele boom is ook het blad relatief smal (ovaal
tot elliptisch). Het is glanzend en zeer donker
groen aan de bovenzijde en heeft een caramel
kleurig indumentum (‘wollige beharing’) aan de
onderzijde. Bloeit als andere M. grandiflora; met
grote witte, geurende bloemen. Ontstond als een
zaailing van ‘Hasse’, eveneens een min of meer
zuilvormig groeiende cultivar. ‘TMGH’ is echter
beter te vermeerderen, beter te verplanten en
groeit gemakkelijker.

scheuten. Groeit uit tot een middelgrote tot grote
boom die prachtige donkeroranje tot donkerrode
herfstkleuren kan geven. Als de plant in het najaar
te lang doorgroeit kan de eerste vorst relatief veel
schade geven.
Picea pungens ‘Baby Blue’
Bronzen Medaille
winner: West Montrose Farms, Ltd., Breslau,
Ontario, Canada, 1990
inzender: De Douglas Boomkwekerijproducten
BV, Wernhout

Nandina domestica ‘Selten004‘ (Brightlight)
Gouden Medaille

Compacte naaldconifeer met een breed pirami
dale groeiwijze. De twijgen zijn oranjebruin, wat
typisch is voor P. pungens. De scherpe naalden
zijn blauwgrijs van kleur.
Dit door zaaien vermeerderde ras is opvallend
uniform qua groeiwijze, vulling en naaldkleur.
De moederplantenopstand bestaat uit geselec
teerde bomen, opgeplant in vrij geïsoleerd lig
gende gebieden. Daardoor zijn de zaailingen erg
uniform en zijn genetische invloeden van andere
P. pungens tot een minimum beperkt. Doordat
de plant door zaaien wordt vermeerderd kan deze
goedkoper worden geproduceerd dan geënte
cultivars, wat ook de vernieuwende eigenschap
is van ‘Baby Blue’. Wel is de kleur van de naalden
minder ‘blauw’ dan in de bekende door enten
vermeerderde cultivars.
‘Baby’ in ‘Baby Blue’ is enigszins misleidend;
alleen de eerste jaren is de groei wat langzamer.
De enige correcte cultivarnaam is ‘Baby Blue’,
pas later werd in Nederland de naam ‘Super Blue
Seedling’ aan de plant gegeven. Deze naam, soms
als cultivarnaam en soms als handelsaanduiding
gebruikt, is dus synoniem.

winner/inzender: Jos Selten Boomkwekerij,
Horst, 2014
Vrij sterk groeiende cultivar die gemakkelijk hoger
en breder wordt dan 1 m. Het blad is dubbel- tot
driedubbel geveerd, circa 50 cm lang en bevat
tot meer dan 100 ovale deelblaadjes. Zowel het
jonge blad als het volwassen blad is zacht groen
geel van kleur. Ondanks het grote, samengestelde
blad heeft deze heester toch een fijne structuur
en sierlijke uitstraling. De bladkleur is erg mooi
en prima toepasbaar in combinatie met andere
planten. Een andere opvallende eigenschap is dat
de plant rijk bloeit. Al op jonge leeftijd verschij
nen de opstaande pluimen met witte bloemen.
De combinatie van genoemde eigenschappen is
vernieuwend binnen Nandina. Over vruchtdracht
is nog niets bekend.
Nyssa sylvatica ‘Wildfire’
Bronzen Medaille
winner: Steve Hottovy, Beyond Green LLC,
Dayton, Ohio, 1990
inzender: Van Aart Boomkwekerijen,
Oudenbosch
Boom met een ietwat onregelmatige, breed
piramidale tot breed eironde kroon. Het ovale
tot omgekeerd eironde blad is glanzend donker
groen. De jonge bladeren zijn diep oranjerood tot
rood en het gehele seizoen zichtbaar aan de jonge
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summ ary
At the trade show “GrootGroenPlus 2014” new plants were assessed for their ornamental and utility
value. The trials were organized by the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society
(KVBC), in close cooperation with the organization committee of GrootGroenPlus. The plants were
assessed according to the KVBC rules for assessing plants on trade shows (value of the new plant for
the nursery trade and quality of the plant material presented).
Descriptions of the eight awarded plants are given (in Dutch only). Two plants were awarded a
Gold Medal, two plants were awarded a Silver Medal and four plants were awarded a Bronze Medal.
Leucothoe keiskei ‘Opstal16’ (Halloween) was awarded “Best novelty of GrootGroenPlus 2014”.
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