GrootGroenPlus 2015
R.T. Houtman

Van 30 september t/m 2 oktober 2015 organiseerde de
Stichting GrootGroenPlus de jaarlijkse gelijknamige
vakbeurs te Zundert. Deze keuringen werden in 2015
voor de zeventiende 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”.

Betula pendula ‘Jolep1’ (Fastigiata Joes)
Zilveren Medaille

Voor GrootGroenPlus 2015 werden 25 planten
ter keuring aangemeld waarvan er 23 werden
gekeurd. Na de primeur in 2014, toen voor het
eerst met de scorekaart werd gewerkt, gebruikte
de keuringscommissie dit beoordelingsformu
lier opnieuw. Hiermee worden de beoordelingen
inzichtelijker. Ook komen de scorekaarten van
de bekroonde planten digitaal beschikbaar voor
de inzenders, zodat zij de gegevens ook kunnen
inzien.
In totaal werden 12 planten bekroond; vijf met een
Bronzen Medaille, vier met een Zilveren Medaille
en drie met een Gouden Medaille.
De kwaliteit van de ingezonden planten was, op
enkele uitzonderingen na, zeer goed verzorgd.
De bekroningen werden in de vorm van certifi
caten toegekend. Een beknopte beschrijving van
de acht bekroonde planten:

winner: John de Lepper, Hulsel, 2014
inzender: Breederplants V.O.F., Gouda
In vergelijking met andere zuilvormig groeiende
B. pendula cultivars zijn de verschillen met ‘Jolep’
duidelijk. De twijgen zijn dikker en steviger dan
bij ‘Fastigiata’ en ‘Obelisk’ wat resulteert in een
strakker zuilvormige kroon. Al na enkele jaren
ontwikkeld ‘Jolep1’ een grijswitte stam, typisch
voor B. pendula. Een verbetering ten opzichte
van ‘Fastigiata’ is ook dat de boom door stekken
te vermeerderen is. De hergroei na verplanten is
eveneens goed, iets wat niet altijd over de andere
B. pendula cultivars gezegd kan worden. Breed
toepasbaar als laan- en sierboom.
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Chamaecyparis pisifera ‘Blue Moon’
foto: sk

Chamaecyparis lawsoniana
‘Filip’s Golden Sprinklers’
Bronzen Medaille

Chamaecyparis pisifera ’Blue Moon’
Gouden Medaille

winner/inzender: Edwin Smits Conifers,
Volkel, 2014

winner: Iseli Nursery, Inc., Boring, Oregon,
Verenigde Staten, 2014
inzender: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne

Vrij los en open groeiende opgaande conifeer
met breed spreidende takken en overhangende
twijgen. De schubvormige naalden zij heldergeel
tot licht groengeel. Ontstond uit een kruising
tussen ‘Filip’s Golden Tears’, bestoven door
‘Imbricata Pendula’. De loofkleur heeft ‘Filip’s
Golden Sprinklers’ geërfd van de moederplant.
De groeiwijze is als van ‘Imbricata Pendula’, waar
bij ‘Filip’s Golden Sprinklers’ wat compacter groeit.
Een andere, min of meer vergelijkbare cultivar is
‘Karaca’. Deze Turkse cultivar groeit iets langzamer
en heeft fijner loof dat meer goudgeel van kleur is.
‘Filip’s Golden Sprinklers’ is bij uitstek toepasbaar
als solitair.

Dichtvertakte, compact groeiende conifeer met
een zeer regelmatige bolvormige habitus. Het loof
bestaat uit zachte naaldjes, gelijk ‘Boulevard’. De
kleur is echter intens groenblauw. Het voelt zeer
zacht aan, wat de zgn. aaibaarheidsfactor van de
plant sterk verhoogt. Ondanks het zachte loof is
de plant toch voldoende stevig. ‘Blue Moon’ is zeer
uniform te kweken.
De prachtige loofkleur in combinatie met het
zachte loof en de brede toepasbaarheid onderstre
pen het vernieuwende karakter van ‘Blue Moon’.
Reden voor de keuringscommissie om de plant te
bekronen met het predicaat “Beste Nieuwigheid
GrootGroenPlus 2015”.
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Hibiscus syriacus ’Gandini van Aart’
(White Pillar)
Zilveren Medaille

maar uiteindelijk een ronde struik die meer dan
2 m hoog en breed kan worden. De bladeren zijn
donkergroen met ietwat onregelmatige goudgele
randen. Het feit dat de bladranden bont zijn en
niet het centrum van de bladschijven maakt
‘Golden Green Gift’ uniek in het sortiment. De
bloemen, die tijdens de keuring niet aanwezig
waren, zijn licht paarsroze. Kleurrijke plant waar
van de waardering wel wat smaak gebonden is.
Ontstond als mutant in R. ‘Madame Masson’.

winner: Francesco Gandini, Guidizollo,
Italië, 2014
inzender: Van Aart Boomkwekerijen,
Oudenbosch
Opvallend slank opgaand groeiende kleine boom.
Op jonge leeftijd zuilvormig, later iets breder en
dicht vertakt. Ontstaan als mutant in H. syriacus
‘Gandini Santiago’ (Purple Pillar) wijkt ‘Gan
dini van Aart’ hiervan af doordat de bloemen wit
zijn. De boom heeft een, voor H. syriacus, lange
bloeitijd. Gedurende de zomer en nazomer wor
den steeds nieuwe, zuiverwitte bloemen gevormd.

Skimmia japonica ‘Moerings 1’ (White Dwarf)
Gouden Medaille
winner: André Moerings, Boskoop, 2009
inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe

Breed opgaand groeiende wintergroene heester.
Aanvankelijk met een afgeplat bolvormige habitus

Opvallend compact groeiende Skimmia. Glanzend
donkergroene bladeren vormen een prima achter
grond voor de lichtgekleurde bloemkoppen en
bloemen. De bloemknoppen zijn lichtgroen
en zijn vanaf half september goed op kleur. In
praktijk worden Skimmia met lichtgroene bloem
knoppen steeds ‘witte’ Skimmia genoemd. Pas na
de winter openen de witte bloemen. De planten
bloeien al op jonge leeftijd waardoor ‘Moerings 1’

Skimmia japonica ‘Moerings 1’ (White Dwarf)
foto: vv

Skimmia japonica ‘Moerings 2’ (Red Dwarf)
foto: vv

Rhododendron ‘Golden Green Gift’
Zilveren Medaille
winner/inzender: Floribras Garden Plants BV,
Zundert, 2015
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prima als potplant gekweekt kan worden. Rijk
bloeiende cultivar die een prima vernieuwing is
in het sortiment ‘witte’ Skimmia.

Gedrongen groeiende Skimmia met een bolvormige
groeiwijze. De glanzend donkergroene bladeren
zijn enigszins gedraaid, wat de plant een wat rom
melig karakter geeft. Het blad vormt een goede
achtergrond voor de donker paarsrode bloemknop
pen. Rijkbloeiend; de bloemknoppen zijn vanaf
circa half september op kleur.

Skimmia japonica ‘Moerings 2’ (Red Dwarf)
Gouden Medaille
winner: André Moerings, Boskoop, 2010
inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe

Skimmia japonica ‘Moerings 47’ (Pink Dwarf)
Bronzen Medaille

Lijkt qua groeiwijze sterk op ‘Moerings 1’ (White
Dwarf) maar groeit iets harder waardoor de plant
iets hoger groeit. Het is niet verwonderlijk dat de
planten sterk op elkaar lijken; beide ontstonden uit
een kruising tussen ‘Winnie’s Dwarf ’ en ‘Rubella’.
De bloemknoppen van ‘Moerings 2’ zijn donker
rood en zijn vanaf half september tot in het
nieuwe jaar op kleur. In combinatie met het
glanzende donkergroene blad geeft dit de plant
een warme uitstraling.

winner: André Moerings, Boskoop, 2012
inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe
Afkomstig uit dezelfde kruising als ‘Moerings 1’ en
‘Moerings 2’ is het niet verwonderlijk dat ‘Moerings
47’ dezelfde groeiwijze heeft. Het glanzend donker
groene blad is vrij spits. De steenrode bloem
knoppen zijn vanaf circa half september op kleur.
Opvallend is dat niet alle knoppen per pluim gelijk
tijdig kleuren. In iedere pluim zijn steeds een aan
tal lichtgroene knoppen zichtbaar, terwijl oudere
knoppen al steenrood zijn. Qua kleur is ‘Moerings
47’ duidelijk minder spectaculair dan ‘Moerings 1’
en ‘Moerings 2’.

Skimmia japonica ‘Moerings 45’ (Rubesta Jos)
Bronzen Medaille
winner: André Moerings, Boskoop, 2012
inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe

Skimmia japonica ‘Moerings 45’ (Rubesta Jos)
foto: vv

Skimmia japonica ‘Moerings 47’ (Pink Dwarf)
foto: vv
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Styrax japonicus ‘June Snow’
Zilveren Medaille

Thuja plicata ‘Sun-Beam’
Bronzen Medaille

winner: Chris van der Wurff, Heeze, 2012
inzender: L. Akkermans Boomkwekerijen,
Maashees

winner: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych,
Krzywaczka, Polen, 2014
inzender: Schrauwen-Moerings vof, Sprundel

Slanke boom, aanvankelijk met een vrijwel
zuilvormige kroon, later breder en met een smal
eivormige kroon. Qua blad en bloem verschilt
‘June Snow’ niet van de soort S. japonicus, zoals
deze gekweekt wordt. Wel bloeit de boom opval
lend rijk en trekt dan veel bijen aan.
Styrax japonicus is een zeer gezonde boom en de
positieve eigenschappen van ‘June Snow’ (slanke
kroon en rijke bloei) zijn een goede toevoeging
in het sortiment bloeiende laanbomen.

Hoewel compact groeiend, blijft deze bolvormige
conifeer zeker niet klein. Groeit met vrij grove
maar sierlijke, heldergele groeischeuten die losjes
aan alle kanten uit de plant steken. Het oudere loof
kleurt groengeel. ’s Winters zijn de loofkleuren
wat intenser. Ontstond als zaailing van T. plicata
‘Kórnik’, die een breed piramidale groeiwijze en
groener loof heeft.

Taxus baccata ‘Her2009T03’ (Snow Lady)
Bronzen Medaille
winner/inzender: Herplant BVBA, Beerse,
België, 2014
In het sortiment zuilvormig groeiende Taxus
zijn naast groennaaldige cultivars ook al enkele
bonte. Toch is ‘Her2009T03’ een toevoeging aan
dit sortiment. De jonge scheuten zijn geelbont,
de volwassen naalden zijn crèmekleurig gerand.
Dit geeft de gehele plant een relatief ‘witte’ algehele
uitstraling. ‘Her2009T03’ is een vrouwelijke
cultivar, wat dus betekent dat de plant ook
sierwaarde heeft vanwege de rode vruchten.

sum mary
At the trade show “GrootGroenPlus 2015” 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 12 awarded plants are given (in Dutch only). Three plants were awarded a
Gold Medal, four plants were awarded a Silver Medal and five plants were awarded a Bronze Medal.
Chamaecyparis pisifera ’Blue Moon’ was awarded “Best novelty of GrootGroenPlus 2015”.
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