Plantarium 2019
R.T. Houtman

Van 21 t/m 23 augustus 2019 organiseerde de
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij voor de
37e keer de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Ieder
jaar worden nieuwe planten ter keuring aangeboden,
die op innovatie-, sier- en gebruikswaarde worden
beoordeeld.
De keuringen op Plantarium 2019 werden voor de
29e 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 Plantarium 2019 werden 78 planten ter
keuring aangemeld. Hiervan werden 63 planten
daadwerkelijk beoordeeld. De andere 15 planten
kwamen niet voor keuring in aanmerking. Eén
plant was te oud/te veel verspreid in de handel,
de andere 14 planten werden door de inzenders
(vlak) voor de keuringen teruggetrokken omdat ze
niet bloeiden en/of geen andere sierwaarde toonden. Van de gekeurde planten werden 18 planten
bekroond met een Bronzen Medaille, 11 met
een Zilveren Medaille en drie met een Gouden
Medaille. De bekroningen werden in de vorm van
medaillecertificaten toegekend.
Voor het beoordelen van de planten werd gebruik
gemaakt van het scoreformulier zoals de keurings
commissie dit voor veld- en tentoonstellings

keuringen gebruikt. Op basis van evaluatie en
ervaringen in de praktijk wordt dit formulier
steeds aangepast en gemoderniseerd.
De algemene indruk van de keuringscommissie
was dat de kwaliteit van de inzendingen hoog was.
Uiteraard zijn er inzendingen die onvoldoende van
kwaliteit zijn, maar het gehele beeld was zeer positief. Dit verklaart het relatief hoge aantal (Bronzenen Zilveren) medailles. Op het vlak van innovatie
was het een gemiddeld jaar. De meeste van de ter
keuring aangeboden cultivars zijn (kleine) varia
ties op al bestaande cultivars. Slechts een klein
deel wordt gevormd door de echte doorbraken in
veredeling. Een weerspiegeling hiervan is de zien
in het aantal Gouden Medailles. Een beknopte
beschrijving van de 32 bekroonde planten:
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Ajuga reptans ‘Gold Chang’
(Golden Treasure)
Bronzen Medaille

dichte pluimen met opvallend steil opgaand groeiende secundaire pluimen. De afzonderlijke bloemen zijn helder paarsrood met opvallend lichter
gekleurde helmhokjes. Deze eigenschap geeft de
bloemen (en bloeiwijzen) een apart en aantrekkelijk uiterlijk. In zowel blad als bloeiwijze zijn
duidelijk de invloeden van A. chinensis, één van
de ouders van dit ras, te zien.

Inzender: Vitroflora, Dobrcz, Polen
Winner: Mimoto Engei Co. Ltd., Kochi-city,
Japan, 2018
Groeiwijze en bladvorm als A. reptans. De blade
ren zijn lichtgroen en geel gekleurd. Sommige
bladeren zijn geheel groen of geel, andere zijn
gedeeltelijk geel. De verkleuring is willekeurig
en kan de helft of een kleiner deel van het blad
beslaan. Buiten het feit dat dit uniek is kan het ook
wat rommelig overkomen. De bloemen zijn zachtroze en verschijnen in vrij grote opstaande trossen. Ze vallen niet erg op tegen het bont gekleurde
blad maar ze misstaan zeker niet. ‘Gold Chang’
groeit goed en zal vrij snel de bodem bedekken.
Toepasbaar als bodembedekker in tuin en openbaar groen.

Astilbe ‘Mojito’ (Japonica Group)
Zilveren Medaille
Inzender: Compass Plants BV, Hillegom
Winner: Mts. J.W.M. van der Meer en
E.H. van der Meer-Godijn, Nieuwe Wetering, 2012
Compacte plant die, door het naar verhouding
kleinere blad en elegante bloempluimen, een verfijnde uitstraling heeft. De bladeren zijn donkergroen en gezond. De bloemen staan in vrij losse
pluimen en zijn crèmewit. Dit vormt een contrast
tegen de lichtgroene knoppen aan de uiteinden
van de bloempluimen en het donkergroene blad
als achtergrond. Ontstond uit een kruising tussen
A. ‘Ellie’ (Japonica Group) en een onbenaamde
zaailing van A. japonica.

Anemone hupehensis ‘Ifansa’ (Snow Angel)
Bronzen Medaille
Inzender: Gootjes Allplant BV, Heerhugowaard
Winner: Innoflora Plant Breeding BV,
Heerhugowaard, 2018
Korte tot middelhoge vaste plant met donkergroen
blad. De gekeurde planten waren als potplant
opgekweekt en de uiteindelijke hoogte is niet
bekend. Waarschijnlijk wordt de plant zo’n 70 cm
hoog. De bloemen zijn halfgevuld en circa 10 cm
in doorsnede. Ze zijn zeer lichtroze en verbloeien
rozewit tot wit. Opvallend zijn de donkere bloemstelen, die fraai contrasteren met de vrijwel witte
bloemen. ‘Ifansa’ is niet vernieuwend, maar wel
een mooie aanvulling in het sortiment.

Buddleja davidii ‘Artbud 1580’
(Summer Teens Mats Magic Red)
Zilveren Medaille
Inzender: Artmeyer Baumschule GmbH & Co.
KG, Hörstel-Riesenbeck, Duitsland
Winner: Norbert Artmeyer, Hörstel-Riesenbeck,
Duitsland, 2018
Vrij korte, dicht vertakte plant met een compacte
groeiwijze. Aanvankelijk groeit de plant vrij steil
omhoog, later gaan de twijgen meer overhangen. De bladeren zijn donkergroen. De bloemen
verschijnen overvloedig en staan in slanke pluimen. De afzonderlijke bloemen zijn rozerood en
kleuren later meer paars. Is vanwege de compacte
groeiwijze ook geschikt als potplant.

Astilbe ‘Harvandermeerrubyred’
(Lowlands Ruby Red)
Bronzen Medaille
Inzender: Compass Plants BV, Hillegom
Winner: Mts. J.W.M. van der Meer en
E.H. van der Meer-Godijn, Nieuwe Wetering, 2013
Forse Astilbe die uiteindelijk bijna 1 m hoog zal
worden. Het grote, samengestelde blad is donkergroen. De bloemen staan in relatief smalle maar
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Buddleja davidii ‘SMNBDPT’
(Rocketstar Flamingo) (foto: vp)

Buddleja ‘SRPBUD989’
(Summerlounge Blue Sarah) (foto: lv)

Clematis ‘Zo14089’ (White Arabella)
(Diversifolia Group) (foto: jz)

Clematis ‘Zo14100’ (Little Lemons)
(Tangutica Group) (foto: pl)

Buddleja davidii ‘SMNBDPT’
(Rocketstar Flamingo)
Zilveren Medaille

boven het loof uit, een deel zit er ietwat verscholen tussen. Uniek in uiterlijk en groeiwijze. Zeer
geschikt als potplant en in kleine tuinen. Door
de gedrongen groei minder geschikt voor grootschalige toepassingen.

Clematis ‘Zo14089’ (White Arabella)
(Diversifolia Group)
Bronzen Medaille

plant maar een struikvormig groeiende plant.
Uiteindelijk wordt de plant niet hoger dan circa
50-75 cm, maar wel breder. Het blad is midden
groen en contrasteert goed met de zachtgele
bloemen. Deze zijn circa 2-3 cm in doorsnede,
klokvormig en hangen sierlijk naar beneden.
Zeer geschikt voor toepassing in borders of als
potplant, maar ook prima voor toepassing in
hanging baskets.
Vanwege het innovatieve karakter en de nieuwe
mogelijkheden die deze plant voor Clematis
(in het algemeen) schept, besloot de keurings
commissie aan ‘Zo14100’ het predicaat “Beste
Nieuwigheid Plantarium 2019” toe te kennen.

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Timothy D. Wood, Grand Haven,
Michigan, Verenigde Staten van Amerika, 2017
Lage en brede plant, zeer goed vertakkend maar
eerder bossig dan compact groeiend. De bladeren
zijn donker grijsgroen en iets bol. De bloemen zijn
helderroze en staan in relatief korte maar opvallend dikke bloempluimen. De combinatie van
bloemkleur en bladkleur is erg mooi.

Cercis canadensis ‘NCCC1’
(Carolina Sweetheart)
Bronzen Medaille
Inzender: Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop
Winner: Thomas G. Ranney, North Carolina State
University, Raleigh, North Carolina, Verenigde
Staten, 2014
Forse struik tot klein boompje met sierlijk overhangende twijgen. De bladeren hebben de typische
vorm van C. canadensis. De jonge bladeren zijn
intens diep purperrood. Het volwassen blad is
donkergroen en sterk wit gemarmerd en gestippeld, vooral naar de bladranden toe. Helaas is het
blad gevoelig voor verbranding, vooral de lichtere
delen. De bloemen zijn als andere C. canadensis,
circa 1,5 cm grote paarsroze bloemen die op
overjarige takken verschijnen. Mits toegepast op
een beschutte, niet te zonnige standplaats kan
‘NCCC1’ uitgroeien tot een zeer mooie plant.

Buddleja ‘SRPBUD989’
(Summerlounge Blue Sarah)
Gouden Medaille
Inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk
Winner: Star Roses and plants, West Grove,
Pennsylvania, Verenigde Staten, 2018
Zeer korte en opvallend dicht vertakte, bossig
groeiende plant. De donkergroene bladeren zijn
vrij smal langwerpig. De bloemen staan in korte
maar dichte pluimen. Ze zijn lichtpaars tot licht
blauwpaars. Niet alle bloempluimen komen goed
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Inzender: Clematiskwekerij J. van Zoest, Boskoop
Winner: J. van Zoest B.V., Boskoop, 2019
Klimplant tot circa 1,5 m hoog of iets hoger.
Indien als potplant toegepast zal de plant iets
korter blijven. De bladeren zijn enkelvoudig tot
drietallig en opvallend donkergroen. De bloemen
zijn rechtopstaand, 5-7 cm groot en bestaan uit zes
(soms vijf) bloemblaadjes. Tijdens de voorjaarsbloei in mei zijn de bloemen vaak halfgevuld. De
bloemen die later openen enkelvoudig. Ze zijn wit
met een zeer lichtroze tint. ‘Zo14089’ bloeit zowel
in het voorjaar als tijdens de tweede bloei in de
zomer zeer rijk.

Echinacea ‘IFECSSRA’ (Sunseekers Rainbow)
Bronzen Medaille

Clematis ‘Zo14100’ (Little Lemons)
(Tangutica Group)
Gouden Medaille

Inzender: Gootjes Allplant BV, Heerhugowaard
Winner: Innoflora Plant Breeding BV,
Heerhugowaard, 2019
Vrij korte planten met donkergroen, gezond blad.
De bloemen zijn circa 15 groot, wat exceptioneel
groot is voor Echinacea. Omdat de planten relatief kort groeien valt de bloemgrootte nog meer
op. Bij openen zijn de lintbloemen zalmoranje.

Inzender: Clematiskwekerij J. van Zoest, Boskoop
Winner: J. van Zoest B.V., Boskoop, 2019
In tegenstelling tot de andere soorten en cultivars
uit de Tangutica Group is ‘Zo14100’ geen klim-
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Compacte, zeer uniform te kweken plant. De
twijgen zijn stevig en buigen niet door onder
het gewicht van de bloemen. De bladeren zijn
middengroen tot donkergroen. Bloeiwijzen afgeplat bolvormig (mophead), waarbij de fertiele
bloemen onzichtbaar onder de vrij grote steriele
bloemen zitten. De steriele bloemen zijn lichtgroen tot middengroen met een klein rozerood
hart en iets rozerood aan de randen. Bij uitbloeien
kleuren de steriele bloemen intens middengroen
met een opvallend donker paarsrood hartje.
Hydrangea macrophylla ‘Kaho’
(Doppio Nuvola)
Bronzen Medaille

Hydrangea paniculata ‘HYLV02’ (Whitelight)
(foto: lv)

Inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk
Winner: Star Roses and plants, West Grove,
Pennsylvania, Verenigde Staten, 2017
Compacte planten met donkergroen blad en
overdadige bloei. De halfbolvormige bloeiwijzen
(mophead) zijn relatief groot. De steriele bloemen
zijn geheel gevuld en hebben geen stijl/stampers
en meeldraden. Bij een hogere pH zijn de bloemen
zachtroze tot dieproze. Als de bloemen worden
“geblauwd” kleuren ze prachtig zacht lavendelblauw. Geen vernieuwende cultivar, wel bijzonder
rijkbloeiend, met stevige twijgen en prima gepresenteerd.

Later, als de buisbloemen ook openen, kleuren de
lintbloemen meer zalmroze, vooral aan de basis
is dit duidelijk te zien. De paleae – naast iedere
afzonderlijke buisbloem staat één zgn. stroschub
(palea), wat feitelijk het steelblaadje is van de
buisbloem – op het hoofdje zijn paarsbruin.
Hydrangea arborescens ‘GRHYAR1406’
(Candybelle Marshmallow)
Bronzen Medaille
Inzender: Vlasveld Tuintechnieken, Boskoop
Winner: Guido Rouwette, Valkenburg, 2018
Bossige struik met relatief dunne twijgen. Bloeiende twijgen zullen waarschijnlijk na een regenbui gaan overhangen. Bladeren middengroen,
bloemen in halfbolvormige tuilen (mophead). De
steriele bloemen zijn licht grijsroze bij openen en
aan de onderzijde iets donkerder. Bij uitbloeien
kleuren de steriele bloemen dof rozewit met lichtgroene accenten. De fertiele bloemen zijn lichtroze.

Hydrangea paniculata ‘HYLV02’ (Whitelight)
Gouden Medaille
Inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk
Winner: Nick van Rosmalen, Velp, 2018
Zeer compact groeiende plant met een duidelijk
andere plantopbouw dan de meeste andere
H. paniculata cultivars. De hoofdtakken groeien
verhoudingsgewijs steil omhoog. De bladeren zijn
donkergroen en gezond. De bloemen verschijnen
in korte, brede, bijna bolvormige pluimen, waarbij
de steriele bloemen de fertiele bijna geheel bedekken. Als de bloei vordert rekken de pluimen wat
meer op en worden ze kort breed conisch. Bij openen zijn de steriele bloemen groenwit, vervolgens
kleuren ze roomwit en bij uitbloeien kleuren ze
lichtroze.

Hydrangea macrophylla ‘Hokomagrede’
(Magical Green Delight)
Bronzen Medaille
Inzender: Magical Four Seasons, Boskoop
Winner: Horteve Breeding, Aalsmeer/Kolster BV,
Boskoop, 2019
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Hydrangea paniculata ‘Rensam’ (Framboisine)
Bronzen Medaille
Inzender: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk
Winner: Jean Renault, Gorron, Frankrijk, 2017
Vrij losse plant met relatief dunne, iets overhangende twijgen. De bladeren zijn relatief klein en
donkergroen. De bloeiwijze is een vrij korte, breed
conische pluim, waarbij de steriele bloemen de
fertiele bedekken. De steriele bloemen zijn vrij
klein (circa 1,5 cm) en wit met een zeer smal
donker rozerode randje. Ook de ongeopende
kroon in het hart van de steriele bloem is diep
rozerood. Bij uitbloeien kleuren de steriele bloemen diep rozerood tot paarsrood.
Hydrangea paniculata ‘ROU 201306’
(Little Fraise)
Zilveren Medaille
Inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad BV,
Ederveen / Vlasveld Tuintechnieken, Boskoop
Winner: Guido Rouwette, Valkenburg, 2017
Compacte, ietwat open groeiende plant met
schuin omhoog groeiende takken. Is een duidelijke intermediair tussen de echte lage cultivars
en de hoger groeiende cultivars. Bladeren relatief klein, donkergroen. De bloemen staan in
vrij slanke conische pluimen waarbij de steriele
bloemen de fertiele vrijwel geheel bedekken. Bij
openen zijn de steriele bloemen licht groengeel,
vervolgens roomwit om uiteindelijk rozerood uit
te bloeien.

Hydrangea paniculata ‘SMHPPINKA’ (Pinkachu)
(foto: vp)

waarbij de steriele bloemen de fertiele vrijwel
geheel bedekken. Bij openen zijn de steriele
bloemen licht groengeel, vervolgens roomwit
om uiteindelijk zacht rozerood uit te bloeien.
Ligustrum vulgare ‘Swift’ (Straight Talk)
Zilveren Medaille
Inzender: Cultivaris GmbH, Heidesheim,
Duitsland
Winner: Dr. Michael Dirr, Wintersville,
Georgia, Verenigde Staten, 2017
Opvallend strak opgaand groeiende wintergroene
of, afhankelijk van de lokale omstandigheden,
halfwintergroene heester. De relatief dikke twijgen dragen glanzend donkergroene langwerpige
bladeren. De bladeren zijn iets leerachtig en voelen stevig aan. Doordat de internodiën kort zijn
waardoor de bladparen vrij dicht bij elkaar staan,
krijgt de plant een duidelijk vollere uitstraling.
‘Swift’ werd door de keuringscommissie een plant
met potentie genoemd. Helaas liet de presentatie
tijdens het keuren te wensen over.

Hydrangea paniculata ‘SMHPPINKA’
(Pinkachu)
Zilveren Medaille
Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Timothy D. Wood, Grand Haven,
Michigan, Verenigde Staten van Amerika, 2015
Een wat open groeiende plant die enigszins lijkt op
de hierboven beschreven ‘ROU 201306’ maar met
iets steiler schuin omhoog groeiende takken. Ook
‘SMHPPINKA’ groeit duidelijk intermediair tussen de echte lage cultivars en de hoger groeiende
cultivars. Bladeren relatief klein, donkergroen.
De bloemen staan in vrij grote conische pluimen
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Primula vialii ‘Aliholl’ (Alison Holland)
(foto: rb)

Rhododendron ‘RLH1 11P1’
(Azalea Bloomchampion Purple) (foto: lv)

Salvia ×jamensis ‘Dyspurp’ (Amethyst Lips)
(foto: rb)

Primula vialii ‘Aliholl’ (Alison Holland)
Zilveren Medaille

iets om de lengteas gedraaid. In mei bloeit ‘Calle
CP’ met roze tot rozerode bloemen met donker
wijnrode macule. Tijdens de keuring waren geen
bloemen in de planten aanwezig. Roodbladigheid is niet uniek binnen Rhododendron, maar de
combinatie van goed en bossig groeiende planten
met de opvallende bladkleuren geeft ‘Calle CP’
meerwaarde.

Rudbeckia hirta ‘Bullrudi 09’
(Sunbeckia Ophelia)
Bronzen Medaille

Inzender: Rijnbeek and Son Perennials Export
B.V., Boskoop
Winner: John Holland, Whitley Chapel, Hexham,
Verenigd Koninkrijk, 2016
De soort P. viallii heeft de kenmerkende opstaande
trossen met rode bloemknoppen en licht lilapaarse
bloemen. Het is een bekende en veel toegepaste
soort. ‘Aliholl’ wijkt van de soort af door de lichtgroene bloemknoppen en zuiverwitte bloemen.
Ook is het blad lichter groen, wat wellicht samenhangt met de lichte bloemkleur. ‘Aliholl’ vormt een
mooie aanvulling in het sortiment naast de immer
populaire P. viallii.

Rhododendron ‘RLH1 11P1’
(Azalea Bloomchampion Purple)
Bronzen Medaille
Inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk
Winner: Robert Harold Head & Lisa Jones Head,
Seneca, South Carolina, Verenigde Staten, 2017
Lage en brede, maar toch compacte wintergroene
plant. De bloemen zijn opvallend groot (circa
12 cm). Ze zijn halfgevuld (hose-in-hose) en
helderrood. De plant bloeit zeer rijk tijdens de
eerste bloeiperiode in het voorjaar. Tijdens de
tweede bloeiperiode, in augustus-september, bloeit
deze cultivar nogmaals vrij rijk. Het is dus geen
doorbloeiende plant die de gehele zomer bloeit,
maar een Rhododendron met een zeer goede
tweede bloei.

Rhododendron ‘Calle CP’ (Choco & Pink)
Zilveren Medaille
Inzender: BEST-select BVBA, Melle, België
Winner: Calle-Plant CV, Lochristi, België, 2019
Bossig groeiende Rhododendron die uiteindelijk
meer dan 2 m hoog zal worden. De jonge scheuten zijn licht bruinrood, terwijl het volwassen
blad diep purpergroen is. De bladeren zijn steeds
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Zeer goed vertakte, stevige planten met donkergroen blad. De plant bloeit zeer rijk met driekleurige bloemen. Het hart van buisbloemen is
donkerbruin. Van de lintbloemen is de onderste
helft diep oranjebruin terwijl de bovenste helft
donkergeel is. Samen met de overdadige bloei
geeft dit een plant een uitbundig voorkomen. Deze
eenjarige plant is bij uitstek geschikt als potplant
of borderplant.

Inzender: Gootjes Allplant BV, Heerhugowaard
Winner: Bull Gartenbau, Gönnebeck,
Duitsland, 2019
Stevige, vrij korte plant met middengroen blad.
Bloemen groot, circa 17 cm in doorsnede. De lintbloemen zijn diepgeel en kleuren meer oranjegeel
naar de basis. Meest opvallend is dat de ongeopende buisbloemen groen zijn, terwijl deze bij
vrijwel alle andere R. hirta cultivars donkerbruin
zijn. De geopende buisbloemen zijn lichtgeel. Het
geheel geeft de bloemen, en ook de gehele plant,
een frisse en vrolijke uitstraling. Deze eenjarige
plant is bij uitstek geschikt als potplant of borderplant.

Salvia ×jamensis ‘Dyspurp’ (Amethyst Lips)
Bronzen Medaille
Inzender: Rijnbeek and Son Perennials Export
B.V., Boskoop
Winner: David Dyson, Walsingham,
Verenigd Koninkrijk, 2017
Het sortiment Salvia greggii, S. microphylla en de
hybriden van onder andere S. ×jamensis, mogen
zich terecht verheugen in een grote populariteit.
Het zijn bossig groeiende (half)heesters die de
gehele zomer uitbundig bloeien in een enorm
kleurenpalet. Eén van de meer spectaculaire rassen is ‘Hot Lips’, met tweekleurige rode en witte
bloemen. Met ‘Dyspurp’ is er een kleurvariant

Rudbeckia hirta ‘Rubsol’
(Star of Life SmileyZ)
Bronzen Medaille
Inzender: AB-Cultivars BV, Zuidwolde
Winner: Nova Perenne BV, Zuidwolde, 2018
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Thuja occidentalis ‘Anna van Vloten’
(Anna’s Magicball)
Bronzen Medaille

op de markt bij gekomen. De bloemen van deze
nieuwe cultivar zijn tweekleurig diep violetpurper
en wit. In één plant kunnen tweekleurige bloemen
en enkelkleurige violetpurperen en witte bloemen
verschijnen. Deze kleurdoorbraak groeit uit tot
een bossige plant die het gehele seizoen bloeit.
Moet tijdens strenge vorst wel enigszins worden
beschermd.
Schizachyrium scoparium ‘Ha Ha Tonka’
Bronzen Medaille
Inzender: Future Plants Licentie BV,
Lisserbroek
Winner: Cassian Schmidt, Weinheim,
Duitsland, 2016
Polvormig groeiend siergras tot circa 1,2 m dat
direct opvalt door de zeer sterk zacht behaarde
bladeren. De bladeren zijn grijsgroen met roodbruine toppen. De beharing is grijswit. Hierdoor
voelt ‘Ha Ha Tonka’ niet alleen zacht aan, maar
heeft de gehele plant ook een zachte uitstraling.
‘Ha Ha Tonka’ is genoemd naar de gelijknamige
indianenstam die in leeft in het herkomstgebied
van S. scoparium (Centraal-Missouri, Verenigde
Staten).

Skimmia japonica ‘Perosa’
(foto: vv)

Skimmia japonica ‘Perosa’
Bronzen Medaille
Inzender: Perry van Eijk Skimmia’s, Boskoop
Winner: Ton van Eijk, Boskoop, 2014
Vrij grove, goed groeiende Skimmia met relatief
grote, omgekeerd langwerpig-eironde bladeren.
De bladranden zijn iets gehoekt. De bladeren zijn
donker grijsgroen en lichter grijsgroen en lichtgroen gevlekt en gemarmerd. De bladranden zijn
onregelmatig crèmegeel tot crèmewit gerand. De
bloemknoppen van de mannelijke bloemen zijn
steenrood en contrasteren met het blad. Ook de
bladsteeltjes zijn rood en contrasteren leuk met
het blad en de lichtgroene twijgen.

Sedum takesimense ‘Nonsitnal’ (Atlantis)
Zilveren Medaille
Inzender: Kebra vof, Noordwijkerhout
Winner: Hortech, Inc., Spring Lake, Michigan,
Verenigdse Staten, 2018
Lage en brede vaste plant met kruipende/hangende twijgen. Het bladeren zijn spatelvormig
met grof getande bladranden. Ze zijn grijsgroen
met brede crèmegele tot crèmekleurige randen.
De bloemen, die overdadig verschijnen in platte
tuilen, zijn heldergeel. Bij uitbloeien vallen de
kroonblaadjes af en kleuren de stijlen en vrucht
beginsels rood. Dit maakt de plant iets rommeliger
en doet afbreuk aan de prachtige frisse uitstraling
voor en tijdens de bloei.

Stokesia laevis ‘Mega Mels’
Bronzen Medaille
Inzender: ASRA Plant bvba, Meer, België
Winner: A. van Heesbeen, Rijsbergen, 2018
Mooie bolvormige plantvorm met een dichte vertakking en veel bloemknoppen. De bloemknoppen
zijn eerst zeer lichtgroen terwijl de geopende bloemen helder blauwpaars zijn met opvallend witte
stijlen en stempels. De bloemen zijn opvallend
groot voor Stokesia. Als geheel is ‘Mega Mels’ een
aantrekkelijke plant om te zien en zeer geschikt
voor de visuele handel. Vanwege de iets minder
goede winterhardheid zijn de toepassingsmogelijkheden enigszins beperkt. Maar als pot- of
borderplant zal ‘Mega Mels’ prima voldoen.
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Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Casey van Vloten, Abbotsford,
British Columbia, Canada, 2013
Bolvormig groeiende conifeer die ondanks de niet
hele dichte vertakking toch een voldoende dichte
habitus heeft. Het jonge loof is licht groengeel tot
geel. Later in het seizoen kleurt het meer geelgroen.
Net zoals andere bolvormige coniferen leent
Anna van Vloten’ zich voor toepassing in kleine(re)
tuinen en als potplant op terras of balkon.
Weigela florida ‘Verweig 8’
(All Summer Monet)
Zilveren Medaille

Weigela florida ‘Verweig 8’ (All Summer Monet)
(foto: vp)

Weigela ‘TVP2’ (Picobella Rosa)
Zilveren Medaille
Inzender: Boomkwekerij Robert Rijnbeek /
Joh. Stolwijk & Zn. BV, Boskoop
Winner: Bert Verhoef, Hazerswoude-Dorp, 2018
Zeer dicht vertakte lage, brede struik. De bladeren zijn relatief smal en lichtgroen. Bloeit in het
voorjaar overdadig met helder paarsroze bloemen
die prima contrasteren met het lichtgroene blad.
Gedurende de gehele zomer en najaar blijft ‘TVP2’
bloemen produceren, wat de sierwaarde sterk
verhoogt. Geschikt voor toepassing in tuinen, als
solitair of als potplant op terras of balkon. Lijkt
ook geschikt voor grootschaligere toepassingen
zoals in het openbaar groen.

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Bert Verhoef, Hazerswoude-Dorp, 2018
Bossig groeiende kleine bontbladige struik met
bont blad. De bladeren zijn donkergroen tot
purpergroen met vrij brede roomkleurige tot
crèmewitte randen. In het voorjaar en najaar
zijn deze randen paarsroze getint. De bloemen
zijn dof lichtpaars en vallen niet erg op tegen het
bonte blad. Ten opzichte van de oudere ‘Verweig’
(Monet) is ‘Verweig 8’ een verbetering. Vanwege
het iets minder uitgesproken bonte blad groeit de
plant iets sterker en zijn de bladeren beduidend
minder gevoelig voor zonnebrand tijdens zonnige
en warme perioden.

sum m a ry
At the trade show Plantarium 2019 the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society
(KVBC) assessed new varieties for the 29th time in history. In total 78 new varieties were announced for
assessment at the trade show. Of these, 63 plants were actually assessed for their ornamental and trade
value. The 15 applications that were withdrawn from assessment were not showing their ornamental
value at the time of assessment.
The trials were organized by the Trials Committee of the KVBC, in close cooperation with the
organisation committee of Plantarium. The plants were assessed according to the KVBC rules for
assessment on trade shows.
Brief descriptions of the 32 awarded plants are given (in Dutch). Three plants were awarded a
Gold Medal, 11 plants were awarded a Silver Medal and 18 plants were awarded a Bronze Medal.
Clematis ‘Zo14100’ (Little Lemons) was awarded “Best new introduction of Plantarium 2019”.
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