GrootGroenPlus 2019
R.T. Houtman

Van 2 t/m 4 oktober 2019 organiseerde de Stichting
GrootGroenPlus de jaarlijkse gelijknamige vakbeurs
te Zundert. Voor het 21e achtereenvolgende jaar
werden tijdens deze beurs nieuwigheden beoordeeld
op sier- en gebruikswaarde. Zoals al vele jaren
gebruikelijk werden deze keuringen ook in 2019
uitgevoerd door de keuringscommissie van de KVBC.

Voor het beoordelen van de inzendingen werd het
speciaal voor tentoonstellingskeuringen ontwikkelde beoordelingsformulier gebruikt. De manier
waarop beoordelingen tot stand komen wordt
hierdoor inzichtelijk. De beoordelingsformulieren
zijn na de keuringen digitaal beschikbaar voor
de inzenders, zodat ze de gegevens ook kunnen
inzien.
Voor GrootGroenPlus 2019 werden 16 planten ter
keuring aangemeld, die alle 16 werden gekeurd.
De kwaliteit van de ingezonden planten was
prima. Uitgezonderd enkele planten waarvan de
sierwaarde (bloei) vrijwel voorbij was waren de
inzendingen van hoog niveau. Dit wordt weerspiegeld in het relatief hoge aantal medailles dat aan
de planten werd toegekend. Er werden maar
liefst 11 planten bekroond; drie met een Gouden
Medaille, zeven met een Zilveren Medaille en
slechts één met een Bronzen Medaille.
Op verzoek van de organisatie wordt er na
de keuringen op GrootGroenPlus geen “Beste
Nieuwigheid” gekozen. Hierdoor wordt de

waarde van alle Gouden Medailles gelijk gesteld.
De bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend. Een beknopte beschrijving van de
11 bekroonde planten.
Buddleja davidii ‘Pmoore14’
(Berries & Cream)
Zilveren Medaille
Inzender: Joh. Stolwijk & Zonen, Boskoop
winner: Peter Moore, Stockbridge,
Verenigd Koninkrijk, 2016
Hoewel tijdens de beurs gepresenteerd als mooie
compacte planten groeit ‘Pmoore14’, eenmaal
geplant, uit tot een vrij losse struik van circa 2 m
hoogte. De bloempluimen zijn relatief groot en
bestaan uit twee kleuren bloemen. De meeste bloemen in een pluim zijn paars. Maar circa 30% van
de bloemen is crèmekleurig. Deze crèmekleurige
bloemen staan verspreid tussen de paarse. Dit geeft
de bloei een speels karakter. Het is een rijkbloeiende cultivar die veel bijen en vlinders aantrekt.
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Callicarpa ‘NCCX2’ (PearlGlam)
(foto: vp)

Callicarpa ‘NCCX2’ (PearlGlam)
Zilveren Medaille

Chamaecyparis pisifera ‘Paul’s Gold’
Zilveren Medaille

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
winner: Thomas G. Ranney, North Carolina
State University, Raleigh, North Carolina,
Verenigde Staten van Amerika, 2016
Goed vertakkende struik met opvallend groenpurperen bladeren. De bladeren zijn iets smaller
dan bij de bekende C. bodinieri ‘Profusion’, die
dan ook niet direct verwant is aan deze ‘NCCX2’.
Opvallend is ook dat de plant op het moment van
keuren rijk bloeide. In de bladoksels verschijnen
compacte clusters licht lilaroze bloemen, die mooi
contrasteren met het donkere blad. De keuringscommissie heeft geen vruchten waargenomen
in de ingezonden planten. ‘NCCX2’ ontstond uit
een kruising tussen Callicarpa kwantungensis en
C. dichotoma. Eerstgenoemde is niet erg winterhard, terwijl C. dichotoma prima winterhard is.
De winterhardheid van ‘NCCX2’ zal daarom
proefondervindelijk moeten worden vastgesteld.

Inzender: Schrauwen-Moerings vof, Sprundel
winner: Boomkwekerij van Kempen,
Son en Breugel, 2019
De Chamaecyparis pisifera cultivars met het
“draadvormige” loof zijn over het algemeen
sierlijke coniferen. ‘Paul’s Gold’ vormt hierop geen
uitzondering. Het loof is iets grover dan bij andere
cultivars, maar door vrij compacte groei, vormt
deze toch een volle plant. Het loof is mooi geel,
maar niet extreem veel geler dan bij andere cultivars. Zal uiteindelijk dezelfde iets opgaande groeiwijze als ‘Filifera Aurea’ krijgen, maar ‘Paul’s Gold’
is compacter en minder gevoelig voor zonnebrand.
Werd gevonden als mutant in ‘Golden Mop’.
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Mooi geelnaaldige bodembedekkende conifeer.
De groeiwijze is typisch voor J. communis var.
saxatilis, de lager blijvende variëteit die laag en
breed groeit. De plant heeft een regelmatige en
dichte vertakking. Het jonge loof is frisgeel tot
geelgroen. Als het ouder wordt kleurt het blauwig
groen. Deze combinatie van loofkleuren geeft
‘Lemon Carpet’ een fris en vooral fraai uiterlijk.
Het loof verbrandt niet en de plant is onderhoudsvrij. Tijdens GrootGroenPlus 2019 werden prima
uniform gekweekte, zeer gezonde planten getoond.
De loofkleuren zijn niet enorm vernieuwend, maar
als geheel is ‘Lemon Carpet’ een fraaie toevoeging
aan het sortiment bodembedekkende Juniperus.
Juniperus scopulorum ‘Klaverjun’ (Blue Ivory)
Zilveren Medaille
Inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad B.V.,
Ederveen
winner: Arie van Klaveren, Waddinxveen, 2017
De nieuwe ‘Klaverjun’ is het best te vergelijken
met de alom bekende en prima ‘Blue Arrow’. Het
grote verschil is echter dat de jonge scheuten van
‘Klaverjun’ crèmekleurig zijn. Opvallend is dat niet
alle jonge scheuten de afwijkende kleur hebben,
maar dat dit willekeurig in de plant gebeurt. De
crèmekleurige schubben kleuren niet blauwgroen,
de basiskleur van het loof, maar blijven steeds
afwijkend van kleur. Opgemerkt moet worden
dat de waardering voor het bonte loof sterk
smaakgevoelig is. Het is derhalve een typische
liefhebbersplant. ‘Klaverjun’ heeft een opgaande
habitus en wordt circa 2,5 m hoog en slechts circa
50 cm breed.

Juniperus communis ‘Lemon Carpet’
(foto: sm)

Hydrangea paniculata ‘Frenne’ (Skyfall)
Zilveren Medaille
Inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad B.V.,
Ederveen
winner: Guido Rouwette, Valkenburg, 2018
Fraaie, goed vertakte, compacte plant die tot
de lager groeiende cultivars van H. paniculata
behoort. De donkergroene bladeren vormen een
goede achtergrond voor de crèmekleurige tot witte
bloemen. De bloempluimen zijn breed-conisch
en relatief groot, een indruk die wordt versterkt
door de compactheid van de plant. Bij uitbloeien
kleuren de steriele bloemen lichtroze. De steriele
bloemen bedekken de fertiele vrijwel geheel.
Rijkbloeiende plant, veelzijdig in toepassing.

Morus rotundiloba ‘Matsunaga’
(BonBonBerry Mojo Berry)
Bronzen Medaille
Inzender: Willy de Nolf NV, Waregem, België
winner: Hajime Matsunaga, Kobayashi-shi,
Miyazaki, Japan, 2016
Deze Moerbei van Japanse origine heeft twee
troeven: een compactere groei dan de soort en een
uitzonderlijke vruchtdracht. ‘Matsunaga’ heeft een
breed spreidend-opgaande groeiwijze. Op jonge
leeftijd groeit de plant niet erg sterk, maar een-

Juniperus communis ‘Lemon Carpet’
Gouden Medaille
Inzender: Schrauwen-Moerings vof, Sprundel
winner: Boomkwekerij van Kempen,
Son en Breugel, 2019
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Morus rotundiloba ‘Matsunaga’
(BonBonBerry Mojo Berry)
(foto: pl)
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Prunus laurocerasus ‘Zsófi’ (Sofia)
Gouden Medaille
Inzender: Breederplants VOF, Gouda
winner: Németh Gábor Péter, Szombathely,
Hongarije, 2019
Dicht vertakte, relatief lage en brede nieuwe
cultivar van P. laurocerasus. Jonge planten groeien
min of meer bolvormig, oudere planten zullen
breder groeien en zijn dan afgeplat bolvormig tot
breed vaasvormig. Het meest opvallende en onderscheidende kenmerk wordt gevormd door de vrij
smalle, typisch sterk gekartelde bladeren. Behalve
de oude cultivar ‘Rudolf Billeter’ heeft geen andere
P. laurocerasus dit. Het geeft de plant een karakteristiek uiterlijk dat nét even anders is. Voor een
P. laurocerasus groeit ‘Zsófi’ vrij laag. In combinatie met de groeivorm resulteert dit erin dat de
plant zich goed leent voor vakbeplantingen.
Pyracantha coccinea ‘Red Star’
Gouden Medaille
Inzender: Hoogeveen Plants B.V.,
Hazerswoude-Dorp
winner: Van der Sar-Vermaat,
’s-Gravenzande, 2013
Goed vertakkende cultivar. De twijgen lijken
minder sterk gedoornd dan bij andere cultivars.
Bladeren, net zoals bij vergelijkbare cultivars, fris
donkergroen. De bloemen staan in tuilen en zijn
crèmewit. Ze worden gevolgd door kogelronde
vruchten die diep oranjerood zijn. Meest opvallende en onderscheidende kenmerk van ‘Red Star’
is dat de plant op jonge leeftijd al zeer rijk bloeit
en zeer veel vruchten produceert. Dit maakt de
plant tot een visueel zeer sterk product. Prima
gekweekte planten in een uitstekende presentatie
op de beurs.

Prunus laurocerasus ‘Zsófi’ (Sofia)
(foto: br)

maal vaststaand in de tuin kan het een behoorlijke
struik van meer dan 2 m hoog worden. De plant
bloeit al op jonge leeftijd zeer rijk en produceert
dan ook veel vruchten. Deze zijn eerst rood en
kleuren later vrijwel zwart. De vruchten verschijnen over een zeer lange periode, vanaf mei tot in
oktober. Dit in tegenstelling tot andere rassen, die
alleen vruchten produceren over een relatief korte
periode in de tweede helft van de zomer.
M. rotundiloba Koidz. is een vrijwel onbekende
soort die in de grote handboeken niet wordt
genoemd. Ook in diverse taxonomische databases wordt de naam als “onopgelost” beschouwd,
of komt deze in het geheel niet voor. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de bladeren van
‘Matsunaga’ geen ronde of ofgeronde lobben hebben. Wellicht behoort ‘Matsunaga’ tot een andere
soort of is het een hybride.
‘Matsunaga’ werd, met de handelsaanduiding
Charlotte Russe, tijdens de Chelsea Flower
Show 2017 gekozen tot Plant of the Year.

Sciadopitys verticillata ‘Shine a Light’
Zilveren Medaille
Inzender/winner: Sprenkels B.V.,
Achtmaal, 2018
Er bestaan Sciadopitys cultivars waarbij de jonge
scheuten crèmekleurige naalden hebben. Ook is
er een bonte cultivar (‘Variegata’) waarvan de naal-
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den afwisselend geheel groen of geheel groengeel
zijn. Maar de meerkleurige naalden van ‘Shine
a Light’ zijn uniek. Iedere naald is groen en verbleekt vanaf ongeveer de helft van de naald naar
groenwit. De naaldtoppen zijn vaak lichtbruin.
Het is niet alleen opvallend, maar de waardering
ervan is ook smaakgevoelig. Het maakt ‘Shine a
Light’ een typische liefhebbersplant.
Thuja occidentalis ‘Thucavlo’
(Totem Smaragd)
Zilveren Medaille
Inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad B.V.,
Ederveen
winner: Casey van Vloten, Abbotsford, British
Columbia, Canada, 2018
Zeer compacte en dicht vertakte groeiwijze. De
plant groeit slank ovaal en behoudt steeds een
goed gesloten habitus. Opvallend is dat de plant
steeds een afgeplatte top heeft. ‘Thucavlo’ groeit
dan ook niet met één kop, maar met meerdere
scheuten strak omhoog. Het loof is mooi frisgroen. Uiteindelijk zal de plant meer dan 2 m
hoog worden bij een breedte van 0,5 tot 0,75 m.

Pyracantha coccinea ‘Red Star’
(foto: pl)

sum m a ry
At the trade show GrootGroenPlus 2019 new plants were assessed for their ornamental and trade 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.
Applications were made for 16 new varieties, all of which were actually assessed. Descriptions of the
11 awarded plants are given (in Dutch). Three plants were awarded a Gold Medal, seven plants were
awarded a Silver Medal and one plant was awarded a Bronze Medal. The organisation of
GrootGroenPlus asked the Trials Committee not to choose a “Best new introduction of GrootGroenPlus”
in order to give all Gold-awarded plants the same level of attention.
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