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Hoewel J.J. Cale eigenlijk niet over de plant 
zong, maar over een oude liefde, is te begrijpen 
waarom Magnolia metaforisch in zijn songtekst 
naar voren komt. Magnolia kenmerkt zich door 
haar vroege bloeiperiode, opvallende kleuren 
en verschillende vormen en maten. ‘Magnolia 
maakt een grote indruk op je gemoedstoestand 
wanneer de kale bomen beginnen te bloeien 
in de late winter en vroege lente’, zo steekt 
Hooper van wal. ‘Als een overslaande vonk,  
een nieuwe wind na de kille winter.’

Het begin
In 1980 begon Hooper met de vermeerdering 
van Magnolia-planten, toen een ervaren kweker 
op de kwekerij van Duncan & Davies in New 
Plymouth hem oude stambomen had laten 
zien. Hooper: ‘Hij had verschillende Magnolia-
variëteiten in zijn tuin en er sprong bij mij een 
vonk over.’ Zeven jaar later, in 1987, kweekte hij 
zijn eerste Magnolia-soorten. ‘Ik werkte destijds 
met Jum Rumball bij Duncan & Davies. Hij is 
wereldberoemd en was een belangrijke mentor 

voor me. Hij hield zich bezig met verbreding 
van het sortiment en gaf mij de vrije hand bij 
het uitproberen van veredelingstechnieken.’

In de loop van de jaren ontwikkelde Hooper 
zijn eigen kweekmethode door bij verschillende 
kwekers in de keuken te kijken. Boomkwekerij 
Vergeldt was de eerste kweker die de Magnolia 
‘Genie’ lanceerde, waarna andere kwekers ook 
volgden, onder meer P.W. Captein & Zn, Ruud 
van der Werf en About Plants (voorheen boom-
kwekerij Ron van Opstal), evenals een aantal 
Duitse kwekers. Een jaar eerder, in 2005, kocht 
hij zijn eigen kwekerij, die hij Magnolia Grove 
noemde. Magnolia Grove heeft een referentie-
collectie van Magnolia-hybriden en -soorten. 
Hooper: ‘In het voorjaar zijn we in het weekend 
geopend voor bezoekers; ze kunnen dan ook 
planten bij ons kopen.’

Geïnspireerd
In 2006 reisde Hooper naar het Verenigd 
Koninkrijk en het vasteland van Europa, wat 

Onder meer de bekende ‘Genie’ en ‘Cleopatra’ en nieuwkomer ‘Pink Pyramid’

Magnolia, you sweet thing, zong J.J. Cale in 

1971 over misschien wel de populairste plant 

in de muziekwereld. Niet alleen in de showbizz 

is Magnolia geliefd, ook onder plantenlief-
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Zeven Magnolia-rassen  
van Nieuw-Zeelandse  
Vance Hooper uitgelicht

De Nieuw-Zeelandse Vance Hooper is een bekende Magnolia-kweker.  

In 2021 lanceerde hij zijn nieuwste ras: ‘Pink Pyramid’.
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hem tot een nieuwe veredelingsronde  
inspireerde. Dit resulteerde in 1500 zaailingen 
uit ongeveer twintig kruisingen. ‘Tot nu toe 
hebben we ongeveer 3000 hybride kruisingen 
gekweekt, waaruit weer nieuwe variëteiten 
kunnen worden geselecteerd’, vertelt Hooper.  
In datzelfde jaar sloot hij zich aan bij het 
Kiwiflora-Plantipp-netwerk. ‘De meeste ver-
edelaars zijn financieel onafhankelijk, maar 
omdat wij dat niet waren, besloten we ons aan 
te sluiten bij dit netwerk. Niet iedereen is het 
eens met het concept van intellectuele eigen-
domsrechten en plantoctrooien, maar ze zijn 
wel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuw 
materiaal voor alle gewassen, zowel in de land-
bouw als de sierteelt.’

Magnolia ‘Pink Pyramid’ (‘MGPIN2010’PBR)
In 2022 bracht Hooper een nieuwe variëteit 
op de markt, Magnolia ‘Pink Pyramid’ 
(‘MGPIN2010’PBR). Onder meer Ruud van der 

Werf van de gelijknamige kwekerij kweekt deze 
soort. Aanvankelijk was dat om de nieuwkomer 
te testen op aanvraag van Plantipp. ‘Het is een 
wat bossige variëteit’, vertelt Van der Werf, ‘die 
in het voorjaar anders kleurt dan in de zomer. 
In het voorjaar is hij donker, tegen het paarse 
aan, en in de zomer bijna onnatuurlijk zuiver 
donkerroze. De soort is een doorbloeier, die van 
juli tot en met augustus nieuwe knoppen geeft.’ 
‘Pink Pyramid’ heeft een zuilvormige groeiwijze. 

Onderscheidend is dat hij niet één, maar twee 
keer per jaar bloeit. Naast Van der Werf kweekt 
ook About Plants meerdere soorten van Vance 
Hooper, waaronder ‘Pink Pyramid’. ‘De Magnolia-
soorten van Vance Hooper zijn opvallend door 
de grote bloemen en aparte groeiwijze’, vertelt 
Jelle Havermans van About Plants. ‘De vertak-
king is opvallend. Ze zijn minder vertakt, maar 
de takken zijn wel een stuk dikker. Er komen 
grote opvallende bloemknoppen op.’

Magnolia ‘Cleopatra’ PBR
Zo’n tien jaar geleden kwam Plantipp voor 
het eerst bij Van der Werf met een variëteit 
van Vance Hooper: Magnolia ‘Cleopatra’ PBR. 
‘‘Cleopatra’ was destijds een mooie aanvulling 
op ons assortiment; de specifieke kleur hadden 
we nog niet. Bij ons heeft niet zozeer de diver-
siteit van plantensoorten prioriteit, maar de 
verschillende bloemkleuren’, aldus Van der Werf. 
‘‘Cleopatra’ heeft in het voorjaar paarse  

bloemen en bloeit, afhankelijk van de weers-
omstandigheden, ook in de zomer. De variëteit 
groeit uit tot een piramidevormige boom, die 
zich in de loop van de tijd langzaam zijwaarts 
vertakt.’

Magnolia ‘Genie’ PBR
Nog zo’n variëteit van het eerste uur is 
Magnolia ‘Genie’ PBR. ‘‘Cameo’, ‘Cleopatra’ en 
‘Genie’ waren de drie belangrijkste variëteiten 

in onze eerste selectieronde’, vertelt Hooper. 
‘‘Genie’ is technisch gezien een hybride van de 
tweede generatie, die weer is afgeleid van een 
zus van ‘Cameo’ en ‘Cleopatra’.’ ‘Genie’ is een van 
de eerste soorten van Hooper die Van der Werf 
kweekt. ‘‘Genie’ blijft een goede soort’, vertelt 
Van der Werf. ‘Er ontstaan vrij makkelijk nieuwe 
knoppen en de bloemen zijn mooi donkerrood 
van kleur. De bossige struik is dan ook favoriet 
bij mijn klanten, hoewel die al twintig jaar op 
de markt is. Wat dat betreft moeten we in onze 
sector waken voor inflatie. Men is altijd op zoek 
naar iets nieuws, met als gevolg dat nieuwe 
introducties geen waarde meer toevoegen. 
Maar ‘Genie’ blijft, al twintig jaar.’ Zowel ‘Genie’ 
als ‘Cleopatra’ heeft diverse prestigieuze prijzen 
gewonnen in binnen- en buitenland, in 2011, 
2013 en 2014.

Magnolia ‘Cameo’ PBR
‘Magnolia ‘Cameo’ PBR heeft deze naam  
gekregen omdat de variëteit als een cameo 
terugkwam in mijn evaluaties’, zo licht Hooper 
toe. ‘Een bijrol. Hij was te mooi om weg te 
gooien, maar niet goed genoeg om een naam 
te geven. Totdat Robert Bett, onze toenmalige 
agent, zei dat we ervoor moesten gaan. Elke 
veredelaar heeft weleens planten die niet hele-
maal voldoen aan de hoge eisen. Maar toen 
we ‘Cameo’ vergeleken met ‘Genie’, vonden we 
dat ‘Cameo’ toch in aanmerking kwam. ‘Cameo’ 
kreeg als tweede knoppen, na ‘Genie’. Hierdoor 
was hij erg in trek bij tuincentra.’ De buitenste 
bloemblaadjes van ‘Cameo’ kleuren donkerroze, 
wat contrasteert met de sneeuwwitte kleur van 
de binnenste bloembladen. De bloemen  
hebben de vorm van een tulp.

Magnolia ‘Emperor’ (‘MGMP2012 PBR)
Een terugkerend kenmerk van Magnolia-
variëteiten is de bijzondere bloemkleur. Zo is 
Magnolia ‘Emperor’ (‘MGMP2012PBR) de rood-
ste variant die Van der Werf kweekt. ‘‘Emperor’ 
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‘Intellectuele eigendomsrechten 
en plantoctrooien zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling van nieuw 
materiaal voor alle gewassen’
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heeft een zeer grote bloem en maakt makkelijk 
nieuwe knoppen aan. Aan elke tak zit er wel 
een’, zo besluit Van der Werf. ‘‘Emperor’ is als 
‘Genie’ op steroïden’, zegt Hooper. ‘‘Emperor’ 
heeft een mooiere bloemvorm en een constante 
kleur, van binnen en van buiten. Het is een 
kruising van ‘Felix Jury’ en ‘Genie’, een van onze 
grotere hybriden. Hij heeft een goede oogst aan 

zomerbloemen, die de groei van de totale plant 
helpen vertragen.’ ‘Emperor’ kwam in 2021 op 
de markt.

Magnolia ‘Starburst’ (‘MGST2009’PBR)
De op een na laatste variëteit van Vance 
Hooper die uitgelicht wordt en die ook in 
2021 werd gelanceerd, is Magnolia ‘Starburst’ 
(‘MGST2009’PBR). ‘Starburst’ is een kruising 
van Magnolia ‘Cylindrica’ en M. ‘Genie’, met als 
voordeel de winterhardheid van ‘Cylindrica’, 
opgemerkt tijdens Hoopers reis naar Europa 
in 2006. ‘De naam is geïnspireerd op de matte 
kleur van de binnenkant van de bloembladen. 
Helaas vertoont ‘Starburst’ deze typerende kleur 
niet altijd bij koudere weersomstandigheden.’ 
‘Starburst’ kenmerkt zich verder door de redelijk 
grote bloemen, waarbij de knoppen langzaam 
opengaan. Hij bloeit alleen in het voorjaar.

Magnolia ‘Watermelon’ (‘MGW2011b’PBR)
Ten slotte Magnolia ‘Watermelon’ 
(‘MGW2011b’PBR). Zowel Hooper als Van der 
Werf hoeft niet lang na te denken over het 
opvallendste kenmerk. ‘‘Watermelon’ heeft 
dezelfde kleur als een watermeloen, felroze’, 

aldus Hooper. ‘Een hele aparte kleur’, onder-
schrijft Van der Werf. ‘Daar word ik enthousiast 
van.’ ‘Watermelon’ is een kruising van ‘Genie’ 
en ‘Caerhay’s Belle’ en heeft kleuren van beide 
ouders. Het is een rechtopstaande, breed zuil-
vormige plant met heldere bekervormige bloe-
men die rechtop worden gehouden. ‘Voor ons 
is dit een van de planten die het vroegst in het 
voorjaar bloeien, maar hij heeft een beperkte 
zomerbloemproductie’, zo besluit Hooper.

Een aantal Nederlandse kwekers hebben  
soorten van Hooper in hun assortiment 
op genomen. Zo kweekt About Plants ‘Genie’, 
‘Pink Pyramid’, ‘Starburst’ en ‘Watermelon. 
Daarnaast is het hele Magnolia-sortiment ook 
bij Piet Vergeldt boomkwekerij in Lottum te 
bewonderen; hij is de eerste kweker die deze 
rassen aan zijn assortiment toevoegde.
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‘We moeten in 
onze sector waken 
voor inflatie;  
te veel nieuwe  
soorten op de 
markt voegen 
geen waarde  
meer toe’

Magnolia ‘Emperor’ (‘MGMP2012’PBR)

U kunt bij ons  
terecht voor het 
onderhoud aan  
uw bestaande 
systemen en de 
aanleg van nieuwe  
systemen. Onze  
ervaren mede-
werkers denken 
graag met u mee 
om een passend 
systeem te 
realiseren.
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