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In mei 2021 ontving Boomkwekerij Verpaalen 
de eerste exemplaren Physocarpus opulifolius 
‘Magic Ball’. Deze sprongen direct in het oog 
door hun mooie verkleuring. ‘We kweken al 
behoorlijk wat Physocarpus-cv’s, in verschillen-
de maten en kleuren’, vertelt Verpaalen. ‘Maar 
‘Magic Ball’ zag er spannender uit. Bovendien 
heeft hij vanaf het voorjaar tot het najaar om 
de een of twee maanden een verkleuring,  
terwijl onze andere Physocarpus-cv’s hoogstens 
eenmaal per jaar verkleuren. Die verscheiden-
heid maakt het voor ons spannend om ermee 
door te gaan.’

Veredelingsproces
‘We vonden de veelkleurige Physocarpus tussen 
de zaailingen. Hij zag eruit als een wonder van 
de natuur’, vertelt Robert Leenaarts van Leena 
Plant Boomkwekerijen. ‘We hebben hem apart 
gezet en zijn ermee gaan kweken. Het is de 
enige plant die, een beetje afhankelijk van de 
temperatuur, wel vijf verkleuringen per jaar kan 
hebben. Hij loopt in het voorjaar uit met licht-
oranje scheuten, die in de zomer verkleuren 
naar geel, oranje en rood. In het najaar kleurt 
het blad felrood. ‘Magic Ball’ bloeit in de zomer 
ook nog met grote lichtroze bloemen.’

Leenaarts vertelt dat ze begonnen met kleine 
aantallen. ‘Die aantallen namen elk jaar toe. Na 
zeven jaar veredelen was ‘Magic Ball’ gereed 
als verkoopbaar product. We hebben hem zelf 
in containers staan; daar groeit hij goed in, 
maar hij kan ook in de volle grond. Physocarpus 
groeit makkelijk en heeft weinig onderhoud 
nodig. Het is een sterke plant, die voor zover 
ik weet geen last heeft van ziektes. Dit is een 
groot voordeel, want kwekers en uiteindelijk 
ook consumenten hebben graag gezonde 
sterke planten.’

Goed te kweken
Volgens Zwier Nootenboom van Van Vliet New 
Plants vindt ‘Magic Ball’ gretig aftrek bij kwekers 
in de hele wereld, tot aan Zuid-Korea en Nieuw-
Zeeland toe, en komt hij in grote aantallen 
terecht in de aanleghandel. Verpaalen begrijpt 
dat wel; hij vindt dat ‘Magic Ball’ niet alleen  
aantrekkelijk is, maar ook goed te kweken.
Verpaalen: ‘Physocarpus werd altijd een wat 
ruige struik, maar omdat de gemiddelde  
consument niet zo’n grote tuin heeft, mag de 
plant niet te groot worden. Bij de veredeling is 
hieraan tegemoetgekomen: ‘Magic Ball’ is vrij 
compact en wat gedrongen.’

In 2021 bracht Van Vliet New Plants met 

ver edelaar Leena Plant Boomkwekerijen uit 

Achtmaal Physocarpus opulifolius ‘Magic Ball’ 

op de markt. Deze cv loopt als een trein, ook 

inter nationaal. Wat is het geheim van deze 

succesvolle Physocarpus-cv? We vragen het aan 

Leena Plant Boomkwekerijen. Ook spreken 

we Boomkwekerij Verpaalen uit Zundert, die 

naast ‘Magic Ball’ de Physocarpus-cv’s ‘Panther’ 

kweekt.
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‘Elk jaar verschijnen er nieuwe 
Physocarpus-cv’s, maar ‘Magic 
Ball’ sprong meteen in het oog!’

Chris Verpaalen, verkoper bij Boomkwekerij Verpaalen, met een tray ‘Magic Ball’, Op 

de achtergrond zijn diverse andere Physocarpus-cv’s te zien.

Veelkleurige, compacte en goed vertakte Physocarpus internationaal succes
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Snelle vertakking
Leenaarts voegt eraan toe dat ‘Magic Ball’ mak-
kelijk vertakt. ‘Als je hem een keer topt, begint 
hij al goed te vertakken. Wij spelen daarop in: 
we zetten ‘Magic Ball’ voor de zomer in een 
grotere potmaat voor de tuincentra. Daar is hij 
door zijn mooie kleuren erg geschikt voor. We 
willen hem de hele zomer door gaan leveren, in 

alle verschillende kleurenstadia. Deze  
worden bepaald door temperatuur, zonlicht en 
ook door toppen. Na het toppen verschijnen 
er lichte groeipuntjes in ‘Magic Ball’; iets ouder 
blad krijgt donkerdere kleuren.’

De vertakking is ook een pluspunt voor de 
afzet. ‘Onze winst zit in de hoeveelheid  

takken die we op een plant kunnen kweken’, 
legt Verpaalen uit. ‘Wij verhandelen in de 
winter; dat zijn kale producten. Als er dan 
één spriet staat, gaat de plant weg voor een 
bodemprijs. Elk takje dat de plant extra heeft, 
maakt de plant zwaarder. De goede vertakking 
van ‘Magic Ball’ is dus ideaal.’

Passend bij manier van werken
Boomkwekerij Verpaalen kweekt niet voor niets 
meerdere Physocarpus-cv’s. De medewerkers 
hebben het vermeerderen van zomerstek 
van Physocarpus goed in de vingers. Hoe 
dat gebeurt, is het geheim van de kweker. 
Verpaalen lacht: ‘Wij zijn goed in het vermeer-
deren en kweken van Physocarpus, dus ook 
van ‘Magic Ball’. Deze plantensoort past goed 
bij onze manier van werken. Hij leent zich ook 
voor de volle grond, en wij zijn een vollegrond-
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Voor tuincentra wordt ‘Magic Ball’ door Leena Plant 

Boomkwekerijen in een grotere potmaat gezet. ‘Magic Ball’ bloeit in de zomer met grote lichtroze bloemen.

‘‘Magic Ball’ is niet 
alleen aantrek-
kelijk, maar ook 
goed te kweken’

Physocarpus opulifolius ‘Panther’
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kwekerij; we doen niets in pot. Zowel de  
vermeerdering als de teelt van ‘Magic Ball’ 
bevalt ons goed. Deze plant is bovendien  
winterhard en kan dus naar veel landen worden 
geëxporteerd. Wij handelen veel met landen in 
Oost-Europa, zoals Polen, Tsjechië en Litouwen, 
dus dat komt ons goed uit.’

‘Panther’
Verpaalen kweekt ook Physocarpus opulifolius 
‘Panther’, die opvalt door zijn donkere kleur. ‘Bij 
planten worden donkere kleuren vaak zwart 
genoemd, maar dan gaat het meestal om 
paars of donkergroen. De bladeren en stelen 
van ‘Panther’ zijn écht zwart. De helder paarse 
bloemen contrasteren prachtig met dat zwart. 
Ook ‘Panther’ heeft een compacte, bolvormende 
groeiwijze en is makkelijk op te kweken tot een 

leverbaar product. Net als ‘Magic Ball’ is hij  
winterhard. Gelukkig konden we wat stek bij-
kopen, zodat we dit jaar met enkele duizenden 
kunnen beginnen.’

Wereldwijd netwerk
Van Vliet New Plants is gespecialiseerd in de 
introductie, exploitatie en het management van 
nieuwe plantensoorten die beschermd zijn met 
kwekersrecht. In 2021 maakte Van Vliet kennis 
met Leena Plant Boomkwekerijen. Het voor-
stel was om daar een nieuwe soort Potentilla 
te gaan kweken. Tijdens het gesprek wees 
Leenaarts erop dat Leena Plant zelf ook iets 
interessants had en liet foto’s zien van ‘Magic 
Ball’. Vanaf dat moment ging het balletje rollen.
Leenaarts vertelt over de samenwerking tussen 
Leena Plant Boomkwekerijen en Van Vliet New 
Plants: ‘Wij zijn natuurlijk technisch gespeciali-
seerd in het kruisen van soorten en het intro-
duceren van nieuwe cv’s. Maar Van Vliet New 
Plants is sterk in het proces dat daarna volgt: de 
verkoop. Er wordt soms licht gedacht over mar-
keting en promotie, maar dat is echt een vak. 
Van Vliet New Plants beschikt bovendien over 
een wereldwijd netwerk. Zuid-Korea en Nieuw-
Zeeland zijn niet echt plaatsen waar je normaal 
gesproken komt als veredelaar. Bovendien is  
het netwerk van Van Vliet New Plants anders 
dan dat van ons. Wij leveren veel aan de  
veiling, aan collega-kwekers en aan handelaars; 
Van Vliet New Plants heeft een groot netwerk 
onder kwekers. Ze zijn sterk in het uitzoeken 
van goede kwekers aan wie ze licentiesoorten 
toevertrouwen en monitoren de afzetaantallen. 
Zo versterkt Van Vliet New Plants ons product 
‘Magic Ball’.’

Uitbreiding
Tot slot vertelt Nootenboom nog dat er 
meer Physocarpus-cv’s in ontwikkeling zijn. 
‘Binnenkort gaat Van Vliet New Plants de 
Physocarpus-serie uitbreiden. Houd het nieuws 
op onze kanalen maar goed in de gaten!’

Robert Leenaarts Leena Plant 
Boomkwekerijen
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