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Breederplants steekt er samen met P.W. Captein 
veel energie in om de minihortensia meer 
onder de aandacht te brengen. Ronald Laman, 
eigenaar van Breederplants: ‘De minihortensia’s 
van Breederplants zijn bijzondere selecties, 
afkomstig uit Frankrijk en Engeland, die een 
aantal heel mooie eigenschappen hebben. Ze 
groeien compact, bloeien rijkelijk en verkleuren 
goed door. Verder is er weinig snoeiwerk nodig. 
De in pot gekweekte minihortensia’s kunnen 
het hele jaar geplant worden.’

Meer soorten in testfase
Breederplants begon samen met kwekerij  
P.W. Captein zo’n twee jaar geleden met de 
teelt van Hydrangea paniculata ‘Petite Star’ en 
Hydrangea paniculata ‘Petite Lantern’. ‘Petite 
Lantern’ lag eigenlijk al langer ‘op de plank’  
om iets mee te doen. Tonco Captein van  
P.W. Captein: ‘Wij werken al lang succesvol 
samen met Breederplants; er is een goede 
wisselwerking. Ronald (Laman, red.) zocht een 
kweker voor deze nieuwe soorten en kwam 
al snel bij ons uit. Wij wilden de uitdaging wel 

aangaan en dat heeft uitstekend uitgepakt. De 
productie en afzet van de hortensia’s verlopen 
voorspoedig.’

Breederplants kwam niet voor niets uit bij 
Tonco Captein. Laman prijst de samenwerking 
met de kweker, zeker als het gaat om de intro-
ductie van nieuwe soorten als de minihortensia. 
‘Wij zijn een paar jaar geleden begonnen met 
het intensief kweken van Hydrangea paniculata 
‘(S)witch’. Tonco (Captein, red.) en ik liggen 
elkaar goed; we hebben dezelfde ideeën over 

Breederplants en P.W. Captein: Hoge verwachtingen van 
Hydrangea paniculata ‘Petite Cherry’

Breederplants en kweker P.W. Captein maken 

zich samen sterk voor de minihortensia. 

Met verschillende soorten in de Hydrangea 

paniculata ‘Petite’-range, die Breederplants in 

licentie heeft, zijn al successen geboekt, zoals 

met ‘Petite Star’ en ‘Petite Lantern’. Opvallende 

specs zijn een compacte groei en rijke bloei. 

Beide partijen rusten niet op hun lauweren  

en bouwen verder met Hydrangea paniculata.  

Ze hebben hoge verwachtingen van  

Hydrangea paniculata ‘Petite Cherry’, die  

volgend jaar wordt afgezet. Een rondleiding 

door de wereld van de minihortensia.
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het kweken en hoe een soort de markt in moet. 
Tonco kweekt superkwaliteit en daar sta ik altijd 
achter. Na ‘(S)witch’ heb ik de ‘Petite’-serie bij 
P.W. Captein gebracht om te testen. Hieruit zijn 
‘Petite Lantern’, ‘Petite Star’ en ‘Petite Cherry’ 
voortgekomen. We hebben nog meer soorten 
op test staan die in hetzelfde genre vallen als 
‘Petite Cherry’, vroeg- en rijkbloeiend zijn en 
goed doorverkleuren.’

Laman en Captein maken zich samen sterk 
om (nieuwe) soorten door te innoveren. ‘Dit 
geeft veel uitdaging aan ons werk, wat het 
heel leuk maakt. Wij zijn dan ook gretig aan het 
testen. We zijn gebaat bij vernieuwing om aan 
de marktontwikkelingen tegemoet te komen. 
Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is een 
kwestie van vertrouwen. Eerlijkheid moet voor-
opstaan.’ Voor Captein gaat het niet alleen om 
het uitvoeren van wat Breederplants aanbiedt. 
‘We komen zelf ook met ideeën. Ook zijn we 
regelmatig aan het brainstormen. Een goede 
introductie en afzet staat of valt met een goede 
samenwerking.’

‘Petite Star’
Hydrangea paniculata ‘Petite Star’ werd als 
eerste uit de serie geïntroduceerd. ‘Petite Star’ 

is een mooie compacte hortensia, die rijkelijk 
bloeit met dichte bloemen. Hiervoor is bescher-
ming geregistreerd bij het CPVO. Bij de lance-
ring van deze planten worden alle registers op 
marketinggebied opengetrokken. ‘Zo hebben 
we op een “ouderwetse” manier promotie 
gemaakt, via de post, onder meer met een kras-
kaartactie. Dat heeft zeker vruchten afgewor-
pen. Er is zeer veel interesse in ‘Petite Star’.’

ACTUEEL
5 min. leestijd

Goud voor Hydrangea paniculata 
‘Breg14’ (‘Polestar’)
Breederplants was al eerder succesvol en 
won prijzen met een minihortensia. Tijdens 
de Garden Trails and Trade in 2018 werd 
‘Hydrangea paniculata ‘Breg14’ (‘Polestar’) 
bekroond met een gouden medaille en 
uitgeroepen tot Beste Nieuwigheid 2018. 
In het voorjaar van 2018 deed zich een 
buitenkansje voor: de introductie van 
‘Polestar’ op de eerste editie van Garden 
Trials and Trade in Boskoop. Met dank aan 
Van Son & Koot kon Breederplants vijf 
mooie planten indienen op die beurs. Het 
eindresultaat was een gouden medaille 
en het predicaat Beste Nieuwigheid van 
de Garden Trials and Trade show. De 
KVBC-vakjury, die de keuring uitvoerde, 
oordeelde als volgt: “‘Polestar’ is een 
Dharuma-kruising, die prima is gekweekt 
en gepresenteerd. De plant is zeer rijk 
bloeiend en lijkt weinig doorschieters te 
maken. De kleur is afwijkend, lichtgroen. 
Verder is ‘Polestar’ onderscheidend van-
wege de compactheid, de zeer vroege 
bloei, de vorm van de bloeiwijze en de 
bloemkleur.”

Hydrangea paniculata 'Breg14' (‘Polestar’) Hydrangea paniculata COUHARIE ‘Petite Cherry’ PBR Hydrangea paniculata COUSTAR02 (‘Petite Star’)

Hydrangea 
paniculata ‘Petite 
Star’ is een mooie 
compacte horten-
sia, die rijkelijk 
bloeit met dichte 
bloemen

Ronald Laman (Breederplants): ‘De minihortensia’s 

van Breederplants zijn bijzondere selecties.’

Kweker Tonco Captein maakt zich sterk om nieuwe 

soorten minihortensia’s door te innoveren.
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Breederplants en Captein werken samen aan 
een grotere naamsbekendheid voor de ‘Petite’-
serie. ‘Een uniforme uitstraling naar de markt is 
dan ook belangrijk. We besteden bijvoorbeeld 
veel aandacht aan het ontwerp van de etiket-
ten; die moeten een grote attentiewaarde  
hebben.’

De vraag naar de verschillende ‘Petite’-varianten 
is het afgelopen jaar flink gegroeid. Laman: 
‘Momenteel loopt de teelt goed. Later dit jaar 
zullen we weten hoe de afzet van de ‘Petite’-
soorten het dit seizoen heeft gedaan. Daar 
verwacht ik geen problemen bij. Het zijn mooie 

soorten met unieke eigenschappen en ze  
worden opgefleurd met een leuk en fris etiket.’

Hoge verwachtingen van ‘Petite Cherry’
Volgend jaar is ‘Petite Cherry’, die net is opgezet 
bij Captein, als derde uit de ‘Petite’-serie aan de 
beurt om zich te bewijzen. ‘We verwachten veel 
van deze vroegbloeiende en compact groei-
ende pluimhortensia.’ 

Laman kijkt reikhalzend en met een positief 
gevoel uit naar de rest van dit jaar. ‘We hebben 
een stabiele lijn compact groeiende paniculata-
soorten staan, die vanaf mei met knop verkocht 

kunnen worden. In september kan de laatste 
plant afgezet worden. Die is dan getooid met 
mooie rijpe bloemen.’ 

Hydrangea ‘Petite Lantern’ PBR

‘Wij zijn gretig aan het testen; 
we zijn gebaat bij vernieuwing om 
aan de marktontwikkelingen 
tegemoet te komen’

Een aantal Hydrangea paniculata-soorten van Breederplants belicht:

 •  Hydrangea paniculata Breg14 ‘(S)witch® Ophelia’ – vroegbloeiende hortensia.  
De knoppen komen al vanaf half mei en de eerste bloemen zijn kleurtonend vanaf 
begin juni. Hij begint zuiver wit en verkleurt daarna naar limoenkleuring, om  
vervolgens snel naar roze en dan donkerroze te verkleuren. De bloeitijd is vanaf juni 
tot aan september. De kwekers zijn P.W. Captein & Zn. en Kwekerij Van Son & Koot  
in Nederland en Baumschule Diderk Heinje in Duitsland.

•  Hydrangea paniculata LISSJUDY (‘Petite® Lantern’) – compact groeiende pluim-
hortensia, die wit begint en doorkleurt naar donkerrood. De bladeren zijn donker-
groen en ovaal van vorm. De hoogte is 60 cm, de breedte 40 cm. De plant bloeit 
vanaf juli.

•  Hydrangea paniculata COUSTAR2 (‘Petite® Star’) – compact groeiende pluim-
hortensia, die wit begint en doorkleurt naar donkerrood. De hoogte is 60 cm, de 
breedte 90 cm. De bloei begint vanaf juli en gaat door tot september. Deze pluim-
hortensia  is gevonden door Jacques Couturieux uit Frankrijk.  

•  Hydrangea paniculata COUHARIE (‘Petite® Cherry’) – compact groeiende pluim-
hortensia, die wit begint en doorverkleurt naar donkerrood. Hij is 50 cm hoog en  
40 cm breed. De plant staat in bloei vanaf begin juni tot aan september. ‘Petite 
Cherry’ is de vroegst bloeiende hortensia met traditionele hortensiabloemen.

P.W. Captein en Zn.
P.W. Captein & Zn. is een moderne  
kwekerij, die vooral streeft naar het  
kweken van planten van uitsluitend hoge 
kwaliteit en uniformiteit. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het kweken van sier-
heesters van hoge kwaliteit. De hoofdteelt 
bestaat uit onder meer Magnolia, Syringa 
en Hydrangea, zowel in struikvorm als 
op stam. Daarnaast kweekt Captein een 
divers aanbod van heesters als Euonymus, 
Hibiscus en Callicarpa. Veel van deze  
soorten zijn op stam en als struik te  
verkrijgen. Alle planten worden geleverd 
in vierkant-ronde containerpotten, het  
handelsmerk van de Boskoopse kweker.
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