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Cedrus libani ‘Blue Fountain’

Deze Cedrus blinkt uit door een veel betere ver-

takking en een veel blauwere kleur dan die van 

Cedrus lib. ‘Glauca Pendula’. ‘Blue Fountain’ is 

een mutant van Cedrus lib. ‘Atlantica Glauca’, 

die is gewonnen door Detlef Dierks uit Ekern (D). 

Hij wordt dit jaar in de handel gebracht door Piet 

Vergeldt Boomkwekerijen uit Lottum. 

Euonymus fortunei 'Dans Delight' 

Dans Delight onderscheidt zich door de compacte 

habitus. Het blad is grijsgroen van kleur en heeft 

een crème rand. De plant behoudt het hele jaar 

door zijn prachtige kleurencombinatie. Het is een 

waardevolle aanvulling van het Euonymus sorti-

ment. Deze mutant uit Euonymus fort. ‘Emerald 

Beauty’ is gewonnen door Daniel Barnett uit 

Waterlooville (UK) en wordt in 2013 in de handel 

gebracht door B. van Roessel Tuinplanten v.o.f. 

Kwekersrechtelijk beschermd

Het najaar heeft zijn intrede inmiddels weer gedaan en dan weet de sector: GrootGroenPlus niet ver weg meer. Van 2 t/m 4 oktober vindt de 

vakbeurs plaats op de nieuwe locatie aan de Molenstraat in Zundert. Traditioneel zijn de noviteiten voor tuin, openbaar groen en terras. 

Nieuwigheden GrootGroenPlus 2013

Quercus rosaceae ‘Garden Brilliant’

‘Garden Brilliant’ heeft een compact groei-

ende vorm met mooie grote, leerachtige, 

diep ingesneden, 7-lobbige bladeren, die 

ook in de winter aan de boom blijven. 

Minder gevoelig voor meeldauw. Het is 

een zaailing ontstaan uit Quercus petraea 

x Quercus robur. Gewonnen door A.C. 

van Aart Boomkwekerijen uit Oudenbosch 

en in 2013 door dit bedrijf in de handel 

gebracht. (zie hoofdfoto)



65

Fagus sylvatica ‘Anniek’

Dit is een stevig compact en slank groeiende 

zuilbeuk, die vrijwel al het blad behoudt in de 

winter, zodat ook in diep periode de mooie 

zuilvorm behouden blijft. Het blad is rond en 

glanzend frisgroen, de bladeren verdorren in de 

winter. Mutant van Fagus sylvatica. ‘Anniek’ is 

gewonnen door André van Nijnatten uit Zundert 

en vanaf 2010 in zeer beperkte aantallen in de 

handel gebracht door Van Aart Boomkwekerijen 

uit Oudenbosch. 

Buddleja ‘Purple Haze’ (PURPLE CHIP)

Dit is een steriele, laagblijvende Buddleja, deze 

vlinderlokker is dus ook handig voor de klei-

nere tuin. Het spitse blad is groen van kleur. De 

bloemkleur van PURPLE CHIP is paars. Gewonnen 

door Dennis Werner uit North Carolina (USA). 

Kwekersrechtelijk beschermd. Vanaf 1 januari 

2012 in de handel gebracht door Valk Plant BV 

uit Boskoop.

Sciadopitys verticillata ‘Eiffel Tower’

Dit is een redelijk snel groeiende Sciadopitys met 

een smalle vorm. De groene naalden staan langer 

naar boven. Het is een zaailing uit Sciadopitys 

verticillata. Gewonnen door Sprenkels BV uit 

Achtmaal. En wordt vanaf 5 oktober 2013 in de 

handel gebracht door dit bedrijf. 

Sortiment

Chamaecyparis pisifera ‘Kaatje’

Deze citroengele mutant uit Chamaecyparis pisi-

fera ‘Sungold’ onderscheidt zich van ‘Sungold’ 

door zijn uniformiteit in kleur ( geen witte 

en groenere exemplaren) en het dikkere loof. 

Gewonnen door Schrauwen-Moerings v.o.f uit 

Sprundel, die ‘Kaatje’ vanaf 2014 in de handel 

gaat brengen. 

Acer ‘Ample Surprise’

‘Ample Surprise’ heeft en mooie compacte 

habitus. De bladkleur is in basis groen en kleiner 

van vorm. De plant onderscheidt zich door het 

schitterende rode schot. In de winter valt het 

donkere hout op. Heel geschikt voor de kweek 

als bolvorm op stam, als compacte struik en is 

ook veelbelovend als haagplant. ‘Ample Surprise’ 

is een zaailing van Acer amplum x Acer plata-

noides. Gewonnen door P.C. (Piet) de Jong uit 

Doorn en vanaf 2013 in de handel gebracht 

door Boomkwekerij Bömer v.o.f. uit Zundert. 

Kwekersrechtelijke bescherming is aangevraagd. 

Overige noviteiten Grootgroenplus 2013:

Escallonia ‘Alcaura’ (GOLDEN CARPET)

Boomkwekerij Elst

Photinia fraseri ‘Oploo1’ (RED LIGHT)

Van Oploo Tuinplanten BV

Physocarpus opulifolius ‘Jonight’ 

(MIDNIGHT FLOWER)

Joh. Stolwijk & Zn. Boomkwekerijen BV

Pieris japonica ‘Opstal69’ (PINK PASSION)

Boomkwekerij Ron van Opstal / All About Plants

Prunus laurocerasus 'Gabi'

Heco Stekcultures B.V.

Prunus laurocerasus 'Josa'

Heco Stekcultures B.V.

Salix udensis ‘Golden Sunshine’

Pépinières Minier

Skimmia japonica 'Pabella'

Roland van der Werf


