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• Hydrangea macrophylla 'Qufu' (MAGICAL 

GREENFIRE) van Kolster BV uit Boskoop heeft 

volgens de jury een unieke kleurstelling van de 

steriele bloemen, is zeer rijkbloeiend en dat alles 

in een uitstekende presentatie. 

• Hydrangea paniculata 'Jane' (LITTLE LIME) 

van Valkplant BV en Pieter Zwijnenburg jr. 

uit Boskoop werd door de jury vernieuwend 

genoemd door de compacte groeiwijze in com-

binatie met bloemvorm, de stevige takken en de 

brede toepasbaarheid in zowel openbaar groen 

als in particuliere tuinen. 

• Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn' van 

Boomkwekerij Marcel van Nijnatten uit Zundert 

werd door de jury geroemd om zijn vernieu-

wende kroonvorm in Liriodendron en een prima 

presentatie.

• Rosa 'Relax0009' (OUR LAST SUMMER) van 

Roses Forever ApS, Sabro uit Denemarken kreeg 

als juryrapport: voor een klimroos al op jonge 

leeftijd bloeiend; fantastisch geurende bloemen. 

Recordaantal nieuwigheden gekeurd

Noviteiten Plantarium 2013

Landschapsarchitect Niek Roozen met de winnende Astilbe 
'Look At Me' tijdens de opening van Plantarium 2013.

Plantarium presenteerde dit jaar met 106 gekeurde planten een recordaantal nieuwigheden. Astilbe 'Look At Me' (Arendsii Group), een 

inzending van de Hillegomse bedrijven Compass Plants BV in samenwerking met Mts. Lucassen, is uitgeroepen tot beste nieuwigheid van 

Plantarium 2013. De jury beoordeelde de Astilbe 'Look At Me' als vernieuwend door de combinatie van een bijzonder compacte groeivorm, 

korte, goedgevulde bloempluimen in een frisse roze kleur en een zeer rijke bloei. Behalve de beste nieuwigheid werden nog vier andere 

planten door de jury met goud bekroond:

De winnaars Pieter en Marcel Lucassen van Mts Lucassen en Dick Nieuwesteeg (rechts) van de KVBC.
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De jury kende verder 18 zilveren medailles en 33 

bronzen medailles toe. In totaal waren er dit jaar 

139 planten ingeschreven, waarvan er uiteindelijk 

106 gekeurd zijn. 

Hiermee heeft de 31e editie van Plantarium de 

meeste inzendingen voor de nieuwigheden

keuringen ooit ontvangen. 

Een aantal deelnemers heeft vanwege 

onverwachte omstandigheden is

zijn inzending op het laatste moment alsnog 

teruggetrokken. De jurering van de nieuwigheden 

was in handen van de keuringscommissie van de 

Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Landschapsarchitect Niek Roozen met de winnende Astilbe 
'Look At Me' tijdens de opening van Plantarium 2013.

Het aantal vakbezoekers uit het buitenland op 

Plantarium is met 6 procent gestegen ten opzichte 

van vorig jaar. In totaal passeerden 16.630 bezoe-

kers de entree, tegenover 17.360 vorig jaar. De 

daling in het totale bezoekersaantal komt voor 

rekening van de tuinliefhebbers en consumenten. 

'Hoewel er zaterdag een enorme toeloop van 

bezoekers is geweest, daalde het niet-commercieel 

vakbezoek met 14 procent', aldus de beursor-

ganisatie. Van het commercieel vakbezoek komt 

23 procent uit het buitenland. Het vakbezoek uit 

Duitsland is het grootst (22%), gevolgd door België 

(18%) en op de derde plaats staat Frankrijk (11%). 

De buitenlandse vakbezoekers zijn afkomstig uit 

alle werelddelen. In totaal zijn 48 landen geregi-

streerd. Na Duitsland, België en Frankrijk volgt op 

de vierde plaats het Verenigd Koninkrijk (9%), op 

de vijfde plaats Italië (8%) en op de zesde plaats 

Denemarken, Verenigde Staten en Polen (alle drie 

5%). Alle Scandinavische landen bij elkaar geteld 

leverden 7% en Oost-Europa 10%. 87 procent 

van de vakbezoekers geeft aan Plantarium al eens 

eerder te hebben bezocht. Uit de analyse van het 

vakbezoek kwam verder naar voren dat Plantarium 

2013 met name werd bezocht door eigenaren van 

bedrijven (48%), gevolgd door medewerkers (40%) 

en inkopers (12%). 

Interview


