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De internationale vakbeurs voor de boomkwekerij Plantarium biedt de
bezoeker een vrijwel compleet overzicht van het Nederlandse boomkwekerijproduct. Op circa 15.000 m2 tonen circa 260 deelnemers (kwekers, groothandelaren, cash & carry bedrijven, veilingen en toeleveranciers, uit Nederland en een zestal andere landen hun aanbod. Doordat
de beurs plaatsvindt in een kassencomplex zijn er producten te zien van
6 cm tot 6 m.Voor meer informatie zie: www.plantarium.nl

Een tot 12 m hoge berk
met een brede kroon en
dunne buigzame takken. De
roodachtige stam is afschilferend. Schilfers blijven lang
aan de stam. Geschikt voor
voedselrijke grond en een
goed waterdoorlatende en
zonnige standplaats.
Kan ook in een halfopen
bestrating groeien.

Groot Groen
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(3 t/m 5 oktober)
Assortimentstuin, Zundert

Indrukwekkend
In de individuele inzendingen
van de bloembollenkwekers
was er minstens ook één die
opviel door zijn uitzonderlijk
lange bloeitijd en zijn ongewone, maar indrukwekkende
kleureffect.
Het ging hier om een mengsel
van verschillende soorten
bloembollen; als eersten stonden narcissen in bloei en daarna was het de beurt aan verschillende types tulpen. Het
geheel werd omschreven als
‘Super Special Mix’ en een
betere benaming had niet verzonnen kunnen worden, want
deze mix was inderdaad heel
speciaal en het uiteindelijke
resultaat zag er super uit.
In een tijdsbestek van 5 tot 6
weken veranderde een aanvankelijk geel met rood tapijt
in een zee van oranje, rode en
lila kleuren.

Bonte mix
De bonte mix werd gevormd
door onder andere:
Enkele vroege tulpen ‘Flair’,
Triumph-tulpen ‘Judith
Leyster’, ‘Leen van der Mark’,
‘Funny Girl’, ‘Yokohama’ en
‘Negrita’, Darwin-hybride tulpen ‘Pink Impression’, ‘Golden
Apeldoorn’, ‘World’s Favourite’
Enkele late tulpen ‘Purple
Prince’, ‘Blushing Beauty’,
‘Dreamland’, ‘Menton’ en
‘Maureen’, Gefranjerde tulpen
‘Frosta’ en ‘Texel Blues’ ,
Viridiflora tulpen ‘Spring
Green’ en ‘Tricolored Beauty’
en Dubbele late tulpen ‘Blue
Diamond’ en ‘Carnaval de
Nice’.

De vakbeurs GrootGroen is een groene beurs met een compleet
assortiment boomkwekerij-producten, zowel in de volle grond, als in
pot en container gekweekt. Ook toeleverings-bedrijven zijn op de beurs
aanwezig. Circa 160 bedrijven presenteren hun producten op een totaal
van 8.000 m2.Voor meer informatie zie: www.grootgroen.nl

Euphorbia
amygdaloides
var. robbiae

Deze bladhoudende vaste
plant heeft glimmend donkergroen blad. De hoogte,
inclusief de bloemstengels, is
ongeveer 60 cm. De lichtgele
bloemen zitten steeds aan de
scheuten van het vorige jaar,
zo nodig direct na de bloei
snoeien. Maakt gemakkelijk
worteluitlopers en vermeerdert zich ter plekke, uit zaad.
Zeer geschikt onder bomen
of een hogere heesterbeplanting.

Binnententoonstelling
Najaarstuinen
(11 t/m 20 oktober)
Floriade 2002, Haarlemmermeer
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Met het gebruik van een breed scala aan boomkwekerijgewassen aangevuld met vaste planten worden najaarstuinen gemaakt op totaal
1.500 m_. Een parkachtige aanleg als basis, met daaromheen een aantal
modeltuinen laten de vele mogelijkheden aan de bezoekers zien.

Tilia cordata
'Rancho'

Aanvankelijk is de kroon vrij
smal kegelvormig; later meer
smal eivormig. De takken
staan schuinopgaand ingeplant. Hoogte 12-15 m,
breedte 5-6 m. Het blad is
glanzend groen.Verdraagt een
dichte bestrating. Kan zeer

Op deze manier met bollen
omgaan is een geweldig idee,
dat zeker navolging verdient.
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bloei meer roze. Bloeitijd
april en mei. Het jonge blad
is fris lichtgroen of koperkleurig. Planten in groepen
en als vakbeplanting, bij
voorkeur in humushoudende,
vochtige grond.Verdraagt
zowel zon als halfschaduw.
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Rosa moyesii

Een botanische roos met
opvallende roze tot bloedrode, niet gevulde bloemen.
Zeer rijkbloeiend. Bottels
vallen op door de peervorm
en de oranje kleur. Hoogte
tot 2,50 m. Bottels hangen aan
het overjarige hout. Onderlinge plantafstand 1,50 m.
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Allium
aflatunense
‘Purple
Sensation’

Tot voorjaarsbloeiend bolgewas van het jaar 2002 is
verkozen Allium aflatunense
‘Purple Sensation’. Een opvallende verschijning die ca. 75
cm hoog wordt en vanaf half
mei bloeit met kogelronde,
donkerviolette bloemen.
Komt ieder jaar trouw terug,
mits geplant op een zonnige
plek in goed waterdoorlatende grond. Mooi tussen lavendel en Salvia officinalis
‘Berggarten’. Ook na de bloei
zijn de naar groen verkleurde
bloemhoofden nog lange tijd
aantrekkelijk.

NIEUWSBRIEF OVER DE BOOMKWEKERIJ EN HET OPENBAAR GROEN

Betula
albosinensis
'Fascination'

(21 t/m 24 augustus)
Plantariumgebouw, ITC-terrein Boskoop-Hazerswoude

Groen in stad en landschap

▼
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Gebruikswaardeproject laanbomen
slaat brug tussen producent en afnemer
De behoefte aan kennis in de
keten over de toepasbaarheid
van straatbomen verschilt per
schakel. Laanboomkwekers,
gemeenten, landschapsarchitecten en boombeheerders, ieder
heeft zo zijn eigen behoefte aan
zorgvuldig verkregen en onderbouwde informatie. Voor produ-

groene ruimte en het stedelijk
gebied dan men zich had voorgesteld. Vreemd is dat allemaal
niet, want het aantal factoren
dat een beplanting tot een succes maakt is enorm groot.
Het bijeenbrengen van bestaande kennis en het verzame-

In dit nummer stellen we een
aantal praktische zaken aan
de orde, zoals het Gebruikswaardeproject laanbomen,
het gebruik van boompalen
en het kleureffect dat het
gebruik van bloembollen
oplevert.Verder laten we zien
hoe een aantrekke-lijke en
toch onderhoudsarme
beplanting te realiseren is. De
Boom van het jaar (samen
met andere op een fraaie poster), een brochure over rotondebeplanting, de Entente
Florale en de agenda vragen
eveneens uw aandacht en
natuurlijk staat er productinformatie op pagina 6.
Plant Publicity Holland
J.J. Habets, directeur

Prunus sargentii 'Rancho'
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Introductie

centen is bijvoorbeeld informatie over de identiteit van de
plant, de groei-eigenschappen,
de juiste vermeerdering en
ziekte en plaagresistentie van
groot belang in de bedrijfsvoering. Voor eindgebruikers is het
echter belangrijk goed geïnformeerd te zijn over de uiteindelijke habitus (en afmeting) van
een boom, de onderhoudsbehoefte, de sierwaarde enz. Het
ontbreken van kennis over de
toepasbaarheid van bomen leidt
soms tot teleurstelling. Soms
zelfs tot schadeclaims, of een
heel andere invulling van de

len van ervaringen over aanplant van nieuwe boomsoorten
brengt kennisoverdracht binnen
handbereik. Zo kan er voor iedere toepassing een verantwoorde
keuze worden gemaakt op basis
van onderbouwde informatie. In
het project “Gebruikswaardeonderzoek laan- en straatbomen
in de stedelijke omgeving” worden jaarlijks nieuwe beplantingen met nieuwe en onbekende
rassen gerealiseerd die nauwkeurig worden gevolgd.
Informatieoverdracht vindt
onder meer plaats door vakbladartikelen en het beschik-

baar stellen van de informatie
aan PlantScope, het on-line
fotobestand van de Nederlandse
sierteeltsector (www.plantscope.nl). Daarnaast wordt een
bijdrage geleverd aan het
samenstellen van de Boom van
het Jaar poster, die jaarlijks
door Plant Publicity Holland
wordt uitgebracht.
Door deze informatievoorziening wordt zo een brug geslagen tussen de laanboomproducenten en de diverse eindgebruikers van bomen. De kennis
wordt voor iedere schakel in de
keten beschikbaar gesteld.
Het lopende project is vooral
gericht op de productie en afzet
in Nederland. Momenteel worden er plannen gemaakt om het
project breder te trekken en ook
exportproducten voor andere
markten erbij te betrekken.
Het project wordt uitgevoerd
door het Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving en Naktuinbouw en wordt gefinancierd door het Productschap
Tuinbouw.
Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot Marc Ravesloot
(PPO): 0172-236745.
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