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Introductie nieuwe soorten 
kwestie van lange adem

Flower Carpet rozen 

Rozenkwekerij Rosa Mundo in Meerlo is sinds 

jaren binnen de Benelux voor acht soorten 

enig licentiehouder van Flower Carpet rozen 

(Noack Rozen). Geert Mooren: ‘Het is een kleu-

rendekkend programma, met Heidetraum en 

Schneeflocke als belangrijkste soorten. Het zijn 

ideale rozen voor het openbaar groen, bodem-

bedekkers die zorgen dat er nauwelijks onkruid 

in de perken komt te staan. Qua gezondheid 

kunnen ze heel goed zonder spuiten; ze zijn 

gezond in blad en herbloeiend, van eind mei tot 

aan de vorst. Deze rozen op eigen wortel heb-

ben verder het voordeel dat ze geen wildopslag 

hebben. Je kunt ze afmaaien met de klepelmaaier 

en ook al sla je daarbij een jaar over, ze komen 

vanzelf weer terug. Door hun resistentie tegen 

schimmelziektes, en dus meeldauw, en omdat ze 

sterroetdauwvrij zijn, zijn ze ook bij gemeentes 

zeer geliefd. Wereldwijd worden deze soorten 

zeer succesvol in het openbaar groen ingezet. 

Behalve naar het openbaar groen gaan deze 

rozen ook steeds meer naar tuincentra en dus 

naar particulieren. De afzet naar gemeentes gaat 

hoofdzakelijk via bedrijven die een totaalpakket 

voor openbaar groen leveren. We hebben zelf 

heel weinig direct contact met gemeentes. Dat is 

inderdaad misschien wel raar, maar bij gemeen-

telijke projecten zie je vaak dat alleen leveranciers 

van totaalpakketten inschrijven. Ik schrijf nooit in 

op onderdelen, maar ik moet eerlijk zeggen dat 

ik ze ook nooit voorbij zie komen. In het begin 

hebben we dat wel gedaan, maar daar heb-

ben we weinig respons op gekregen. Misschien 

zouden we bij gemeentes nog wel iets meer 

aan promotie kunnen doen en moeten we nog 

beter reclame maken. Verder staan we ook op 

beurzen als Grootgroenplus en Plantarium. We 

zitten zeker niet stil. Op de Floriade in Venlo heb-

ben we een vijftal projecten van Flower Carpet 

rozen voorzien. De openbaargroenmarkt is denk 

ik moeilijk, omdat gemeentes nu eenmaal den-

ken dat gras goedkoper is dan rozen. Maar een 

goede onderhoudsvrije roos als Flower Carpet is 

goedkoper dan gras. Deze roos gaat 15 tot 20 

jaar mee. De X-factor van Flower Carpet rozen? 

Gezond, multifunctioneel, duurzaam en rijkbloei-

end. Een garantie voor jarenlang rozenplezier.’

Is de introductie van een nieuwe soort voor 

de groene openbare ruimte een ‘appeltje-

eitje’ of is het toch vooral een kwestie van 

geduld, overtuigingskracht, lobbyen, netwer-

ken en wellicht ook een portie geluk? 
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‘Misschien zouden we bij gemeentes nog wel 
iets meer aan promotie kunnen doen’

Rosa Flower Carpet
'Heidetraum'

Geert Mooren
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Resista-iepen

Ronnie Nijboer (Noordplant): ‘Van de Resista-

iepen zijn nu vier rassen op de markt. In 

Nederland zijn dat New Horizon, Rebona, Rebella, 

Cathedral en in Duitsland de Regal. De Duitse 

kweker en hoofdlicentiehouder Conrad Appel, nu 

de firma Eisele, heeft deze iepen vanaf het mid-

den van de jaren negentig geïntroduceerd. De 

rassen zijn afkomstig van de Wisconsin University. 

In 2001 heeft boomkwekerij Bonte Hoek deze 

resistente iepen naar Nederland gehaald. Begin 

2002 zijn de eerste bomen van het ras New 

Horizon geplant. Naar mijn idee zijn deze iepen 

bij gemeentes inmiddels goed aangekomen. In 

het begin was er zeker sprake van enige argwaan 

en werd er ook wel gelachen, als je als kweker 

kwam aanzetten met een iep die resistent tegen 

iepenziekte was. Het heeft zeker tijd gekost om 

mensen te overtuigen, maar inmiddels is dat wel 

doorgedrongen. Het in de markt zetten was niet 

makkelijk, een kwestie van doorzettingsvermo-

gen en overtuigingskracht. Mensen waren in het 

begin bang en huiverig; het vertrouwen heeft 

echt moeten groeien. De Resista-iepen brengen 

wij onder de aandacht door middel van klan-

tenbezoek, nieuwsbrieven en advertenties in de 

vakbladen. Deze resistente iepen zijn niet opge-

nomen in het gebruikswaardenonderzoek van 

laan- en straatbomen, omdat het onderzoek toen 

al liep. Later zijn ze wel in het landelijk iepen-

onderzoek van PPO meegenomen. Het grote 

voordeel ten opzichte van de gewone iepen is 

natuurlijk de resistentie tegen iepziekte, en ze zijn 

gekweekt op eigen wortel. Dit voorkomt door-

gifte van de schimmel via het wortelgestel. Een 

ander aspect is de onverenigbaarheid, zeker bij 

zaailingen als onderstam. Soms blijkt dat pas na 

25 jaar, zoals nu tijdens de afgelopen storm ook 

weer is gebeurd. Er zijn iepen die gewoon van 

de onderstam afgedraaid zijn. De X-factor van de 

Resista-iepen? Fantastische robuuste bomen met 

een goede groei.’

???????
Achtergrond

‘Het in de markt zetten was niet makkelijk, 
een kwestie van doorzettingsvermogen en 
overtuigingskracht’

'Mensen waren in het begin 

bang en huiverig; het 

vertrouwen heeft echt 

moeten groeien'

Ronnie Nijboer

Ulmus new Horizon
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Carpinus betulus 'Lucas'

Toeval bestaat niet, of toch wel? Op het moment 

van bellen zijn Mario en Wendy van Aart (Van 

Aart Boomkwekerijen) met vier Carpinussen 

onderweg naar Würzburg, naar een van de 

proefstations van de Duitse deelstaat Beieren. 

Wendy van Aart: ‘Zij testen en doen onderzoek 

naar de beste bomen voor steden en parken. Wij 

hebben samen met boomkwekerij Houtmeyers in 

België deze Carpinus geselecteerd; de selectie is 

gestart in 1989. Selectiecriterium was onder meer 

dat het dorre blad aan de boom zou blijven, net 

als bij de Carpinus betulus. ‘Fastigiata en ‘Frans 

Fontaine’ doen dat niet. In 2006 is de ‘Lucas’ 

geïntroduceerd. Sinds het uitbrengen hebben we 

er al veel verkocht, door heel Europa en ook al in 

de VS. We komen hem overal tegen. Duitsland 

doet nu echt onderzoek naar bomen voor in de 

stad en ze komen later met lijsten met aanbe-

velingen. Deze boom is niet opgenomen in het 

Nederlandse gebruikswaardenonderzoek, maar 

wel hebben we hem nu klaarstaan in een sorti-

ment dat we gaan aanmelden voor veldkeurin-

gen. Waarom deze boom een aanvulling voor de 

stad is? De Carpinus betulus ‘Lucas’ groeit slan-

ker, heeft stevig en gezond blad en is compact. 

Een groot voordeel: het blad blijft aan de boom. 

Hij loopt uit met rode toppen. Verder nog heel 

belangrijk: de boom is heel erg winterhard, veel 

harder dan ‘Frans Fontaine’. ‘Lucas’ is ziektevrij, 

hoeft dus nergens voor gespoten te worden en 

is snoeiarm en vergt daarom weinig onderhoud. 

Bij de introductie in 2006 hebben we hem op 

Grootgroenplus door de KVBC laten keuren. Daar 

hebben we ook meteen de promotie aan vastge-

hangen en van daaruit hebben we hem verspreid. 

We deden en doen dat via het eigen netwerk 

en beurzen. We hebben hem ook aangemeld 

voor de Boom van het Jaar; bij de verkiezing 

van de Boom van de Toekomst zijn we vergeten 

onze klanten te vragen om op hem te stemmen. 

Inmiddels hebben we nu ook grotere exemplaren 

en is de volgende stap naar de gemeentes. Dat is 

nog steeds erg lastig, want die houden veelal vast 

aan bekende soorten. De X-factor van de ‘Lucas’? 

Slank, sterk en gezond. Zien is planten.’ 

'Stap naar gemeentes is nog steeds erg lastig,
die houden veelal vast aan bekende soorten'

'Bij de introductie in 

2006 hebben we hem op 

Grootgroenplus door de KVBC 

laten keuren. Daar hebben 

we ook meteen de promotie 

aan vastgehangen'
Caroinus betelus 'Lucas'

Mario en Wendy van Aart

Achtergrond
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Acer platanoides 'Green Pillar'

Tijdens de afgelopen Expo TCO werd de Acer 

platanoides ‘Green Pillar’ als beste noviteit verko-

zen. Gerrit Vermeer jr. (Boomkwekerij G. Vermeer 

Holland): ’Wat deze boom voor heeft op andere? 

Het is een mooie straatboom, mooi opgaand en 

hij blijft relatief slank. Deze ‘Green Pillar’ is ook 

veel minder meeldauwgevoelig dan de andere 

acer-soorten. Hij groeit langzaam en is mede 

daardoor niet of nauwelijks vorstgevoelig. Wij 

hebben hem ook in Scandinavië – in Noorwegen 

en Zweden – staan, al meer dan tien jaar. Wij 

kweken hem en zetten hem door heel Europa 

via de groothandel weg als straat- en laanboom. 

Hij is door ons veredeld op Acer platanoides; 

daar zijn we al zeker twintig jaar mee bezig. Nu 

hebben we er enkele honderden van staan. We 

hebben er geen licentie op en iedereen kan er in 

principe mee aan de slag. De reacties van onze 

afnemers zijn goed, met name over de slanke 

groeivorm en de goede vorstbestendigheid. De 

‘Green Pillar’ proberen we bij architecten en ont-

werpers naar voren te brengen. Dit doen we via 

onze klanten – groothandels – die ons bezoeken 

en die de boom in hun sortimentstuin opnemen. 

De introductie neemt toch wel heel wat jaren in 

beslag. Behalve op de Expo TCO, dit najaar, staan 

we verder niet op andere beurzen. In deze tijd 

willen we zuinig op onze centen zijn. We hebben 

goede vaste relaties, zijn dik tevreden met onze 

afzet en hebben niet de noodzaak om op meer 

beurzen te staan. De X-factor van de ‘Green 

Pillar’? Het mooie karakter en de uitstraling in 

vergelijking met andere Columnare-types. Hij is 

ook lichter groen van kleur, en zeker de winter-

hardheid.’    

???????

‘De introductie neemt toch wel heel wat 
jaren in beslag’

De ‘Green Pillar’ proberen we 

bij architecten en ontwerpers 

naar voren te brengen. 

Dit doen we via onze klanten 

– groothandels – die ons 

bezoeken en die de boom in 

hun sortimentstuin opnemen

Gerrit Vermeer

Acer platanoids 'Green Pillar'
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