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Prunus laurocerasus is zonder twijfel een van 
de populairste en succesvolste haagplanten. 
Concrete cijfers heb ik niet voorhanden, maar 
dit gewas zal zeker in de areaal top 10 van 
Nederlandse boomkwekers staan. Mijn mening 
als vakredacteur is totaal onbelangrijk, maar als 
u het dan toch vraagt, moet ik zeggen dat ik 
die positie totaal onverdiend vind. Persoonlijk 
vind ik P. laurocerasus, ondanks de overduide-
lijke verdiensten als haagplant, foeilelijk: dikke, 
grote, ovale bladeren aan een wat lompige 
struik. Gelukkig is er nu ook een laurierkers die 
er wel mooi en elegant uitziet. Die bruikbaar is 
als haagplant, maar het ook goed doet als soli-
tair of als terrasplant.
In oktober vorig jaar kon het publiek op de 
vakbeurs GrootGroenPlus terecht voor een 

eerste kennismaking met deze bijzondere 
Prunus laurocerasus ‘Sofia’. ‘Sofia’ won op deze 
beurs een gouden KVBC-award. Deze nieuwig-
heid was ingezonden door stekbedrijf BENS 
Young Plants, die de plant samen met Ronald 
Laman van Breederplants in de markt willen 
zetten. De gouden KVBC-award is niet het eer-
ste goud dat ‘Sofia’ heeft veroverd. Ook op de 
Poolse Planteria-beurs kreeg ‘Sofia’ een gouden 
plak. De KVBC-award is echter extra bijzonder. 
Allereerst omdat de KVBC een strikt onafhanke-
lijke club is, die internationaal hoog staat aan-
geschreven, maar ook omdat deze vereniging 
keurt op sierwaarde. Het is voor een haagplant 
lastiger om een prijs te veroveren dan bijvoor-
beeld voor een nieuwe hortensia of roos.

Prunus ‘Sofia’ van BENS wint gouden KVBC-medaille

Laurierkers oftewel Prunus laurocerasus is 

een van de meest toegepaste en gekweekte 

haagplanten. De plant heeft plenty voordelen: 

altijd groen, sterk en snelgroeiend. Maar een 

elegante plant die je ook als solitair of terras-

plant kunt gebruiken, kun je de laurierkers niet 

noemen. Prunus laurocerasus ‘Sofia’ is hierop 

een uitzondering en Susanne Blom en Bart Bol-

laart van stekbedrijf BENS zijn vastbesloten om 

‘Sofia’ tot een succes te maken.

Auteur: Hein van Iersel

Eindelijk: een laurierkers die 
niet op een laurierkers lijkt
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Er wordt jullie op een gegeven moment 
gevraagd om een nieuw soort Prunus 
laurocerasus in de markt te zetten. Wat heeft 
jullie ertoe doen besluiten om dit te doen?
‘In het najaar van 2018 kregen we een tele-
foontje van Ronald Laman van Breeder Plants’, 
vertelt Susanne Blom. ‘Hij vroeg ons of wij het 
interessant zouden vinden om de marketing en 
de introductie te doen voor een nieuwe Prunus. 
Na het zien van een aantal foto’s waren we 
gelijk enthousiast. Het weekend daarop ben ik 
met Ronald bij de planten wezen kijken, want 
foto’s zeggen natuurlijk niet alles. Je moet het 
zien, voelen en ervaren. Na dat weekend wist ik: 
dit kan weleens een topper worden.’

Bij de introductie op GrootGroenPlus waren 
er ruim 20.000 stuks ‘Sofia’ voor de directe 
verkoop beschikbaar. Zijn deze allemaal 
direct verkocht?
Susanne Blom: ‘Elk jaar in september probeer 

ik onze klanten persoonlijk te bezoeken. 
Afgelopen jaar heb ik een tray ‘Sofia’ meegeno-
men voor onze vaste klanten als sneakpreview. 
Hierdoor waren de eerste planten zelfs al voor 
de introductie verkocht, zo enthousiast werd 
erop gereageerd. De overige planten waren 
op de tweede beursdag van GrootGroenPlus 

volledig uitverkocht. Dat zegt wel iets over de 
potentie van deze nieuweling.’

Wat maakt Prunus laurocerasus ‘Sofia’ zo 
bijzonder, volgens jullie?
‘‘Sofia’ is compleet. ‘Sofia’ is geschikt als heg, 
maar ook als solitair, omdat ze van nature bol-
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Susanne Blom en Bart Bollaart, Bens Young Plants
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vormig groeit. Je kunt alle kanten met haar op. 
Warmte tot 38 graden, kou tot min 20 graden, 
het interesseert haar niet. Ze doet het gewoon. 
Met haar gekartelde, smalle bladeren lijkt ze 
totaal niet op het standaardtype laurocerasus’, 
vertelt Bart Bollaart. Susanne Blom, met een 
dikke smile: ‘Ze is vele malen knapper. En dat 
weet ze.’

Hoe ziet de toekomst eruit voor Prunus 
laurocerasus ‘Sofia’, volgens jullie?
‘Heel goed. Door de groeiende vraag kunnen 
we de productie zelfs opschalen’, vertelt Bart. 
Susanne knikt. ‘Ik denk dat deze elegante dame 
in elke tuin een goede indruk zal maken.’

‘Sofia’ is 
compleet: geschikt 
als heg, maar ook 
als solitair, omdat 
ze van nature 
bolvormig groeit
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