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Schitterende Hosta en Heuchera in Lisse 
 
Maandag 8 juni 2015 organiseerde de KAVB in samenwerking met CNB een Hosta en 
Heuchera keuring. De keuring is nog de gehele week voor vakgenoten te bezoeken. 
 
Hosta was duidelijk aanwezig is de showruimte bij CNB waar de KAVB altijd de maandagse 
bloemenkeuringen houdt. Twee inzenders bij Hosta streden om de eerste plaats. 
Heemskerk Vaste Planten uit Noordwijk zette een mooie collectie Hosta neer. Alle Hosta’s 
waren van prima kwaliteit en hadden forse afmetingen. Een geweldige aanblik. 
‘Lakeside Little Tuft’ viel op door zijn wat smallere blad en mooie kleuren. In ‘Lakeside 
Banana Bay’ is een gele bananenkleur goed te herkennen. De blauwgroene ‘Mini Blue’ van 
C. Breed uit Noordwijkerhout stak daar qua kleur weer sterk bij af. Ook zijn ‘Royal Standard’ 
was egaal groen, zonder tekening. De beste werd ‘Karin’ van Heemskerk, een mooi opgaand 
plant met mooi donkergroen blad met een helder witte rand. Een feest om naar te kijken en 
in topkwaliteit gebracht. 
 

 
Hosta ‘Karin’ 

 
Bij Heuchera zette de combi Henk de Jong en René Schrama van het Greenteam een mooie 
collectie Heuchera neer van meer dan 15 “soorten”. De commissie waardeerde dit met een 
Gouden medaille. 
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‘Master Painters Art Nouveau’ met mooi tweekleurig blad stond er prima bij. De combi liet 
cutivars zien met verschillende kleuren blad. Verschillende cultivars hadden mooi donker tot 
donker rood blad. Toppertje was ‘Cassis’ waarbij het puntgave blad gepaard ging met de 
contrasterende bloeiwijzen. Het werd dan ook de beste Heuchera van de show ! 
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Heuchera ‘Cassis” 

 
Verder liet Luc Klinkhamer een forse ‘Caramel’ zien. Weijers uit Noordwijkerhout zette 
‘Palace Purple’ en ‘Copper Cascade’ neer. 
 
Heemskerk Vaste Planten showde naast de schitterende Hosta’s ook een paar forse kuipen 
met verschillende kleurvormen van Iris ensata zien. De commissie gaf Heemskerk een 
Gouden medaille voor deze bijzondere collectie en verzuchtte net als elke bezoeker van de 
show, goh, ik wou dat die bij mij thuis stond ! 
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Eigenlijk zou ieder tuinontwerper deze Hosta’s en Heuchera’s moeten zien. Hoewel sommige 
planten erg mooi staan op de rotondes in de streek verdienen ze allemaal ook een goed 
plekje in tuin of op het terras. Het biedt de mogelijkheid om kleur in tuin of plantsoen te 
brengen na de bloei van tulp en narcis. In Lisse kunt u zien hoe mooi het allemaal kan zijn ! 
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