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Hoveniers werken multidisciplinair. Niet alleen 
goede materialen, machines en kleding zijn van 
belang; goed plantmateriaal hoort natuurlijk 
boven aan het prioriteitenlijstje te prijken. De 
keuringen door de KVBC, waaronder de Euro-
trials, maken het vak voor de hovenier een stuk 
makkelijker als het gaat om gebruiks- en sier-
waarde, zo is De Vos van mening.

KVBC-keuringen
De KVBC doet in totaal vier types keurin-
gen. ‘We doen beurskeuringen, zoals tijdens 
Plantarium’, legt De Vos uit. ‘Voor Plantarium 
kunnen breeders, kwekers en agenten nieu-
wigheden inzenden. De KVBC beoordeelt die 
inzendingen dan. Dit is meer een momentop-
name. We kunnen bijvoorbeeld niet testen op 
winterhardheid als we testen in het voorjaar, of 
op gezondheid: we nemen aan dat de inzen-
der zijn beste exemplaren heeft ingezonden.’ 
De Vos: ‘Daarnaast houden we veldkeuringen. 

Iedereen kan een plant inzenden. Meestal zijn 
dit beschermde planten van een breeder of een 
agent. Ze worden door ons opgeplant en een, 
twee of drie jaar gevolgd, afhankelijk van het 
verzoek. Ze worden gekeurd op gebruiks- en 
sierwaarde. Verder doen we sterrenkeuringen. 
Dat is de zwaarste keuring; hierbij volgen we de 
plant drie jaar lang. Er wordt tijdens het onder-
zoek gekeken naar gezondheid, bloeirijkheid, 
winterhardheid, compactheid en ziektegevoe-
ligheden zoals roestgevoeligheid. We geven 
uiteindelijk een, twee of drie sterren.’

Euro-trials
Het vierde type keuring dat de KVBC uitvoert, is 
de Euro-trial. ‘Deze keuringen zijn vergelijkbaar 
met de sterrenkeuringen, met het verschil dat 
deze worden uitgevoerd op Europees niveau.’ 
De Euro- trial is in 2004 ingevoerd door de 
KVBC. Het is een vergelijkend sier- en gebruiks-
waardeonderzoek tussen Europese landen. De 
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Goed scorende soorten volgens KVBC-Euro-trials:

Vos legt uit: ‘Identiek uitgangsmateriaal wordt 
tegelijkertijd vermeerderd en verspreid over 
de deelnemende landen: Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland, IJsland, 
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het 
groeit daar onder verschillende omstandighe-
den op; de landen zorgen voor een dekking van 
alle klimaatsoorten. In elk land voeren geselec-
teerde onafhankelijke partners het onderzoek 
uit; de KVBC coördineert. Net als bij de ster-
renkeuringen op Nederlands niveau volgen we 
de plant drie jaar. Het doel van de Euro-trials 
is dat landen niet telkens opnieuw het wiel 
hoeven uit te vinden. Ook kun je aan de hand 
van de onderzoeksresultaten direct zien welke 
cultivars het goed doen in welke landen en of 
ze populair zijn of niet. In één oogopslag zie je 
de score, bijvoorbeeld dat een bepaalde soort 
Buddleja goed uit de bus komt. We beoordelen 
op dezelfde criteria als bij de sterrenkeuringen 
en geven een plant een, twee of drie sterren.’ 
De Euro-trials zijn in de ogen van De Vos de 
belangrijkste van alle KVBC-keuringen. ‘De 
resultaten zijn internationaal.’

Elk deelnemend land publiceert zelf zijn resul-
taten in vakbladen. De KVBC doet dat in zijn 
jaarlijkse uitgave Dendroflora. ‘Hoveniers kun-
nen in Dendroflora dus snel zien of een soort 
goed of slecht presteert. En als de soort goed is, 
kun je zien welke Buddleja, Magnolia of Prunus 
het sterkst en het gezondst is, het rijkst bloeit 
en noem maar op. Uiteraard geven we als ver-
eniging geen aankoopadvies; de hovenier kan 
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erbarmelijke 
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zelf uitmaken welke cultivar het beste past in 
de tuin die hij of zij aanlegt. De kennis over de 
kracht per cultivar is beschikbaar. Het is zonde 
als daar geen gebruik van wordt gemaakt in het 
werkveld!’

De prestaties van een cultivar moeten niet 
worden verward met de kwaliteit van een indi-
viduele plant. Wat dat betreft, moet de hovenier 
grotendeels zelf een oordeel vellen, hoewel 
er natuurlijk wel de nodige richtlijnen voor de 
kwaliteit van plantmateriaal bestaan. ‘De ene 
kweker maakt een goede plant met slechts één 
tak, de andere maakt een mindere plant met 
tien takken. Kortom: een plant kan van slechte 
kwaliteit zijn, maar van een heel goed planten-
ras. En andersom.’

Blije klanten
De KVBC zoekt proactief contact met hoveniers 
om haar kennis te verspreiden. De urgentie van 
goed plantmateriaal reikt soms zover als de 
portemonnee gevuld is. ‘Wat dat betreft, geldt: 
goedkoop is duurkoop. Als je een plant kiest 
die ziek wordt en bijna niet bloeit, verkoop je 
een teleurstelling aan de klant. Het is ook niet 
duurzaam; die plant wordt binnen afzienbare 
tijd gerooid en in een hoek gesmeten.’

‘Als je een plant 
kiest die ziek 
wordt en bijna 
niet bloeit, 
verkoop je een 
teleurstelling’

Goed scorende soorten volgens KVBC-Euro-trials:
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