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RHS pakt uit met voorjaars- 
De Royal Horticultural Society (RHS) organiseerde op 1 en 2 april 2016 in de 

eigen hallen in Londen de RHS London Spring Plant Extravaganza featering 

RHS London Orclaid Show. De RHS heeft in 2016 de jaarlijkse shows opnieuw 

vormgegeven en een nieuwe naam gegeven. 

Bedrijven en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen showden op deze twee dagen de 
door hun aangeboden planten. In de Lindley Hall toonden tientallen bedrijven bloeiende orchideeënplanten. In de 
Lawrence Hall lag de nadruk op die gewassen die al buiten bloeiden, met voorjaarsbollen, rotsplanten, fruitbomen en 
zaden. Op beide plaatsen werden, verspreid over de twee dagen, lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen, 
van orchideeën kweken voor beginners tot het inrichten van een bijerwriendelijke tuin. Een impressie van het vele bij-
zondere dat werd geshowd. 

H.W. Hyde & Son, op de Chelsea Flower Show altijd 
goed voor een imponerende inzending met lelies, liet 
begin april vooral veel voorjaarsbloeiers op pot zien. 

In het Verenigd Koninkrijk is Jacques Amand een begrip als het gaat 
om het leveren van een gevarieerd sortiment. Op deze show pakte 
hij uit met onder meer hyacint'Purple Passion'en narcis Oxford Gold 
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Een van de relatief nieuwe selecties binnen Iris 
reticulata was de purperen 'Scent SationaL Deze 
is gewonnen door de Canadese veredelaar Alan 
McMurtrie en valt op door de zoete geur. 

De Lindley Hall was geheel ingericht met 

orchideeën. Daaronder een inzending van 
Akerne Orchids, die veel indruk maakte met 
een in kleur zeer gevarieerde collectie Pleione. 

urnham Nurseries 
Iwong veel respect 
f met een heel breed 
ortiment orchideeën, 
aaronder Paphiope-
ilum, Miltoniopsis, 
anda en Oncydium. 

In de Lawrence 
Hall van de RHS 
kon de bezoe-
ker genieten van 
een enorm sorti-
ment voorjaars-
bloeiers, waarbij 
uiteraard veel 
bol- en knolge-
wassen te zien 
waren. 

R.A. Scamp Quality Daffodils 
maakte veel indruk met zijn flinke 
sortiment narcissen, waarbij een 
historische cultivar als 'Double 
Phoenix' vrolijk werd afgewisseld 
met de dubbele 'Innovator'. Het 
was een van de weinige inzen-
dingen die de RHS met goud 
beloonde. 

Naast bolge-
wassen was er 
ook een gevari-
eerd sortiment 
rotsplanten te 
zien. Een van 
de inzenders 
was hier D'Ar-
cy and Everest, 
die onder meer 
een rode Pulsa-
tilla vulgaris liet 
zien, evenals 
enkele soorten 
Sempervivum 
en Saxifrana. 

m orchideeënshow 
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