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sinensis, pavonia’s, plumeria’s moeten bijvoorbeeld bij een hogere temperatuur overwinterd worden. Groenblijvende planten,
zoals citrusplanten, oleander, olijf, laurier
hebben een lichte overwinterplek nodig terwijl de Erythrina, granaatappel en crinums
op de donkere plaats kunnen worden gezet.
Zo ziet u, er komt wel wat bij kijken om
iedere plant op een juiste wijze te laten
overwinteren.

4 – Herkent u deze plant?
5 – Overige informatie

1 – VAN H ET B ESTUU R
Het kuipplantenseizoen zit er bijna op.
We zullen de komende weken aan de slag
moeten om onze kuipplanten winterklaar
te maken. Veel kuipplanten kunnen flink
teruggesnoeid worden.
Verder is het van belang de kuipplanten
te controleren op slakken en ongedierte
alvorens ze de winterberging ingaan.
Het is raadzaam om een onderscheid te
maken welke planten eerst naar binnen
moeten en op welke plaats ze het beste
overwinterd kunnen worden. Er zijn kuipplanten die vorstvrij dan wel met enkele
graden vorst kunnen overwinteren, zoals
de olijf, oleander, sterjasmijn, granaatappel. De Bougainvillea, Hibiscus rosa-

Wat de activiteiten van de vereniging
betreft hebben we dit jaar nog één activiteit: de ledenbijeenkomst op 13 oktober in
Moordrecht. Wij maken u erop attent dat de
lezing De flora van Zuid-Afrika en Australië
helaas niet door kan gaan. Hiervoor in de
plaats zal Bob Ursem, wetenschappelijk
directeur van de Botanische Tuin Delft, een
andere, even interessante, lezing houden.
Onder punt 2 ziet u van zijn hand een uitleg
om welke reden Bob voor een andere lezing
moest kiezen met een korte beschrijving
waarover deze lezing gaat.
Als u deze beschrijving leest wordt het u
duidelijk dat het een bijzonder interessante
lezing zal worden. Het gaat over de liefde
voor eilandflora. Mis het dus niet!
Tot slot. Het bestuur is weer druk bezig om
een goed programma voor het volgend jaar
samen te stellen. Mocht u hiervoor ideeën
hebben dan horen we dat maar al te graag
van u (cmfmeere@ziggo.nl).

2 – LEDEN B IJ EEN KOMST OP 13 OKTOB ER I N MO OR DR EC HT
Op zaterdag 13 oktober wordt de laatste
ledenbijeenkomst van 2018, zoals gebruikelijk gehouden in de kantine van De IJssel
Coatings BV, Centrumbaan 960 (industrieterrein Gouwepark), 2841 MH Moordrecht.
Het programma is als volgt:
• Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee
door onze gastvrouwen Ellie van der Eijk en
Geesje Maas.
• Om 10.30 uur zal Bob Ursem, wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin
Delft, een lezing voor ons houden met de
titel ‘Floristische nesofilie’ oftewel de liefde
voor eilandplanten.
• Vervolgens is er gelegenheid om de zelf
meegebrachte lunch te gebruiken.
Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd.
• Na de lunch zal aandacht worden besteed
aan het activiteitenprogramma 2019
• De uitwisseling van zaailingen, stekken,
planten én ervaringen is het slotdeel van
het programma.

Nesocodon mauritianus – in 1970 in slechts
één populatie ontdekt op het eiland
Mauritius op een klif bij een waterval.

Toelichting bij de lezing ‘Floristische nesofilie’ door Bob Ursem
Vlak voordat ik mijn lezing kon voorbereiden werd ik getroffen door een onherstelbare ramp. Mijn leven op een schip zonk
letterlijk onder mij vandaan. Alle beeldmateriaal van opgebouwde jaren aan
flora reizen verdronk en werd verwoest
door een mengsel van diesel, olie en
leidingwater van de dijk dat vloeide uit
een leidingbreuk in het schip, zodat het
materiaal nu nog uitsluitend herinneringen blijft in mijn geest. De lezing voor u
was ruimschoots in het verleden toegezegd en doe ik ook met veel plezier,
maar moest een andere inhoud worden…
Trochetiopsis ebenus, ofwel St. Helena
ebbenhout, waar van aangenomen werd
dat het was uitgestorven, maar recent is
teruggevonden op klifhellingen.

Het wordt een verhaal van eilanden met
onbekende en wellicht nieuwe potentiële
kuipplanten. Eilanden zijn vaak land-

Fascicularia bicolor komt voor in de ondergroei van bossen en soms epifytisch in bomen in Los
Lagos, langs de zuidelijk centrale kust van Chili en ook op rotskusten van eilanden voor de kust.
schappelijk zeer gevarieerd met steile rotskliffen, zandige stranden en duinen, actieve
vulkanen, regenwouden die uitlopen tot
alpiene zones of ooit opgegroeide riffen
van koraal die door zeespiegelverandering
boven water zijn gekomen. Isolatie en
topografie leidde tot een grote variatie van
ecosystemen met zeer bijzondere planten
en dieren.
Alfred Russell Wallace (Island Life uit 1871)
maakte al onderscheid tussen oceanische
en continentale eilanden. Continentale
eilanden liggen dicht bij een continent en
hebben ooit via geologische bruggen
verbindingen gehad en zijn thans via een
ondiepe zee geologische verbonden met
metamorf of sedimentgesteente, zoals
voormalige ‘landbruggen’. De biologische
betekenis wordt dan sterk bepaald door
geologie, klimaat en historische omstandigheden, waarbij de mate van isolatie ten

opzichte van het vasteland, de omvang en
menselijke invloed in biodiversiteit bepalen.
Oceanische eilanden zijn altijd ver geïsoleerd en in diep water veelal in het MiddenTertiair en door vulkanische oorsprong of
uit koraalkalk, op een veelal zinkende
vulkanische ondergrond, opgebouwd.
Wat is een eiland?
In principe is een eiland een stuk land
omgeven door water. Maar is een rots in zee
ook een eiland? Australië is geen eiland,
maar Groenland wordt wel beschouwd als
het grootste eiland op aarde. Godfrey
Baldacchino stelde in 2007 in zijn boek
A world of islands: An Island Studies Reader
het volgende voor: 10 hectare als minimumgrootte, dan zijn er 86.732 eilanden groter
dan 10 ha en kleiner dan 100 miljoen ha,
en Groenland uiteraard moest worden
uitgesloten.

Rhododendron macgregoriae uit de ondergroei van bergbossen in Nieuw Guinea
Een interessant verschijnsel op eilanden is
edemisme, ofwel soorten die uitsluitend
daar voor komen. Carlquist (1974) geeft percentages van endemische plantensoorten.
Canarische eilanden 53%, Sint Helena 89%,
Hawaii-eilanden 94%, Cuba 50%.
Deze biodiversiteits-hotspots reikt zelfs zo
ver, dat meer dan de helft van ’s werelds
tropische mariene biodiversiteit uitsluitend
rond eilanden aangetroffen wordt, met
12 van de 18 centra van mariene endemisme
en 7 van de 10 wereldwijde koraalrif
‘hotspots’. In Nieuw Caledonië zijn 2474 van
de 3250 plantensoorten endemisch. Eén
vulkanisch eiland in de Philippijnen, Mount
Makilian, heeft meer houtachtige gewassen
dan vergelijkbare plantensoorten in heel de
Verenigde Staten.

Naast al die soortenrijke hotspots kunnen
eilanden ook ‘coolspots’ zijn met soortenarmoede, maar bezitten vaak wel zeer
bedreigde levensgemeenschappen.
De Galapagos eilanden zijn een goede
illustratie van dit fenomeen, maar beslist
geen uitzondering.
Ik neem u graag mee in een reis door een
wereld van subtropische nesofiel flora.
Bob Ursem

MESTSTOFFEN
Voor het volgend seizoen kunt u al
meststoffen bestellen. Stuur een e-mail
aan Piet Keijzer (keijzberg@hetnet.nl).
Hij neemt dan uw bestelling mee
naar de komende (of een volgende)
bijeenkomst in Moordrecht.

3 – DR I EDA AGSE EXCU RSI E NA AR GELDER L AN D OP 17-19 AUGUSTUS

Regio West ging dit jaar op tuinenreis naar het Gelderse.
In de twee vorige nieuwsbrieven deed Els de Rue verslag
van de eerste twee dagen. Onze laatste dag, 19 augustus,
bracht ons naar twee toegewijde verzamelaars en leden
van onze vereniging. Wat een leuke, gedreven mensen!
Als eerste bezochten
we ‘De Uiterwaard’,
een schitterende, in
de uiterwaard van de
IJssel gelegen, voormalige boerderij, nu
al 19 jaar het onderkomen van Ton en Ina
Blokvoort te Epse.
Deze magnifieke tuin,
6200m², is dit jaar
voor het laatst open;
de eigenaren zijn, om
gezondheidsredenen,
op zoek naar een
minder bewerkelijke
tuin-met-huis. En dat
doet pijn. Ton is die verzamelaar, die graag
net niet winterharde planten (Arbutus,
Eucryphia, Salvia) in de volle grond uitprobeert (hij heeft de ruimte!) en ons mee-

neemt langs missers en successen. Hij heeft
dit jaar last van een verwelkingsziekte in
zijn Catalpa en Heptacodium (ook geen
alledaagse) – waar weinig aan te doen is.

Piet Oudolf was een grote inspirator: we
zien Verbesina, Buddleya lindleyana, Staphylea (klootzakjesboom), Lepechinia, Pterostyrax, Euonymus planipes, een kaki. Alle
staan ze in prachtig gevarieerde borders,
met uitzicht op de IJssel, een ooievaarsnest
op palen en een recent nest in een populier...
Tussen de planten staan, onopvallend
want heel harmonisch, sculpturen van
kunstenares Elly Provoost-Troost. Ton en Ina,
we hopen dat jullie iets vinden waar je ook
weer gelukkig mee kunt zijn!

Onze laatste tuin is die van Tonnie en Bennie
Woerts in Hengelo (Gelderland). Een uitnodigende,
kleurrijke voortuin en een voor randstedelingen
ruim bemeten achtertuin. Op de oprit naar de
garage een bonte verscheidenheid aan solanums
en citrussen, maar de echte rijkdom ligt achter het
huis. Het kan niet anders: succulenten, cactussen
en vetplanten, zijn hun grootste liefde. Ze hebben
hun eigen kas, een aantal staat in een heel eigen
border, ze hebben een eigen ‘rek’.

Er is een caudex-plantenkasje, een
verzameling agapanthussen, hosta’s,
fuchsia’s, passiflora’s, een Tetrapanax
die zich stiekem uitbreidt richting
succulenten, yucca's, hibiscussen,
teveel om op te noemen en ook hier
weer: jaloersmakend mooi, tiptop,
gevarieerd, ‘lush’, zoals de Engelsen zo
treffend zeggen. Tonnie is degene met
‘het virus’ , Bennie hielp en helpt haar

graag, maar zíjn passie zijn de twee oldtimers en een grote verzameling dinky toys.
Stekken en zaaien doen ze natuurlijk ook,
zodat wij allen, beladen met plantjes,

voldaan huiswaarts keren. Wat een prachtig
sluitstuk van deze reis! Bedankt lieve
tuineigenaren, bedankt Cees Meere voor
de perfecte organisatie van deze reis!

4 – H ER KENT U DEZE PL ANT?
Tot nu toe hebben wij via onze nieuwsbrieven drie foto’s van
onbekende planten getoond.
Helaas hebben we hierop maar één reactie ontvangen.
Lute Hilberts, de huidige penningmeester van onze vereniging was degene die de naam van één van de planten wist
– Sophora davidii.
We tonen de drie onbekende planten nog eens waarbij we bij
één de door Lute gevonden naam hebben vermeld. Dus zijn
wij nog steeds op zoek naar de twee andere namen. Denkt u
het te weten, mail het ons dan naar cmfmeere@ziggo.nl

Sophora davidii

5 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl

