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1 – VAN H ET B ESTUU R
Inmiddels zullen de kuipplanten in de
winterberging staan. Met uitzondering
van enkele soorten die een graadje vorst
kunnen hebben, bijvoorbeeld Acacia,
Callistemon, Chamaerops, Erythrina,
Fremontodendron, Laurus, Olea, Punica.
Op zaterdag 13 oktober hadden we een
zeer geslaagde ledenbijeenkomst met
ondermeer een boeiende lezing van Bob
Ursem, die ondermeer zijn luisteraars
enthousiast aanzette om in de natuur
bedreigde endemische planten in
verenigingsverband te kweken om zo
uitsterven te voorkomen, zie punt 2 voor
het verslag in woord en beeld.
Op onze laatste ledenbijeenkomst in
Moordrecht heeft ons lid Jan van Dijk
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voorgesteld om een nieuwe rubriek in onze
nieuwsbrief op te nemen.
Het idee is om leden die op zoek zijn naar
bepaalde kuipplanten of leden die kuipplanten willen aanbieden, de gelegenheid te
geven dit via onze nieuwsbrief te laten
doen in de rubriek Vraag en aanbod.
Jan bijt meteen zelf de spits af door wat aan
te vragen én ook aan te bieden, zie punt 3+4.
Het bestuur is druk bezig om het
programma voor 2019 samen te stellen.
Inmiddels hebben we op zaterdag
16 februari 2019 onze eerste ledenbijeenkomst in Moordrecht vastgesteld.
Zet deze datum alvast in uw agenda!
In een van de komende nieuwsbrieven
komen we hier met meer uitgebreide
informatie op terug.
Mocht u voor het programma 2019 ideeën
hebben dan horen we dat maar al te graag
van u via cmfmeere@ziggo.nl.

2 – LEDEN B I J EEN KOMST OP 13 OKTOB ER I N MO OR D R EC HT
Op zaterdag 13 oktober werd de laatste
ledenbijeenkomst van 2018, zoals gebruikelijk gehouden in de vertrouwde kantine van
De IJssel Coatings BV in Moordrecht.
Voor een goed bezette zaal hield Bob Ursem,
wetenschappelijk directeur van de Delftse
Hortus, een inspirerende lezing over
'Floristische nesofilie' (d.i. liefde voor de
eilandflora).
De foto’s bij dit verslag zijn afkomstig uit
het digitale plantenarchief van Bob Ursem.
Ze geven een goede indruk van de prachtige
inheemse plantengroei op eilanden.
Achter de plantennamen staat vermeld op
welk(e) eiland(en) zij endemisch zijn.

Morella faya – Azoren en Madeira

Wat is een eiland?
De omvang van een eiland wordt gedefinieerd als: groter dan 10 ha., maar kleiner dan
100.000.000 ha., wat resulteert in een
totaal van 86.732 eilanden op deze aardbol.
Eilanden ontstaan vaak ten gevolge van het
schuiven van aardplaten en dientengevolge
ontstaan van vulkanen.

Door hun geïsoleerde ligging bevatten ze
veel ‘endemen’, soorten die alleen daar
voorkomen omdat ze zich, los van de
oorspronkelijke populatie(s) op het grote
vasteland, hebben aangepast aan de
omstandigheden ter plekke en daardoor
af zijn gaan wijken van de moederpopulatie.

Lathyrus tingitanus – Canarische
eilanden

Draceana draco – Canarische eilanden, Kaap Verdië en
Madeira

Landschap Azoren met exotische bossen van Cryptomeria japonica
Een reis rond de wereld
Bob voert ons via de Canarische eilanden (53% endemen),
de Azoren (33%), Sint Helena (89%!!), Mauritius (47%),
Socotra (37%), Nieuw Guinea (± 60%), Kyushu en Taiwan
(26%), de Zuid-Amerikaanse eilanden langs de Chileense
kust, Cuba (50%) tenslotte naar de Balearen.

Pericallis malvifolia – Azoren

Picconia azorica – Azoren

Myosotis
azorica
– Azoren

Polypodium azoricum – Azoren

Prunus azorica – Azoren
Euphorbia stygiana – Flores eiland van de Azoren
Hij wijst erop, dat de endemische flora door
menselijke activiteiten overal in de knel komt en
dat de kennis, aanwezig bij botanische tuinen
(én bijvoorbeeld de kuipplantenliefhebbers!)
om bijzondere soorten te kweken en in leven te
houden daardoor van zeer groot belang is.
Hij illustreert zijn lezing met schitterende foto's
van een aantal van die endemen, in hun natuurlijke omgeving. Hoe klein hun areaal vaak is,
wordt dan ook zonneklaar. Ligt hier ook een taak
voor ons?
Els de Rue
Vaccinium cylindraceum - Azoren

Nesiota elliptica – uitgestorven op Sint Helena
(in het wild 1994 en 2003 in cultuur)
Trochetiopsis ebenus – St. Helena
– recent op klif gevonden

Cylindrocline commersonii – Mauritius,
La Pouce-berg

Fascicularia bicolor
– eilanden voor kust van Chili

Amorphophallus kiusianus – Kyushu,
zuidelijk eiland van Japan en eiland Taiwan

Echium webbii (2 foto’s)
– eiland La Palma

Echium brevirame – eiland La Palma
Al dan niet rootgrow
Na de lezing was er het gezellige moment dat
er planten en stekken konden worden uitgewisseld, met daarna de lunch.
Daarna kreeg Els de Rue het woord. Zij had een
proef gedaan met de opkweek van zaden van
de Pinus pinea waarbij diverse soorten potgronden gebruikt werden en al dan niet met ‘rootgrow’. Els liet het resultaat zien: de kuipplantengrond van Culvita gaf het beste resultaat, direct
gevolgd door de mediterrane potgrond ook van
Culvita. Zie ook haar artikel in De Parel van
augustus 2018.

Pericallis papyraceae – eiland La Palma
Een mooie toekomst...
Tot slot bracht Rudy Vrooman de nabije en
iets verdere toekomst van de vereniging
onder de aandacht. Voor het regiobestuur is
het van belang dat het beter kan inspelen
op de wensen van de leden.
Rudy constateerde dat maar een kleine
groep van de meer dan 100 leden van onze
regio actief ingaat op de activiteiten die het
regiobestuur organiseert.
Een vereniging ontleent zijn kracht door
het letterlijk verenigen van de leden met
elkaar.

Daarbij komt de vraag op:
Sluiten die activiteiten en de nieuwsbrief
aan bij de individuele wensen van de
leden?
Waardoor doet een heel grote groep in
de regio niet actief mee?
Het regiobestuur zou heel graag willen dat
veel meer leden, en daarbij ook veel vaker,
zouden reageren om aan te geven wat wel
en wat niet hun belangstelling heeft.
Contact en uitwisseling van ideeën is
essentieel voor het doorgaan in de
toekomst!
De nabije toekomst
Vervolgens kreeg het bestuur voor de
nabije toekomst reacties die ze zoveel
mogelijk gaat proberen in te passen.
• Marijke Oppe en Ingrid van den Berg
stellen een lezing van kwekerij Zeelenberg
voor. Het assortiment van deze kwekerij:
fuchsia’s, pelargoniums en streptocarpussen.
• Bezoek aan RMplants en Bental heeft
bij enkele leden minder de interesse omdat
het assortiment steeds min of meer hetzelfde is. Een groep vindt dat niet een
bezwaar.
• Janny Verloop geeft aan het leuker te
vinden een kwekerij te bezoeken waar een
rondleiding wordt gegeven met uitleg over
het productieproces, zoals de opkweek van
jonge planten (Easyplant, Zwijndrecht)
of opkweek van dracaena’s (De Plaats,
Honselersdijk).
• De indruk bestaat dat herhaald bezoek
aan dezelfde tuin(en) met een tussenpoos
van enkele jaren geen probleem is.
• Rudy vertelt dat wegens succes het plan
bestaat om Flores in Terra en Plantencentrum Ospel in juni te bezoeken.
Een optie is om hierbij een overnachting
te plannen waarbij dan ook nog een
tuin/kwekerij bezocht kan worden.

• Meerdaagse excursies zijn ondermeer
voor Janny Verloop moeilijk om aan deel te
nemen.
• Ellie van der Eijk stelt voor om dan in
2019 twee keer een tweedaagse excursie
met één overnachting te plannen in plaats
van het driedaags reisje.
• De indruk is er dat er interesse bestaat
voor bezoek aan tuinen in Duitsland.
Jan van Dijk en Ko Schaar reageren hierop
positief. Jan Oosterwijk wil eerst een
datum weten om te kijken of hij dan kan.
• Alom vindt men de nieuwsbrief een
succes. Niet iedereen waardeert de lengte.
Gelukkig deelt slechts een kleine groep
deze mening en gaan we volgend jaar
door met de nieuwsbrief. Bijdragen van
leden zijn meer dan welkom.
• Bij Regio West wordt tot nu toe niet het
systeem gehanteerd om bestuursleden na
4 jaar af te laten aftreden en zich nog voor
een zelfde periode herkiesbaar te stellen.
Op dit punt komt het regiobestuur op een
later tijdstip nog terug bij de leden van
Regio West.

3 – DE N I EUWE RU B R I EK – VR A AG EN A AN B OD
Met deze nieuwe rubriek Vraag en aanbod
kunnen onze leden gratis berichten in onze
nieuwsbrief en op website plaatsen.
Uiteraard moeten de berichten betrekking
hebben op zaken die te maken hebben met
onze hobby. Als u een e-mail stuurt naar
onze secretaris (cmfmeere@ziggo.nl), dan
zal uw bericht in de volgende nieuwsbrief
en op onze regiowebsite worden geplaatst.
Indien u bijvoorbeeld een of meer kuipplanten aan te bieden heeft dan stellen wij
het op prijs als u er zelf gemaakte foto’s

met voldoende resolutie in de e-mail meestuurt. Uiteraard kunt ook gebruik maken
van https://wetransfer.com, als u veel
foto’s wilt opsturen.
Jan van Dijk uit De Lier is het eerste lid die
naar drie kuipplanten op zoek is en die tevens drie kuipplanten aan te bieden heeft.
Dat kan met gesloten beurzen als tot
uitwisseling overgegaan kan worden.
Als dit niet tot de mogelijkheden behoort
kan hierover een prijsafspraak worden
gemaakt.

Jan vraagt naar:

Jan stelt hiervoor beschikbaar:

Odontonema schomburgkianum

Odontonema strictum, syn. tubaeforme

Odontonema callistachyum

Solandra maxima

Ruttya fruticosa

Pycnostachys urticifolia

4 – GR ATIS KU I PPL ANTEN EN B OLGEWASSEN
Jan van Dijk heeft nog meer aan te bieden.
Het gaat om een aantal jonge kuipplanten
en bolgewassen, zie onderstaand lijstje.
Alle planten zijn gratis af te halen

In geval van belangstelling kunt u rechtstreeks met Jan van Dijk contact opnemen
via e-mail jmvdijk@planet.nl of telefonisch
0174-513700.

Albuca grandiflora (wit)
Amaryllis belladonna
Begonia luxurians
Brunsvigia
Bulbinella (geel)
Clerodendron ugandense
Drimiopsis maculata
Haemanthus albiflos
Hibiscus geranioides
Kennedia
Merwilla plumbea
syn. Scilla natalensis
Nerine latifolia (bol in groei)
Nerine masoniorum
Oxypetalum caeruleum
syn. Tweedia caerulea
Pelargonium cordifolium
Pelargonium cucullatum
Pelargonium quinquelobatum
Plectranthus ecklonii

Puya
Scadoxus multiflorus
Tetrapanax papyrifera
Tigridia pavonia
Tritonia (in schaal)
Veltheimia capensis

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

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

