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N I E UWS BRI E F

JAARGANG 2 – NUMMER 2

1 – VAN H ET B ESTUU R

INHOUD

Het duurt niet lang meer of onze kuipplanten
kunnen weer naar buiten. Wellicht bent u ook
al bezig om ze van nieuwe aarde te voorzien,
te snoeien of andere verzorgingsactiviteiten uit
te voeren, zoals het controleren op ongedierte.

1 – Van het bestuur

De maand april is het moment om kuipplanten
aan te schaffen. Een reden kan zijn dat u een
aantal, waaraan u zeer gehecht was, afgelopen
winter bent kwijtgeraakt . Of dat u een aantal
op uw lijstje hebt staan die u per se wilt hebben
maar die u nog niet gevonden hebt. Daartoe
heeft u de mogelijkheid want we gaan in april
en juni hiervoor een aantal kwekerijen bezoeken,
zie de punten 2 – 3 – 4 – 6.

2 – Kwekerijbezoek RM Plants
en Bental op 5 april
3 – Voorjaarsevenement
Haarlemmer Kweektuin
op 14 en 15 april
4 – Kwekerijbezoek Vita Toscana
en Meeslouwer op 28 april
5 – Kuipplantenmarkt op 19 mei
6 – Excursie naar Terra in Flores
en twee tuinen op 2 juni
7 – 3-daags tuinenreisje naar

Het regiobestuur is verheugd dat dit jaar 16
leden potgrond via ons hebben besteld. Zowel
van de kuipplantengrond als de mediterrane
potgrond is er meer dan 1 pallet besteld,
respectievelijk 90 en 77 zakken. Wilt u ons aan
het einde van het kuipplantenseizoen laten
weten wat u vindt van de Culvita-potgronden?
Dit geldt ook voor de Franse bark en de
cactusgrond. Daar zijn we erg benieuwd naar.
Tot slot willen wij u vragen of u vrienden of
familie, waarvan u weet dat zij interesse
hebben in kuipplanten of in bezit hiervan zijn,
wilt benaderen en hen uit te nodigen om een
keer een ledenbijeenkomst of kwekerijbezoek
van onze regio bij te wonen. In dit verband
maken wij u erop attent dat het aantal leden

Gelderland van 17-19 augustus
8 – Verslag ledenbijeenkomst
op 10 februari
9 – Werkgroep Plumeria
10 – Overige informatie

op landelijk niveau met 16 leden is afgenomen. Dus een reden om kuipplantenliefhebbers over de streep te trekken
om lid te worden. Gelukkig was de
afname van het aantal leden in onze regio
slechts één lid (per 1 januari 2018). Onze
regio heeft op dit moment 106 leden.

2 – KWEKER IJ B EZOEK RM PL ANTS EN B ENTAL OP 5 APR I L
We bezoeken dit jaar RM Plants en Bental
op één dag.
Zoals voor velen bekend, hebben deze
bedrijven een groot assortiment
mediterrane en subtropische planten.
Dus voor het nieuwe seizoen het moment om
weer nieuwe kuipplanten aan te schaffen.

Het programma is als volgt:
•11:00 uur – RM Plants | Meerlandenweg 22
1187 ZR Amstelveen
Hier eten we onze zelf meegebrachte lunch.

• 13:30 uur – Bental | Heermanszwet

30

1435 CD Rijsenhout

3 – VOOR JA ARSEVEN EMENT HA ARLEMMER KWEEKTU I N 14 & 15 APRI L
Het grote Voorjaarsevenement

in de Haarlemmer Kweektuin
Kleverlaan 9 – 2023 JC Haarlem
De deelnemers bieden een
bijzonder assortiment zaden,
(kuip)planten, heesters, materialen
en onderhoudsproducten aan.
Regio West verstrekt informatie
over de vereniging en heeft een
bijzonder assortiment kuipplanten.
Beide dagen open van 11:00 – 16:00 uur.
Toegang is gratis.
Let op! parkeren uitsluitend in de
parkeergarage aan het begin van de
Kleverlaan (tegenover ingang
begraafplaats).

4 – KWEKER IJ B EZOEK VITA TOSCANA EN MEESLOUWER 28 APR I L
Om 10:30 uur bezoek aan Vita Toscana, een
kwekerij die diverse soorten Bougainvillea’s
teelt waarmee zij het Toscaanse leven laten
ervaren en doen geloven
•Vita Toscana – Hoge Noordweg 15
2671 DX Naaldwijk.
•Om 12:00 uur vertrekken we naar
kwekerij Meeslouwer
Veilingweg 16 | 2266 HG Stompwijk
Het assortiment bestaat uit Mandevilla,
Canna, Alstroemeria, hangplanten, exclusieve
orchideeën en bolvormige kamerhortensia’s.
NB Op deze locatie eten we ook onze zelf
meegebrachte lunch.

5 – KU I PPL ANTENM AR KT OP 19 MEI
Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen te
treffen voor onze kuipplantenmarkt op 19 mei.
Inmiddels hebben 9 leden toegezegd op deze dag mee
te helpen om het tot een succes te maken.
Bovendien zullen zij voor de markt zaailingen, stekken
en planten voor de markt aanleveren.
Voor iedereen die zich alsnog willen aanmelden om
in welke vorm dan ook een bijdrage te leveren neem
contact op met de secretaris – cmfmeere@ziggo.nl.
De bijdrage kan bestaan uit de volgende aspecten:
• 1 – Het opkweken van zaailingen en stekken van kuipplanten
• 2 – Indien u zelf de ruimte niet hiervoor heeft kunt u ook
stekmateriaal van eigen planten aanleveren
• 3 – Het beschikbaar stellen van mooie kuipplanten
(eventueel tegen een redelijke vergoeding)
• 4 – Door een stand te bemensen (een dagdeel of een hele dag)
• 5 – Uiteraard het bezoeken van de kuipplantenmarkt.
Zoals we u al eerder lieten weten vindt de kuipplantenmarkt
plaats bij Nel en Piet Keijzer uit De Lier (bij Delft) en wel van
10:00 uur tot 16:00 uur. U kunt dan tevens de prachtige tuin
van Nel en Piet bezichtigen waar veel kuipplanten te zien zijn.

6 – EXCU RSI E NA AR FLOR ES I N TER R A EN 2 TU I N EN OP 2 J U N I
Inmiddels heeft het bestuur
de excursie die nog gepland
moest worden, samengesteld.
We gaan op zaterdag 2 juni
naar Flores in Terra in Melderslo
en 2 kuip-plantentuinen
in Grashoek (Noord-Brabant).
Het programma is als volgt:

• 10:00 – 12:30 uur – Flores in Terra, opendag bij dit groothandelsbedrijf,
gespecialiseerd in het kweken en verhandelen van exoten en mediterrane
planten. Mis het niet: mogelijkheid tot aanschaffen van kuipplanten!
N.B. We gebruiken ook hier onze zelf meegebrachte lunch.
Slooierweg 13 | 5962 AX Melderslo
Tuin 9000 m² met een groot gazon, vijver, serre,
rotstuin, wandelpaden, een tropisch eiland met
bananen, palmbomen, yucca’s en nog veel meer!.
Daarnaast een grote verzameling kuipplanten
o.a. Bougainvillea, Grevillea,
Podranea ricasoliana, Protea,
citroen- en sinaasappelbomen.
Helenaveenseweg 3
5985 NK Grashoek

• 13:00 – 14:30 uur – Anfra Kijk- en Wandeltuin.

• 14:30 – 16:00 uur

Nel en Piet Hanssen’s
prachtige tuin met vele
kuip- en vaste planten.
Pastor Vullingsstraat 63
5985 PH Grashoek
aan
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De eigenaren
van beide tuinen
zijn lid van onze
vereniging.

7 – DR I EDA AGS TU I N EN R EISJ E NA AR GELD ER L AN D 17- 19 AUGUSTUS
Op 5 februari hebben wij u
informatie verstrekt over het
3-daags reisje naar de binnenlanden van Gelderland.
Hiervoor kon u zich uiterlijk
1 maart opgeven. Een aantal
onder u heeft zich hiervoor
aangemeld.
Echter, het zou kunnen dat u
door omstandigheden niet
eerder kon reageren om u op
te geven. Daarom hopen wij
u, onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’
alsnog als deelnemer te kunnen verwelkomen.
Nooit meegeweest en u wilt er meer over weten?
Bel 070-3994073 of mail cmfmeere@ziggo.nl
onze secretaris.

Op de volgende
pagina’s vindt verdere
informatie over het
programma van deze
prachtige 3-daagse
tuinentrip!

7 – DR I EDA AGS TU I N EN R EISJ E VR I J DAG 17 AUGUSTUS
Bezoek aan Burger Bush Arnhem
– www.burgerszoo.nl
De Arnhemse dierentuin is 45 hectare
groot en staat wereldwijd bekend om
haar ecodisplays.
Naar het soort begroeiing is het onderverdeeld in een aantal leefgebieden:
Safari, Bush, Mangrove, Desert, Ocean,
Rimba
Door de botanische diversiteit is er veel voor ons te zien en zullen we zeker ook veel te
weten komen door de uitgebreide rondleiding die ons wordt aangeboden.
• 10:30 uur – Ontvangst met koffie/thee en op eigen gelegenheid alvast een verkenning
door het park.
• 12:30 uur – Bush Restaurant. Als gezamenlijke lunch is er een Safari Broodjeslunch.
• 13:30 – 15:30 uur – Start van de rondleiding door de heer Ernst Kamphuis,
plantenverzorger in o.a. Burgers' Bush.
• 15:30 uur – Wie dat wil kan op eigen gelegenheid nog andere delen van het park
bezichtigen of op eigen kosten iets gebruiken op het terras.

7 – DR I EDA AGS TU I N EN R EISJ E ZATER DAG 18 AUGUSTUS

• 10:00 uur – bezoek aan Passiflorahoeve in Harskamp
– www.passiflorahoeve.nl
Deze tropische binnentuin heeft o.a. Passiflora’s, Aristolochia’s,
Fuchsia’s, Hibiscussen, en een subtropische buitentuin
en niet minder dan 5 vlindertuinen. We zullen hier ook de lunch gebruiken.

• 14:00 uur bezoek aan

Ampies Berg in ’t Harde

– www.ampiesberg.nl
Geïnspireerd door het Oostenrijkse
landschap legde Ampie Bouw een prachtige
tuin aan met meer dan 1000 verschillende
bloemen en planten.
De tuin torent meer dan 15 meter boven
’t maaiveld uit en staat dan ook bekend als
Ampies Berg. Prachtige bloeiende planten
worden afgewisseld met grote vijverpartijen
en complete watervallen.

•15:45 uur – bezoek aan de

Fantasietuin in Oldebroek
– www.fantasietuin.nl
Al meer dan 25 jaar is de familie
Van de Put bezig om van een
vlak stuk grond van 4000m²
een verrassende en vooral ook
inspirerende tuin te maken.
Naar Engelse voorbeelden zijn
verschillende follies gebouwd
en heeft het geheel een Aziatische
uitstraling.
De grote verzameling tropische
kuipplanten, samen met de
waterpartijen, beekjes, grotten
en rotspartijen, doen denken aan
een ver vakantieland.

7 – DR I EDA AGS TU I N EN R EISJ E ZON DAG 19 AUGUSTUS

• 10:00 uur– bezoek aan De Uiterwaard in Epse

– www.deuiterwaard.nl
De Uiterwaard is een tuin van 6200 m² met elementen
uit de Engelse- en de landschappelijke tuin. U treft er vaste
plantenborders aan, bijzondere heesters, een groot gazon
met een natuurlijke vijver. Voor zover temperatuur en de
noodzakelijke beschutting het toelaten, worden er
subtropische planten en – heesters toegepast.

• 12:30 uur – lunch op een nog niet bepaalde plaats.
•13:30 uur – bezoek aan de tuin van Tonnie & Bennie Woerts,
leden van onze NKV, in Hengelo (Gelderland).
Dit is een echte liefhebberstuin, met een voortuin
van 200 m² en een achtertuin van 500m².
Een rotstuin en zo’n 300 kuipplanten, waaronder exoten
en niet alledaagse planten.
Er staan 3 bloemenkassen, waarvan er een met
ongeveer 400 cactussen.

We overnachten beide nachten in

Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel
– www.vandervalkapeldoorn.nl/
2 nachten op basis van een 2-persoonskamer
met een arrangementsprijs van € 286,- voor 2 personen.

• NB Als er maar 1 persoon deze kamer gebruikt
is de prijs € 203,Het arrangement houdt in:
• 2x logies
2x ontbijtbuffet
2x 3-gangen live-cookingbuffet of het seizoensmenu.

• Wil je à la carte bestellen dan wordt er een meerprijs
in rekening gebracht.
De kosten voor entree van de tuinen, koffie/thee
en de lunches zijn in totaal € 90,- per persoon.
Verder komen hierbij nog de kosten voor consumpties e.d.
in het Van der Valk Hotel Apeldoorn.
Als u zich nog wilt aanmelden voor deze prachtige
3-daagse excursie laat u dat dan voor 15 april weten
aan onze secretaris – cmfmeere@ziggo.nl

Heeft u ideeën of suggesties, laat ze ons weten!
Een vereniging leeft naarmate de leden daar
actief een rol in willen spelen!

8 – VERSL AG LEDEN B IJ EEN KOMST 10 FEB RUAR I
De eerste ledenbijeenkomst van 2018 werd
drukbezocht. Zoals gebruikelijk werden er
onder de leden weer ervaringen uitgewisseld sinds de bijeenkomst op 7.10.2017.

Om half elf verwelkomde Rudy Vrooman
onze gasten Sander Onsman en zijn
vriendin. Sander was onze gastspreker die
in zijn lezing ‘De wereld in een kuip’ een
overzicht gaf over diverse kuipplanten die
voorkomen in de gebieden met een subtropische of tropische klimaat. Bekende en
onbekende planten zoals Caesalpinia gillisii
en Chiranthodendron pentadactylon werden
op het scherm getoond waarbij ook de
bestuiving van prachtige bloemen aan de
orde kwam. Hierbij liet Sander zien dat
knaagdieren, kevers, vlinders, kolibries,
slakken, apen onderdeel kunnen uitmaken
van het bestuivingsproces.

Al met al was het een interessante lezing
die een goede indruk gaf uit welke gebieden in de wereld de diverse kuipplanten
oorspronkelijk afkomstig zijn.
Naast dat ieder lid een gratis zaadzakje
van de regiobestuur kreeg aangeboden,
had Sander ook een verzameling van zaadzakjes van diverse soorten kuipplanten
voor de verkoop meegenomen. En daar
werd dankbaar gebruik van gemaakt.
Hierna liet Gerard Rozema aan de hand
van een PowerPointpresentatie zien waar
hij een aantal jaren mee bezig is: het
veredelen van agapanthussen. Hierbij
zoekt hij naar nieuwe variëteiten waarbij
hij de volgende doelstellingen hanteert:
• doorbloeiend
• compactheid
• elke scheut een bloem
• in allerlei kleuren en bloemvormen
• grote bloem.

De ambitie is groot maar door Gerards
achtergrond als veredelaar is de kennis en
ervaring aanwezig om zijn doel te bereiken.
Later in het jaar wil hij belangstellenden
uitnodigen om bij hem thuis in de praktijk
te laten zien wat voor resultaten hij heeft
bereikt.

Na de lunch was de beurt aan Frits van
Melle om de leden te informeren over de
ervaringen die hij heeft met het stekken
van Plumeria’s en het bestrijden van spint
bij deze planten.
De stekmethode die Frits afgelopen jaar op
een aantal plumeriastekken heeft toegepast, omvatte het gebruik van een rauw ei
die hij in de pot plaatste vlak onder de stek.
Hij had in literatuur gelezen dat er stoffen
uit het ei vrijkomen die de wortelvorming
van de stek versnellen.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie
liet hij de opmerkelijke resultaten zien die
hij met deze stekmethode had bereikt.
Een andere ervaring die hij nu voor het
bestrijden van spint bij plumeria’s toepast,
is het regelmatig (wekelijks) in het seizoen
geven van een zeewierbehandeling.
De ervaring die Frits met deze
behandeling heeft, is dat geen spint
te zien is in zijn plumeria’s terwijl dit
ongedierte wel te vinden is in zijn Sauratum
venosums die per ongeluk in zijn
kas zijn terechtgekomen.
De overige leden van de
werkgroep zullen

deze twee methoden ook dit jaar gaan
uitproberen.
Tot slot gaf Rudy Vrooman informatie over
het jaarprogramma van Regio West waarbij speciale aandacht werd gegeven aan
het 3-daags reisje naar Gelderland, met
behulp van een PowerPointpresentatie. Over deze
trip kunt u nog meer
informatie vinden
onder punt 7.

9 – WER KGROEP PLUMER IA
Wij maken u er nog eens op attent dat er op onze
website uitgebreide informatie (o.a. verzorging, kweektips,
ongediertebestrijding) over de Plumeria te vinden is.
Klikt u op de link: www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
dan komt u direct op de eerste pagina terecht waarna u ook snel
de andere pagina’s kunt bereiken.

Hopelijk treffen we elkaar geregeld onder fleurige omstandigheden!

10 – 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

