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1 – VAN H ET B ESTUU R

INHOUD

Zoals u ziet, hebben wij weer een volle agenda.
Er zijn diverse plantenmarkten te bezoeken
en voor het eerst is er onze eigen kuipplantenmarkt op 19 mei in De Lier.
En de excursie op 2 juni moet u ook niet aan
u laten voorbijgaan. Vergeet u hiervoor niet
aan te melden! Wij hebben namelijk met de
tuineigenaren afgesproken hen in te lichten
over de grootte van de groep.

1 – Van het bestuur

Wij gaan ervan uit dat de meeste leden hun
collectie kuipplanten een plaats hebben
gegeven op het terras. Het moment waarop
we naar uitkijken is natuurlijk als ze in bloei
komen.
In de regel is dat het beste ogenblik om foto’s
te maken van onze bloeiende kuipplanten.
Het zou leuk zijn als u deze foto’s wilt delen
met andere leden. Een aantal van uw foto’s
zou onze nieuwsbrieven en/of website verder
kunnen verfraaien.
Nog leuker zou het zijn als u bij de foto’s uw
ervaringen over de bloeiende kuipplant(en)
erbij doet. Wilt u hiertoe overgaan dan kunt u
de foto’s met een hoge resolutie en het eventuele stukje tekst sturen aan onze secretaris
cmfmeere@ziggo.nl.
Zijn de fotobestanden te groot dan is er de
internetdienst www.wetransfer.com.
Hiermee kan men GRATIS bestanden met een
gezamenlijke grootte tot 2 GB verzenden.

2 – Kuipplantenmarkt op 19 mei
3 – Bos & Burchtfair Oostvoorne
op 26 mei
4 – Hortusdag Botanische Tuin Delft
op 27 mei
5 – Excursie Flores in Terra
en twee exotentuinen op 2 juni
6 – Herkent u deze plant?
7 – Werkgroep Plumeria
8 – Verslag kwekerijbezoek
RM Plants en Bental op 5 april
9 – Verslag Haarlemmer Kweektuin
op 14 en 15 april
10 – Verslag bezoek Vita Toscana
en Meeslouwer op 28 april
11 – Overige informatie

2 – KU I PPL ANTENM AR KT OP ZATER DAG 19 MEI

Nog ongeveer een week en het is zover dat we onze eigen
kuipplantenmarkt kunnen gaan houden. Onze leden Nel en
Piet Keijzer hebben hiervoor hun prachtige tuin opengesteld.
We zullen ervoor zorgen dat er een leuk assortiment aan
planten is. Een aantal leden heeft al zaailingen, stekken of
kuipplanten voor de markt toegezegd.
Kunt u aan het aanbod nog iets toevoegen, neem dan contact
op met onze secretaris – 070-3994073 – cmfmeere@ziggo.nl.
Verder kunnen wij u melden dat wij de volgende bedrijven
hebben uitgenodigd om onze markt te komen versterken:
• Paul Shirley Succulents – ceropegia’s, hoya’s, epiphyllums,
impatiens, clivia’s, uncarina’s en meer bijzondere planten
www.paulshirleysucculents.nl
• The Natural World een groot assortiment subtropische
planten, eetbare vruchtengroenten, kruiden en specerijen
www.naturalworld.nl
• Kwekerij Aroid – aronskelkachtigen en aardorchideeën
www.aroid.nl
Locatie: Burgerweg 23 | 2678 NV | De Lier
Toegang is gratis, open van 10:00 – 16:00 uur
Parkeren kan aan de overkant bij de firma Lans op nr 32

3 – B OS & BU RC HTFAI R O OSTVO OR N E OP ZATER DAG 26 MEI
Al voor de 14e keer bieden de
Hofweide, naast het oude
gemeentehuis van Oostvoorne,
en het landgoed Mildenburg
plaats aan alle aspecten van
het buitenleven.
Dàt is de Bos & Burchtfair:
een hele fraaie presentatie
van alles wat met planten
en tuinen te maken heeft.
Zo’n 100 exposanten laten van alles zien op het gebied van tuinieren
en buitenleven. Gespecialiseerde kwekers, heel veel planten, streekproducten zoals kazen, jams chutneys en kruiden. Mooie tuinmeubelen,
solide gereedschappen, groenten en fruit, het is er allemaal.
Diverse terrassen bieden plaats aan heerlijke
hapjes en drankjes. Diverse artiesten zorgen
voor muzikale ondersteuning.
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Locatie: Hoflaan
3233 AN | Oostvoorne
Toegang is gratis. Open van 10:00-17:00 uur

4 – HORTUSDAG BOTAN ISCH E TU I N DELFT OP ZON DAG 27 MEI

Locatie: Poortlandplein 6 | 2628 BM | Delft
Toegang: € 4,- of geldige museumkaart,
ouder dan 65 jaar en kinderen van 5 tot 14 jaar € 2,tot 5 jaar gratis. Open van 10:00 – 17:00 uur

Tijdens de Delftse Hortusdag
worden er weer tal van tal van
activiteiten georganiseerd:
• de opening van de zomertentoonstelling over specerijen
• demonstraties over ‘planten en
techniek’
• kramen waar planten en
aanverwante producten te
koop worden aangeboden
• kramen waar organisaties
tuinieren en groen presenteren
• vele en diverse activiteiten
voor kinderen.
• unieke rondleidingen achter
de schermen.
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5 – DAGEXCU RSI E NA AR FLOR ES I N TER R A EN 2 TU I N EN OP 2 J U N I
Deze dagexcursie is als volgt
samengesteld:
We gaan op zaterdag 2 juni
naar Flores in Terra in Melderslo
en twee kuipplantentuinen
in Grashoek (Noord-Brabant).

Het tijdschema 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

• 13:00 – 14:30 uur

– Anfra Kijk- en Wandeltuin.
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

• 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.

6 – H ER KENT U DEZE PL ANT?
Het komt nogal eens voor dat u eigenlijk niet
weet wat de naam van de plant is die u in uw
bezit hebt. Omdat het spreekwoord luidt:
twee weten meer dan één, willen we in het
vervolg in onze nieuwsbrief een nieuwe
rubriek opnemen: HERKENT U DEZE PLANT?
Iedereen willen we in de gelegenheid stellen
om planten waarvan u de naam niet weet in
onze brief te laten opnemen. In de volgende
nieuwsbrief maken wij dan de naam van de
betreffende plant of planten kenbaar.
We hebben als start voor deze rubriek twee
planten waarvan we de namen niet kennen.
De plant op de foto rechts is van Cees Meere,
die op de foto onder is van Jan van Dijk.
Herkent u een of allebei van deze planten?
Zo ja, stuur een e-mail naar onze secretaris
cmfmeere@ziggo.nl met de namen van deze
planten en eventueel wat u er zoal van weet.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat u ook
kunt reageren als u één plant herkent.
In de volgende
nieuwsbrief zullen
wij dan de naam
van deze plant(en)
bekend maken.

U kunt bovenstaand
e-mailadres ook
gebruiken voor foto’s
van de plant(en)
waarvan u de naam
niet weet en die we
dan in de volgende
nieuwsbrief
gaan opnemen.

7 – WER KGROEP PLUMER IA
Deze keer willen we u bijpraten over twee
onderwerpen:
• het overwinteren van de plumeria’s bij de
de Hortus Overzee in Den Helder
• ervaringen met de zogenaamde ‘eierproef’
tot nu toe

Plumeria-zaailingen terug op het nest
Zoals reeds eerder verteld zaaiden we voor
de werkgroep begin vorig jaar Plumeria.
We zaaiden zaden uit meerdere peulen
maar hielden ze per peul strikt gescheiden
om daarmee te zijner tijd verschillende
verzorgingsmethoden beter te kunnen
vergelijken.
Eind groeiseizoen 2017 hadden we zo
ongeveer 100 jonge planten waar we een
overwinteringsplek voor zochten.
We vonden een welkom en warm onderdak
bij de Hortus Overzee, de botanische tuin
van Den Helder. In de nieuwsbrief van
december 2017 vertelden we al daarover.
Gedurende de wintermaanden hield Rudy
Vrooman het wel en wee van de zaailingen
in de gaten. Dat was maar goed ook want
al snel bleek dat men met water geven
wat te enthousiast te werk ging.
‘Nauwelijks water geven’ wordt kennelijk
niet eenduidig uitgelegd.
Medio april had Hortus Overzee de ruimte
waar onze hartendieven logeerden weer

zelf nodig voor een groot project ‘Plant &
Eter’ over tropische voedingsgewassen. Dus
dienden ze voor die tijd weer door ons te
zijn teruggehaald. Als datum van transport
prikten we 17 maart. Dat was bar slecht
gekozen want die dag kwam het kwik op
veel plaatsen niet, en in Den Helder
nauwelijks, boven nul. Bovendien stond er
een snijdende windkracht zes. Niet lekker
voor de transporteurs, maar al helemaal
niet fijn voor de Plumen. Maar ze lijken nu,
eind april, er geen nadelige gevolgen aan
overgehouden te hebben.
Gelukkig was Ton van Zwet bereid ook dit
jaar de planten onderdak, warmte,
aandacht en verzorging te bieden. Direct
bij ontvangst viel het hem op dat sommige
potten nogal zwaar aanvoelden. Bij
inspectie bleek dat de grond in die potten
toch nog tamelijk nat was. Verdere controle
maakte duidelijk dat de planten die er het
best uitzagen, ook de natste grond hadden.
Opmerkelijk. De plumi blijft verbazen!
De Plumeria-zaailingen zullen dit groeiseizoen nog niet bloeien. Daar zijn ze nog te
jong voor. Proeven die daarmee verband
houden zullen we nu dus ook nog niet
doen. Straks moeten we wel weer op zoek
naar een overwinteringsplek.
Gelukkig duurt dat nog even. Eerst maar
eens genieten van de aanstaande zomer.

Situatie januari 2018
dankzij de goede zorgen
van Hortus Overzee

7 – WER KGROEP PLUMER IA
Op onze ledenbijeenkomst van dit voorjaar
in Moordrecht vertelde ik dat ik onder een
aantal onbewortelde Plumeria-stekken een
ongebroken, rauw ei begraven had. Deze
aanpak lijkt een snelle beworteling te
bevorderen want bij meer dan de
helft van de zo vertroetelde
stekken was na twee à drie
weken al wortelvorming
zichtbaar. Normaal moet
je daar bij een Plumeria
minstens zes weken,
maar vaak een stuk
langer, op wachten!
Om te kijken in hoeverre
deze enthousiaste hergroei
op toeval berustte dan wel of
het eitje daadwerkelijk daar aan bijgedragen heeft, gaan een paar van onze
leden als proef de eierstekmethode herhalen. Als dan opnieuw (veel) sneller wortels
gevormd worden dan op de eiloze manier
lijkt het nut van een eitje bewezen.
En kunnen we deze opmerkelijke manier
van stekken ook eens uitproberen op andere
moeizaam wortelende plantensoorten.
‘Ook interessant om te weten is of het ei
behalve de wortelgroei bij een stek, ook de
algemene conditie van een plant bevordert.
Of een Plumeria gemakkelijker laat bloeien’,
hoor ik jullie denken. Een slimme gedachte,
die we direct hebben overgenomen.
En uitgevoerd.
Om te beginnen heeft Rudy
Vrooman al zijn plumi’s verpot
en voorzien van een ei. Een
aantal van zijn planten had
de winter niet doorstaan.
Bij uitgraven bleek dat
deze exemplaren een
à twee jaar in de aarde
hadden gestaan en blad
hadden gevormd, sommige
hadden zelfs bloemen

Plumi’s in slagorde in de
kas van Ton van Zwet.

gemaakt, zonder dat
er wortelvorming had
plaatsgevonden.
Ondanks de kamertemperatuur was hier
rot in de stam opgetreden.
Eén plant had ernstige rot
aan de stam maar het uiteinde
leek gezond. Ook deze is met een ei
eronder geplant en lijkt zich te herstellen.
Zou het met het wonderei lukken?
En ook ik heb al mijn frangipani’s ouder dan
een jaar met een biologisch eitje vertroeteld. ‘Niet zo slim’, zullen jullie nu denken.
Door ze allemaal een eitje te voeren zal je
nooit wetenschappelijk aan kunnen tonen
dat het werkt’. Dat is waar. Maar ik heb
sowieso te weinig planten om wat dan ook
aan te kunnen tonen.
Ton van Zwet en Cees Meere hebben
daarom een week of zes geleden 12 van de
100 Plumi-zaailingen van deze versnapering
voorzien. Nu maar afwachten hoe
zij (de plumi’s, niet Ton en
Cees) op de verwennerij
reageren. Vooralsnog is
er geen verschil te zien.
Maar ja, behalve de
Pluum zal ook het ei
warmte nodig hebben
om aan de slag te
gaan.
Wij doen verslag!
Frits van Melle

8 – VERSL AG KWEKER IJ B EZOEK RM PL ANTS EN B ENTAL OP 5 APR I L
Bezoek RM PLants
Ondanks het feit dat de meeste leden
voldoende kuipplanten in hun bezit hebben,
had zich toch nog een flink aantal leden
verzameld om RM Plants met een bezoek te
vereren. Met name de citrusfanaten hebben
hun hart kunnen ophalen vanwege de grote
diversiteit aan citrusplanten. Maar ook
andere kuipplanten stonden te pronken,
zoals de Yucca rostrata, Polygala, Callistemon,
grevillea’s, Eromophylla. En zoals gewoonlijk, zwichtte toch weer een aantal leden om
tot aankoop van planten over te gaan.
Ook de vier leden van regio Zuidwest
konden de verleiding niet weerstaan.
Door de grote drukte binnen het bedrijf was
het helaas niet mogelijk onze lunch in hun
kantine te gebruiken maar Rémi van
Adrichem, eigenaar van het bedrijf, had wel
voor een goed alternatief gezorgd. Het pas
geopende Cash & Carry van Waterdrinker
(plantenwinkel voor de detaillist) in
Aalsmeer was een prima locatie om ons
broodje op te eten. Hoewel niet tot aankoop
van planten voor particulieren mogelijk was,
konden we wel de winkel bezoeken waar
een zeer uitgebreid assortiment aan
subtropische en tropische planten te zien
waren. En dat was weer eens iets extra’s dat
niet gepland was.

Bezoek Bental door Els de Rue

Een man en vrouw of 20 verzamelden zich
op donderdagmiddag 5 april in de kassen
van de firma Bental, Rijsenhout. Zoals hiervoor beschreven, was er ’s ochtends al een
bezoek geweest aan RM Plants in Amstelveen. Een inmiddels stralende zon (maar
een erg fris windje buiten) maakten het
ook in de kassen plezierig. Voor de kwekers
is het toptijd, volgeladen karren rijden af en
aan, we doen ons best ze niet teveel voor
de voeten te lopen. Het sortiment is wat
gestroomlijnd (iets minder divers) volgens
Ernst Keessen, één van de eigenaren van
Bental, maar er is nog genoeg wat ons doet
watertanden: citrussen in vooral kleine
maten, volbeladen met vruchtjes, lampepoetsers, mirthe, palmen, Convolvulus cneorum, Camellia, kangoeroepootjes, Cordyline,
Leptospermum, crassula’s in allerlei vormen
en maten, cactussen, etc. etc. te veel om te
onthouden (zeker als je wel een fototoestel,
maar geen opschrijfboekje hebt meegenomen)... Beslist stimulerend voor de kooplust is de geur van bloeiende Jasminum
polyanthum die tot in elke uithoek van de
kassen waarneembaar is: in gedachten zit
je al op je zomerse terras, omringd door je
geurende schoonheden...
Volgeladen achterbakken met wuivend
groen, tevreden kuipplantenliefhebbers
die soms toch nog een beetje konden
bijpraten: deze excursie is een goede start
van een nieuw plantseizoen! Jij gaat de
volgende keer toch zeker ook mee!?!

9 – VERSL AG HA AR LEMMER KWEEKTU I N 14 EN 15 APR I L
Na een lang koud voorjaar waren de
voorspellingen dat de temperaturen
flink zouden stijgen in het weekend
van 14 en 15 april. Die voorspellingen
kwamen niet helemaal uit maar had
het publiek wel aangezet om massaal
naar het voorjaarsevenement van
de Haarlemmer Kweektuin te komen.

Gelukkig hadden Cees en Piet een interessant en groot assortiment aan kuipplanten
ingekocht. En dat hebben ze op de zaterdag
gemerkt. De stand van Regio West werd
belaagd door vele kooplustigen. Aan het
eind van de zaterdag hadden vele kuipplanten een nieuwe eigenaar.
Een zelfde scenario ondervonden Nel en
Arina Keijzer met de verkoop van de stekken
van de vaste planten uit hun eigen tuin.
Een dergelijke drukte had men niet eerder
tijdens een evenement meegemaakt

waaraan Regio West heeft deelgenomen.
’s Zondags was het een stuk rustiger waardoor er meer tijd kon worden besteed aan
het geven van informatie over de vereniging en het beantwoorden van de vragen
die het publiek over kuipplanten had.
Helaas konden er aan de stand geen
nieuwe leden worden verwelkomd.
Wel waren er mensen die geïnteresseerd
waren in de activiteiten van de vereniging.
Mogelijk dat zij zich alsnog aanmelden om
lid van onze vereniging te worden.

10 – VERSL AG B EZOEK VITA TOSCANA EN MEESLOUWER OP 28 APR I L

Kil en regenachtig was het weer,
maar binnen scheen een beetje de
mediterrane zon bij kwekerij Vita
Toscana, die zich toelegt op bougainvillea's. Het is toptijd daar met
Moederdag (en de zomer) op komst.
Rijen en rijen schitterende planten in
cyclaam, roze, wit, oranje en geel.
Onze groep, een man/vrouw of vijftien, geniet. Terwijl wij rondneuzen,
geeft Marcel Stolze, de eigenaar
van het bedrijf, ons nuttige adviezen
over verpotten en bemesten – dat

laatste ruimhartig, vooral voldoende ijzer!
Er staan ook knoestige, oude stammen (uit
o.a. Indonesië en China) die hier opnieuw aan
de wortel worden gebracht en er uitzien als
oude olijfbomen, prachtig!
Bij Meeslouwer zien we
vooral canna's, kamerhortensia's, Suzannemet-de-mooie-ogen,
Streptocarpus
saxorum,
alstroemeria's
en… een buitengewoon mooie petunia
in een hangbak, blauw met
witte vlekken. Die laat je natuurlijk niet hangen! De orchideeënkas
had ook schitterende planten; geen
Phalenopsis, maar kleinbloemige
cambria's met lange bloemstelen en in diverse kleuren. Zoveel schoonheid maakt beslist
gelukkig, het is een welbestede
dag geweest! – Els de Rue

11 – 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

