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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het is inmiddels 21 juli en we hebben sinds
mei prachtig zomerweer. We worden hierdoor
wel flink aan het werk gezet om onze kuipplanten van voldoende water en meststoffen
te voorzien. Maar daar krijgen we wel wat
voor terug: mooie bloeiende planten!
Lees verder het verslag van Frits van Melle
over een zeer geslaagde uitje naar Limburg
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2 – H ER KENT U DEZE PL ANT?
In de eerste nieuwsbrief van mei stond een
nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief: ‘Herkent
u deze plant?’. We toonden toen twee foto’s
met de vraag of u de naam van deze planten
weet. Helaas hebben wij geen enkele reactie
hierop ontvangen, ook niet van leden buiten
onze regio. Op pagina 3 in De Parel van juni
waren foto’s van deze planten ook te zien.
Inmiddels hebben we bedoelde foto’s aan een
aantal vrienden gestuurd die verbonden zijn
dan wel verbonden zijn geweest aan enkele
botanische tuinen. Wellicht dat zij de namen
van deze planten kennen.
We hebben weer een nieuwe plant waarvan
we de naam niet kennen, zie bovenstaande
foto. Deze plant is in bezit van ons lid Janny
Verloop uit Oud-Beijerland. Zij heeft deze
plant al een aantal jaren in haar bezit en zij
denkt dat ze hem uit zaad heeft opgekweekt.

Ze vermoedt dat het een subtropische
plant is. Ze houdt hem altijd vorstvrij in de
winter. Hij laat dan ook zijn blad vallen,
maar komt weer mooi in blad in het
voorjaar. Het is een leuke, mooi gevormde
plant, niet met van die lange takken,
maar mooi compact en leuke bloemen.
Herkent u deze plant?
Zo ja, stuur een e-mail naar onze
secretaris – cmfmeere@ziggo.nl – met
vermelding van de naam van deze plant.

3 – VERSL AG EXCU RSI E NA AR LIMBU RG OP 2 J U N I

Ik tuinier met de nodige moeilijkheden
op een lap van zo’n 1000 m2. Zo kenmerkt mijn grasveld zich doordat het
mos na verwijdering sneller terug is dan
het mij lukt om er gras voor in de plaats
te kweken. Het is de buitengewoon
populaire speelplaats voor mollen uit
wijde omgeving. En de slakken!
Ondanks de vele bierschaaltjes blijken
die tussen mijn sla opmerkelijk veel
vruchtbaarder dan elders.
Dat verklaart wellicht de open mond
waarmee ik rondliep in de 9.000 m2
grote Anfra Kijk- en Wandeltuin
(nou ja, tuin, het park) van Annie en
Frans Peeters in Grashoek. Het ligt erbij
Nergens onkruid te bekennen. Geen mol ook: het
om door een ringetje te halen.
uitgestrekte grasveld lag er als het spreekwoordelijke biljartlaken bij. Hier betaalde zich decennia
lang volgehouden passie terug!
In de perken werden bekende en minder bekende
tuinplanten regelmatig afgewisseld door met pot
en al ingegraven kuipplanten. Zo kwam ik hier de
Grevillea johnsonii weer tegen. Ik was eerder op
de dag bij Flores in Terra al op deze plant gevallen
maar had hem laten staan omdat ik aannam dat
hij het buiten de kas wel niet zou volhouden.

Foute aanname dus. Hier stond hij in
volle glorie buiten te staan! Zeker een
goede reden om volgend jaar Flores in
Terra opnieuw met een bezoek te
vereren. We werden met koffie en thee
ontvangen, die we vanwege het mooie
weer op het terras gebruikten. Ondertussen vertelde Annie hoe de tuin met
veel inzet tot stand gekomen was.
In de kas werden boventallige planten
voor een schappelijk prijsje aangeboden. De opbrengst diende om de ongetwijfeld hoge onderhoudskosten van
hun parktuin enigszins tegen te gaan.

De tweede tuin die we bezochten was dan
wel kleiner, het enthousiasme en de hartelijkheid waarmee we werden ontvangen was dat
zeker niet! En de hartstocht van de eigenaren
Nel en Piet Hanssen voor kuipplanten al
helemaal niet.
De hele tuin was opgebouwd rond kuipplanten. De ingegraven potten waren kundig
gecamoufleerd met tuinplanten, het geheel
gecomponeerd tot een buitengewoon lieflijk
hof.

Wat mij op deze schitterende plek vooral
opviel was het grote aantal planten dat al
in bloei stond. In het met name ’s winters
mildere westen van Brabant waar ik tuinier
en mijn kuipplanten in leven probeer te
houden was op het moment van ons
bezoek aan Nel en Piets domein het meeste

nog maar net aan het uitlopen. Zeker bij de
kuipplanten was nog geen knop, laat staan
een bloem, te bekennen. De kas van deze
voormalige Gerbera-kwekerij zal wel zijn
steentje hebben bijgedragen aan deze
vroege bloei. Hij wordt nu gebruikt om hobbymatig exoten en orchideeën te kweken.

De dag werd op aangename wijze
onder het prieel afgesloten met een
ons aangeboden drankje. Hier werden
over en weer ervaringen gedeeld,
‘tips and tricks’ bediscussieerd,
verzorgingsmethoden besproken,
kennis gedeeld en wat dies meer zij.
De meesten konden er maar moeilijk
toe komen de bijeenkomst te
beëindigen en huiswaarts te keren.
Kijk. Dan kan je het geslaagd
noemen. Als je er geen eind aan kan
maken. Aan de excursie.

De dag was echter begonnen met een visite
aan het bedrijf Flores in Terra in Melderslo.
Voor leden van regio West een hele trip,
maar zeer de moeite waard. Deze groothandel is gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van exoten en mediterrane
planten. Het assortiment omvat subtropische en semi-winterharde kuipplanten. Het
accent ligt op duurzame, groenblijvende en

koudebestendige (-7˚ tot -12˚C, zone 8)
heesters, palmen en bomen, zoals de aardbeiboom, dwergpalm, vijg, laurier, Japanse
wolmispel, Ligustrum texanum, Magnolia
grandiflora, Pittosporum, olijf, Rhaphiolepis,
Trachelospermum en Trachycarpus.
Daarnaast hebben ze een grote collectie
vruchtdragende planten, zoals Citrus in vele
variëteiten, en bloeiende kuipplanten.

Verder Acca sellowiana, Duranta en zelfs
Clerodendrum ugandense.
Ja, zelfs Clerodendrum ugandense. Sinds ik
lid ben van de club (dat is nog niet zo heel
lang, maar toch….) ben ik op zoek geweest
naar deze plant, maar kwam hem nergens
tegen. Desondanks heb ik hem hier niet
aangeschaft. Waarom niet? Dat zit zo...

Wel jammer dat ze uitsluitend aan de
handel en tuincentra leveren. Gelukkig voor
ons bieden zij daarop twee uitwegen. Palma
Verde levert veel van hun assortiment via
internet. En, veel leuker, eenmaal per jaar
opent Flores haar deuren voor particulieren.
Die moeten het dan wel doen met de
‘restjes’. Het is dan namelijk einde verkoopseizoen en mensen zoals wij kunnen dan
aanschaffen wat er nog over is. Uitverkoop
dus, soms zelfs tegen uitverkoopprijzen.
Zo zagen we er prachtige Erythrina’s waaronder E. humeana die op het punt stonden
te gaan bloeien. Verder ontmoetten we er
Plumeria’s, Pereskia grandiflorum en jonkies
van de Petrea volubilis. Even geduld hebben
tot die groot zijn, maar dan heb je ook wat
om de buren de ogen uit te steken.

Dit voorjaar werd ik in Moordrecht aangesproken door een gewaardeerd lid van
onze regio.
– ‘Zeg, Van Melle,’ (hij schijnt mijn voornaam niet te kunnen onthouden) ‘jij bent

toch op zoek naar een Clerodendrum
ugandense?’
– ‘Ja, hoe zo?’
– ‘Die heb ik voor je!’
– ‘Heb ik voor je? Wat bedoel je?’
– ‘Nou, vorig jaar vertelde je dat je die wilde
hebben maar niet kon vinden. Toen heb ik
een paar stekken van mijn plant genomen.
Omdat ik niet wist of ze zouden aanslaan
heb ik niets gezegd. Ze zitten nu goed aan
de wortel en ik heb ze opgepot. Als je straks
naar Oostvoorne gaat zal ik ze voor je
meenemen!’
En dat deed hij. Twee gezonde stekken van
15 cm hoog. Kijk, daar word ik nou warm
van. Liever nog op te kweken stekken van
een collega clublid dan die gigantische
exemplaren van anderhalve meter uit de
handel.
Dus geen C. ugandense. En tja, en wat zagen
we verder nog... Vele tientallen verschillende
soorten. Maar ik ga hier lekker niet vertellen
welke.Degenen die mee waren weten het al
en wie er niet bij was mag zich het volgend
jaar laten verrassen.

Eén ding wil ik er nog over kwijt: de hele
dag was zeer de moeite waard. Zowel wat
betreft het assortiment van Flores in Terra,
als de kwaliteit van de tuinen, als de sfeer in
de groep. Een aanrader!
Frits van Melle

4 – 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

