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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het kuipplantenseizoen loopt ten
einde. Hoewel we al vele mooie dagen
hebben gehad, ziet het er naar uit dat
we nog een zonnige nazomer krijgen
waardoor we hopelijk lang van onze
planten kunnen genieten.
Het 3-daagse reisje naar diverse
tuinen in Gelderland waaronder een
bezoek aan de Burgers’ Bush was
uitzonderlijk geslaagd.
Onder punt 3 treft hiervan een
verslag van Els de Rue aan.
Het laatste evenement waaraan onze regio meewerkt is de
Najaarsmarkt in de Hortus in
Amsterdam, zie punt 2.
Het is een gezellig evenement dat veel publiek trekt.
Beslist een aanrader om deze
markt te bezoeken.

2 – NA JA ARSM AR KT
HORTUS A MSTER DA M
OP 22 EN 232 SEPTEMB ER
De Hortus Amsterdam organiseert op 22 en
23 september wederom haar traditionele
Najaarsmarkt in de tuin.
Je kunt tijdens dit weekend volop je hart
ophalen bij de vele kramen waar groene
ondernemers hun producten aanbieden. Planten van verschillende kwekers, ambachtelijke voedingswaren en
een heleboel plantenkennis: u vindt het op
de Najaarsmarkt!
Tussen de eeuwenoude
bomen en planten in de
tuin staan dit weekend

Entree
tot de Hortus
is € 9,50 voor
volwassenen en
€ 5,- voor senioren
en kinderen.
Kijk op
www.dehortus.nl
Voor meer
informatie

vele kramen waar u producten van de
oogst kunt proeven en kopen.
Vul uw boodschappentas bij de kraam van
de Historische tuin Aalsmeer waar allerlei
verschillende soorten appels en peren
worden verkocht. Ga ook eens kijken bij de
kraam van de Hortusimker, waar van alles
te zien is over bijen en honing! Bereid uw
tuin voor op komend voorjaar en koop bijzondere bollen van Nijssen of zaden bij de
kraam van Sander Onsman, die dit voorjaar
nog een zeer informatieve lezing gaf
in Moordrecht. De bijzondere zaden van
Ons zaden komen van
over de hele wereld; voor
binnen en buiten, met
vruchten en bloemen,
voor beginners en voor
echte liefhebbers.
Met al uw plantenvragen
kunt u terecht bij de uitgebreide informatiemarkt
met kramen van diverse
plantenverenigingen
(ook die van Regio West.
Het zou leuk zijn elkaar
daar te ontmoeten!).

Of koop leuke groene cadeautjes zoals
illustraties van Liset Celie, heerlijke theesoorten van Trending Tea of biologische
zeep van Zeepziederij Borssenburg.
n kraam met

• Regio West bezet ooook teede vereniging
kuipplanten en prom

De Hortus is dagelijks van 10:00 tot 17:00
uur geopend. Op zondagmiddag om
14:00 uur organiseert de Hortus een gratis
rondleiding door de tuin. Kortom, een
gezellig weekend voor jong en oud.

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. De zomer was lang, heet en
droog en met bange voorgevoelens
spoedden we ons richting het oosten,
langs diepbruine heide, bruine eiken, dode
coniferen, haveloze berken en geel gras.
Kon het eigenlijk nog wel wat worden?
Ons startpunt was Burgers’ Bush in Burgers’
Zoo bij Arnhem. Dat kon in elk geval niet
fout gaan: de Bush bevindt zich onder een
drielagig foliedak; tussen de folielagen
wordt lucht geblazen, zodat deze Hollandse zomer maar een beperkte invloed heeft.

We werden opgevangen door Bartjan
Bakker, Hoofd plantenverzorging. Hij gaf
ons een kort maar informatief college over:
• de missie van Burgers’: mensen natuur
laten beleven en ze daardoor inspireren.
• de intelligentie van planten. Jazeker, dat
‘vermogen problemen op te lossen’
hebben ze, waardoor ze kunnen reageren

op hun omgeving; planten bezitten
namelijk ook ‘zintuigen’, met name in
hun wortels.
• de historie van de Bush en de
gang van zaken ter plekke.
Nederlands regenwoud
De Bush bestaat sinds 1988:
de toenmalige directie van
Burgers’ wilde namelijk een
eigen regenwoud. En zo geschiedde. 1,5 hectare groot, 12
meter hoog, voorzien dus van
dat drielagige dak en drie continenten omvattend: Zuid-Amerika, CentraalAfrika en Zuidoost-Azië.
1200 plantensoorten wonen er, maar het

echte oerwoudgevoel krijg je vooral ook
door de vele vogelsoorten, die overal
tussen het gebladerte roepen en
fluiten, naast de schildpadden,
reptielen, waaronder een
fraaie leguaan(!) en een
enkel zoogdier: sommigen
van ons zagen bijvoorbeeld
een vleerhond!
De Bush is ook een officiële
Nederlandse Botanische
Tuin en heeft ondermeer de
landelijke collectie van
Dracaena, naast vele ficussoorten,
Costus en aanverwante gembers.
Er is een levendige uitwisseling met de
Hortus Delft en er is een kwekerij.

Onderhoud en evenwicht
Het Nederlandse regenwoud staat op
gewone, arme, Veluwse zandgrond, die niet
wordt bemest, maar wel wordt verrijkt met
versnipperd afval van de planten zelf, een
kringloop, zoals die ook in het echte regenwoud plaatsvindt. Bij een temperatuur van
18-28°C en een luchtvochtigheid van 60%
groeit alles als een tierelier, hoewel de
meeste planten eigenlijk liever 80% luchtvochtigheid zouden willen hebben, maar
ja, dat trekken de bezoekers niet!
En dat betekent dus: SNOEIEN! 2,5 ton
snoeiafval wordt er per jaar geproduceerd
om de boomkronen zo’n 2,5 meter bij het
kwetsbare dak vandaan te houden.
Om broedende vogels en andere dieren te
ontzien en te voorkomen, dat bezoekers
een zware tak op hun hoofd krijgen,
gebeurt dat van oktober tot februari, een
halve dag per keer, waarbij ook een hoogwerker wordt ingezet (van 07:00 – 09:00
uur; voor de bezoekers komen!).
Een speciale uitdaging vormen de talloze

woekerende klimmers, maar ook tocht,
kouval bij het luchten, het feit dat het niet
waait, voeding, het publiek en eventueel
afval, ongewenste planten en kwetsbare
jonge aanplant geven kopzorg. Ongedierte
wordt biologisch bestreden; er heeft zich in
de loop der jaren een mooi evenwicht
ingesteld!

Ademloos door de Bush
Bartjan en twee medewerkers, Tom en Bas,
leiden ons in de middag uitgebreid rond in
de Bush. We zijn ademloos. Wat bij ons
(voor zover we het hebben natuurlijk)
staat te kwarren in een te droge kameratmosfeer, reikt hier met glanzend blad
naar de hemel: reusachtige philodendrons,

dracaena’s (hier en daar in bloei), cacaoen kapokbomen (Ceiba pentandra), Costus,
allamanda’s, boomaristolochia’s, schuurpapierstruiken, smaragdbloemen, neomarica’s, pavonia’s, Dicranopygium (‘toiletverfrisserstruik’), Goethea, met prachtige
rode bloemetjes langs stam en takken,
Paullinia cupana (‘ogen van de Amazone’),
de mierenplant Cecropia palmata, de jackfruit (Artocarpus heterophyllus) , twee door

de gorilla’s gegeten vruchten (tegen
maag-darm-problemen): Aframomum en
Whitfieldia, nootmuskaat, Curculigo,
Megaphrynium, limoen.
Het duizelt ons. Mooi!! Dit wil ik thuis ook!
We danken Bartjan, Tom en Bas en ieder
voor zich doorkruist nog eens rustig de
Bush, of gaat kijken in de Mangrove, de
Desert, de Ocean...
Els de Rue

WA AR ZIJ N DEZE LEDEN VAN R EGIO WEST OP WEG NA AR...

LEES B I N N EN KORT H ET VERVOLG VAN DE EXCU RSI E NA AR
GELDER L AN D I N DE VOLGEN DE N I EUWSB R I EF.
MET H ET MOTTO: KU I PPL ANTEN LI EFH EB B ERS VI N D J E OVER AL!

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

