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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het bestuur van Regio West kijkt terug op
een prachtig kuipplantenseizoen:
• De eerste bijeenkomst in Moordrecht
was zeer geslaagd o.m. door een zeer
informatieve lezing van Sander Onsman.
• We stonden door het jaar met een
kraam op aardig wat bijeenkomsten waar
(kuip)plantenliefhebbers bijeenkomen
om daar promotie voor de vereniging te
maken, informatie te geven over kuipplanten en daarbij planten te verkopen
om onze activiteiten te ondersteunen.
• Voor het eerst hielden we een plantenen stekjesmarkt voor en door onze leden.
• Verder maakten we een zeer bijzondere
3-daagse excursie naar Gelderland
• Tenslotte hopen we velen van u te
kunnen verwelkomen op de slotdag van
het jaar in Moordrecht op 13 oktober.
Met informatie in een tiental nieuwsbrieven hoopten we dat vele van onze leden
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langs zouden komen voor al het prachtigs
dat er te zien was, om misschien iets aan te
schaffen, maar bovenal om elkaar te zien
en ervaringen en informatie uit te wisselen.
Samen is het leuker
Een vereniging bestaat bij de gratie van de
dynamiek die er tussen de leden is. Het
landelijke bestuur maakte verheugd in haar
nieuwsbrief bekend dat er een heel lichte
groei is in het ledenaantal. Wij willen
daarbij de kanttekening maken dat Regio
West uit meer dan 100 leden bestaat
waarvan slechts een klein aantal een of
meer activiteiten bezoekt of reageert op
informatie die ze ontvangen. Het gaat dus
niet alleen om aantallen maar vooral om
betrokkenheid. Als regiobestuur vragen we
ons daarom nu eens hardop af:
• Wat mist men of is overbodig waardoor zo
weinig leden deelnemen aan activiteiten?
• Is een nieuw intiatief als een plantenen stekjesmarkt een verrijking?
• Voorziet de nieuwsbrief zoals u die dit
jaar hebt ontvangen in uw behoefte aan
informatie?
Het bestuur van Regio West wil ook het
komende jaar een mooi programma
neerzetten waar zo veel mogelijk leden zich
bij betrokken voelen. Zo houden we onze
vereniging levendig.
Graag horen we van u wat u daarbij nodig
vindt (cmfmeere@ziggo.nl of 070-3994073).

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. In de vorige
nieuwsbrief deed Els de Rue verslag van de eerste dag waarbij
een heel bijzonder bezoek aan
Burgers’ Bush werd gebracht.
Zaterdag 18 augustus stonden er drie
tuinen op het programma.
De Passiflorahoeve
Als eerste bezoeken we de Passiflorahoeve
van Piet Moerman in Harskamp. Na een
loopbaan als loodgieter krijgt hij met
psychische problemen te maken, waardoor
Piet in 2002 besluit met iets nieuws te beginnen. Hij kweekte al passiflora’s en
fuchsia’s, toen hij vervolgens ook
tropische vlinders ‘probeerde’.
Stap voor stap bouwde hij,
met hulp van zorgbehoevenden, die aanvankelijk
via het Leger des Heils bij
hem kwamen, zijn vlinderen kuipplantenboerderij op.
De problemen van de cliën-

ten van Het Leger bleken toch wel erg heftig
zo af en toe, zodat Piet nu mensen opvangt,
die door de psychiatrie zijn opgegeven, maar
bij hem een welkom onthaal vinden. Er is genoeg te doen, het terrein beslaat 16.000m²!
Eenieder mag zelf zijn werkzaamheden kiezen. Geld van de overheid krijgt Piet
sinds 2003 niet meer, inkomsten
komen uitsluitend van de bezoekers.
Vlinders te over
In en buiten de kassen (een
wilde plantentuin) bevindt
zich een aantal natuurgetrouwe biotopen met tropi-

sche en sinds 2017 ook Europese vlinders,
die allemaal hier worden gekweekt. Leuk
detail: de vlindermensen van Burgers Zoo,
die de vlinders in de Mangrove verzorgen,
hebben hier allemaal hun opleiding gehad.
Dat vlinderkweken is geen sinecure, want
bacterieziekten, muizen en sluipwespen
konden de met vlinderpoppen gedekte tafel
van Piet wel waarderen, waardoor passende
tegenmaatregelen nodig waren, zoals
kooien met zeer fijn gaas tegen de sluipwespen en betonnen vloeren om de muizen
buiten te houden.

Een weelde aan kuipplanten
Buiten en binnen de vlinderkassen
treffen we een weelde aan kuipplanten aan: hibiscussen, fuchsia’s,
agapanthussen, erythrina’s, citrussen,
bananen, canna’s, ipomoea’s, brugmansia’s (in de tuin met een tussenbeplanting van tientallen dahlia’s en
pelargoniums), de Nationale Collectie
aristolochia’s en natuurlijk passiflora’s
(300 soorten!). Alles wordt liefdevol
verzorgd door zo’n 70 vrijwilligers
(70 in de zomer, in de winter zijn het
er 30). Alles ziet er prima uit.

Ongediertebestrijding gebeurt zo milieuvriendelijk
mogelijk, met SBI (met uitvloeimiddel) van Brinkman tegen wolluis, Mycotal van Koppert + SBI
tegen witte vlieg en Sivanto van Bayer tegen
dopluis en thrips.
’t Is jammer, maar de ochtend blijkt toch weer te
kort om alles rustig te kunnen bekijken...

Ampie’s Berg
De middag is gewijd aan een bezoek aan
twee bijzondere tuinen. Als eerste: Ampie’s
Berg in ’t Harde. Ampie Bouw heeft zijn
leven gewijd aan het realiseren van deze
tuin, een weelde aan kleur en vorm in het
horizontale, maar ook in het verticale vlak:
de ‘berg’ van 15 meter hoog!!

Overal wandelpaden, omzoomd door
blakend gezonde, goed gevormde en rijk
bloeiende (kuip)planten, die je doen
beseffen, dat wat je straks thuis zal aantreffen, er maar magertjes bij zal afsteken...
Zijn ‘geheim’ is mesten, mesten, mesten.
Niet zozeer veel in één keer, maar regelmatig, bij iedere gietbeurt wat. Eigenlijk

hetzelfde als wat we het vorig jaar bij Wim
en An Klerks hebben gezien, die hun planten
met water met voedingszouten uit een reuzenton begieten en – terugdenkend aan de
Bush – daar staan de planten in de volle
grond en kunnen vrijelijk hun wortels naar
alle kanten uitsturen!

De solanums die Ampie langs trellis had
groeien, waren daar ook een voorbeeld van:
WOW! Wat een bloei! De mijne in pot
wordt na verpotten al in juli paarsbladig,
blad wordt geel en valt af; de bloei is matig
– in de volle grond ermee!

Heel leerzaam
De Fantasietuin in Oldebroek,
de laatste die dag, is qua
sfeer wel een beetje verwant
aan Ampie’s tuin.
De ondergrond ter plekke,
kleine heuveltjes en dalletjes
(vast een ijstijdrelict) leent
zich daar ook wel toe: ook
hier hoog en laag, tunneltjes,
zitjes, kasteelachtige bouwseltjes, bruggetjes... je waant
je in Hobbitland, maar dan
wel met – ook hier weer –

fantastische (kuip)planten, een weelde aan
knolbegonia’s, pelargoniums, bijzondere bomen
en struiken en alles opnieuw in topconditie!
Misschien moeten we ook wat meer gaan
mesten en sowieso wat meer aandacht en tijd
aan onze planten besteden? Deze dag was in
dat opzicht in elk geval heel leerzaam!
Els de Rue

LEES B I N N EN KORT H ET
SLOT VAN H ET VERSL AG
VAN DE EXCU RSI E NA AR
GELDER L AN D I N DE
VOLGEN DE N I EUWSB R I EF.

OOK I N DE VOLGEN DE N I EUWSB R I EF:
I N FORM ATI E OVER DE SLOTB IJ EENKOMST I N MOOR DR EC HT OP ZATER DAG
13 OKTOB ER. ZET DI E DATUM VAST I N
UW AGEN DA. HOPELIJ K TOT ZI ENS!

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

