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1 – VAN H ET B ESTUU R
Zoals je in onze eerdere nieuwsbrieven kon
lezen, vieren wij volgende week woensdag
22 mei ons 15-jarig jubileum met excursies
naar de kwekerijen L.J. Noordam in
Woubrugge en Morning Glory in Aalsmeer.
Een feestelijke lunch zal gebruikt worden
in Grand Café ‘De Parel’ in Leimuiderbrug.
Inmiddels hebben de 35 leden die zich
hiervoor hebben aangemeld, verdere
informatie hierover ontvangen. We gaan er
een gezellige dag van maken.
Volgend weekend staan enkele leden van
onze regio weer op twee plantenmarkten
waaraan we ieder jaar deelnemen.
Ook iets voor jou om dit ook eens te doen?
Onder de punten 2 en 3 tref je hierover
nadere informatie.

JAARGANG 3 – NUMMER 10

De plantenmarkt in de Hortus in Leiden
was wederom zeer geslaagd. Onze promotie
leverde een nieuw lid op. Een verslag hiervan
zie je onder punt 4.
Annette Seffelaar, lid van onze regio en
tevens lid van de werkgroep Plumeria, is in
de pen geklommen. Ze heeft zich namelijk
gestort op het opkweken van de Adenium
obesum uit zaad. De bedoeling is dat zij ons
hierover alles gaat vertellen: van zaad tot de
volwassen bloeiende plant. De komende tijd
zal zij hier verslag van doen in een serie
artikelen. Deel 1 gaat over de de opkweek,
zie onder punt 5.
Wij hopen dat meer leden haar voorbeeld
zullen volgen en hun ervaringen over het
opkweken en verzorgen van kuipplanten,
liefst voorzien van foto’s, naar ons sturen.
We bieden je hier graag de ruimte voor aan
in onze nieuwsbrief.

2 – B OS & BU RC HTFAI R O OSTVO OR N E OP ZATER DAG 25 MEI

De Bos en Burchtfair in
Oostvoorne is een zeer
gevarieerde tuinfair met de
nadruk op tuinplanten en
'Groen Leven', een gezellig
tuinevenement dat inmiddels bekendheid geniet in
binnen en buitenland.
De Bos & Burcht Fair Oostvoorne is een unieke tuinfair
voor de regio Zuidwest
Nederland en vindt plaats
op een prachtige locatie in
het centrum van het dorp.
Ruim 100 exposanten
zoals kwekers, hoveniers en
delicatesse-specialisten
presenteren hun producten
op de Hofwei rondom de
historische Burcht en op
het tegenoverliggende
prachtige landgoed
Mildenburg.
De Bos & Burcht Fair
Oostvoorne is altijd op de
laatste zaterdag van mei.

Locatie: Hoflaan | 3233 AN | Oostvoorne
Toegang is gratis.
Open van 10:00-17:00 uur
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3 – HORTUSDAG BOTAN ISCH E TU I N DELFT OP ZON DAG 26 MEI
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• Regio Wesntebn promoot de vereniging
kuipplante

In de Delftse Botanische Tuin is weer genoeg te beleven.
Met o.a. een roofvogeldemonstratie, de voorpresentatie van
de nieuwe zomertentoonstelling en apothekerstuin. Er zijn
vele leuke activiteiten voor de kinderen. En natuurlijk kunt
u ook weer snuffelen bij de diverse kramen waaronder de
stand van Regio West met de verkoop van kuipplanten en de
promotie van de vereniging.

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

Tevens is er dit jaar een heus primeur! Voor het eerst is er
tijdens de Hortusdag ook een Botanische Kunstmarkt waar
vele kunstenaars hun door planten geïnspireerde werken
tonen en verkopen. Als u op deze link:
https://www.tudelft.nl/evenementen/2019/botanischetuin/mei/hortus-dag-botanische-kunst-markt-2019 drukt
komt u op de webpagina van de Botanische Tuin Delft waar
alle deelnemers aan dit evenement worden vermeld.
Kom in de theetuin tussen alle geuren, kleuren en vogelgeluiden genieten van thee met wat lekkers!

4 – VERSL AG PL ANTENM AR KT I N D E HORTUS LEI D EN OP 11 MEI

De plantenmarkt in de Hortus van Leiden is
iets om naar uit te kijken. Niet alleen voor
Cees Meere, Rudy Vrooman, Piet en Arina
Keijzer, die in de kraam van regio West

stonden, maar ook voor tal van bezoekers
die jaarlijks terugkomen voor het volgens
hen bijzondere aanbod dat telkens weer
meegenomen wordt.

De kraam zelf stond bij de
opening afgeladen met
(sub)tropische planten en tal
van fruitboompjes. Ernaast
stond een grasveld vol rijkbloeiende kuipplanten, met
daar weer naast een grote
opstelling met ‘Stekjes uit
de tuin’ van Piet en Arina.
We hadden dit jaar echt veel
meegenomen. Daar bovenop
kregen we ook nog werkelijk
prachtig weer.
Die goede sfeer
Vanaf het eerste moment
was er een tsunami aan
mensen die heel enthousiast
en zeer koopgraag zich op
al het moois storten.
Ook nu weer was er die
goede sfeer waar Leiden
patent op lijkt te hebben.
Als standhouders hadden
we het zeer naar de zin.
Wat wil je ook met zo’n
goede organisatie: we
werden echt in de watten
gelegd. Eten, drinken, alles
was piekfijn verzorgd.
Verder is deze plantenmarkt
echt een liefhebbersmarkt
met een leuk geschakeerd
aanbod. Zeer de moeite om
eens rond te lopen zover dat
het mogelijk was om even de
stand te verlaten.
De kopers waren daarbij ook
uiterst belangstellend. Dat
mondde uit in tal van leuke
gesprekken. Op vele vragen
konden we antwoord geven,
maar je kreeg daarbij geregeld
heel veel interessants te
horen.

Er zijn duidelijk meer
kuipplantenliefhebbers
dan er leden in onze
vereniging zijn en velen
trokken deze dag langs
onze kraam.
Leuk waren daarbij een
flink aantal uiteraard
goed geïnformeerde
studenten, met daarnaast
tal van mensen, jong en
oud, die van buiten
Leiden kwamen (met
daaronder opvallend veel
Belgen), met soms zeer
specifieke vragen of opmerkingen. Ook de plumeria’s, die bij een
aantal van ons in regio West een meer dan
gemiddelde belangstelling hebben, kregen
al snel nieuwe eigenaren.
Bovenal inspirerend
Het was dan ook gezellig druk. De tijd vloog
werkelijk om. Aan het eind van de dag

stond de teller op ruim 4000 bezoekers.
Tegen het eind van de middag werd het
opeens iets rustiger en kregen we de rust om
eens om ons heen te kijken. Nagenoeg alles
was weg! En bij sluitingstijd waren we los.
Alles was verkocht. Al met al een gezellige en
bovenal inspirerende dag.
Wie er niet bij was, heeft wat gemist...

5 – ALLES OVER ADEN I UM – DEEL 1 – D E OPKWEEK
Frits van Melle en ik zijn
leden van de Plumeriawerkgroep. Dat maakt ons
erg nieuwsgierig naar wat
het experimenteren met
verschillende bemestingen en manieren van overwintering doet voor het in
bloei krijgen van plumi's.
In de literatuur wordt
gesproken dat er in ons
klimaat een periode van
vijf jaar zit tussen zaaien
en bloeirijp zijn van een
Plumeria, dat duurt dus
best wel lang...
Onze werkgroep is in 2017 gestart met
zaaien, zien we dan pas in 2021 resultaat?
Dat is iets voor de lange adem.
De woestijnroos, Adenium obesum, komt
uit dezelfde plantenfamilie, maagdenpalm,
maar deze kan twee jaar na zaaien in ons
klimaat al gaan bloeien. En: ‘resultaten
behaald met de kweek van Adenium
obesum zijn misschien ook wel door te
trekken naar de kweek van Plumeria’.
Kijk, dat klonk (en klinkt) twee ongeduldige
en tot dan toe pure plumi-liefhebbers, als
muziek in de oren!
Echter, voordat er Adenium gezaaid kon
worden, moesten deze nieuwelingen in het
métier eerst uitzoeken hoe te werk te gaan.
Al dan niet zaden voorweken, samenstelling van het substraat, tray of potjes,
onderverwarming, belichting, etc.
De toegepaste methoden in de literatuur
en op internet zijn nogal divers, feitelijk net
zoals bij Plumeria. Na lang dubben werd
voor de eerste zaaipoging in grote lijnen
een aanpak vastgesteld.
Op zoek naar zaad
Eind 2017 begonnen we aan onze zoektocht

Wie wil er geen Adenium? Zowel bloem als blad laten
overeenkomsten zien met de Plumeria.

naar adeniumzaad. Nu heeft Adenium
dezelfde vervelende eigenschap als Plumeria:
ze vererven heel vaak niet het uiterlijk van de
moederplant. Als je zaad koopt van Adenium
obesum, bestaat er een grote kans dat je
zaailingen uiteindelijk roze bloemen krijgen,
de basiskleur. Net zoals bij diverse soorten
Plumeria, die als basiskleur wit-geel hebben.
Ik hou van roze, maar om nu een heel regiment rozebloeiende adeniums op te kweken...
liever niet. Toen vonden we een webwinkel in
Engeland die adeniumzaad verkocht dat door
handbestuiving was verkregen (waarschijnlijk
uit Thailand). Dus met twee geselecteerde
ouderplanten met bepaalde bloemkleuren.
Dat maakt de kans dat je andere kleuren dan
roze krijgt groter. Het feit dat dit zaad duurder
is, moet je dan maar op de koop toe nemen.
Frits was verliefd geworden op de bloemkleuren van de soort ‘Triple Superstar’,
zodoende werd het besluit genomen om
hiermee aan de slag te gaan. De bestelling
werd in december gedaan en natuurlijk
kwamen er nog diverse soorten bij. De
verkoper aan de andere kant van Het Kanaal
was dus bepaald niet ontevreden over ons.

Week 5

Week 6

Het zaaien
Het pakketje kwam begin januari 2018 bij
mij aan, het aandeel van Frits werd meteen
doorgestuurd. Hij was niet meer te houden,
medio januari werden de zaden ingezet,
met bijverlichting. De zaaikist stond onder
constante surveillance. Ruim twee dagen
later keek Frits de eerste kiemplantjes uit de
grond. Ik volgde pas ruim een week later met
zaaien. In een doos bekleed met radiatorfolie

en een verwarmingsmat, waarin twee
kweekbakken passen. Trays met 5 cm plantgaatjes gevuld met een goed waterdoorlatend grondmengsel, vooraf gesteriliseerd in
de magnetron, goed natgemaakt, hierop plat
de voorgeweekte zaden en afgedekt met
een laagje grond. En LED-groeilampen erboven. Ook bij mij was het na drie dagen prijs
en in de paar weken erna kiemden er velen.
Toen werd het uitproberen wat de zaailingen

Week 8

Week 10

aan verzorging – licht, water,
warmte – wilden. Uiteindelijk
was het kiempercentage van
het zaad ruim 80%.
Het noodlot
Toen sloeg bij Frits het noodlot
toe en gingen zijn zaailingen
plat, waarschijnlijk door
schimmel. Dat kan ontstaan
door een combinatie van teveel
vocht en te weinig ventilatie.
Hij bestelde onmiddellijk weer
zaad en ging opnieuw aan de
slag, de bikkel. Mijn exemplaren
groeiden onverstoorbaar door,
nu bij een raam op het zuiden,
de caudexen werden steeds
langer en dikker. Toen ze na tien
weken, medio april, twee sets
echte blaadjes hadden, gingen
ze naar hun nieuwe behuizing.
D9-potjes met daarin een van
tevoren met elkaar doorgesproken grondmengsel: 60% kiezel,
split, (deels perliet bij mij), bark
en 40% mediterrane- en cactusgrond. Zwaar, die potjes met al
die stenen en steentjes. Frits,
die ermee van kas naar huis en
vise versa sjouwde, tilde zich
een breuk. Had hij ook maar net
zoals ik een deel perliet moeten
gebruiken, dat maakt het
grondmengsel een stuk lichter.
Bemestingstest
Toen was de tijd rijp om een
bemestingstest in te zetten
met de zaailingen. Wat ik
precies heb gedaan en hoe en
welke resultaten ik ermee
kreeg, daarover een volgende
keer meer.
Annette Seffelaar

LEES B I N N EN KORT H ET VERSL AG VAN DE BOS & BU RC HTFAI R OOSTVOOR N E EN DE HORTUSDAG DELFT I N EEN VOLGEN DE N I EUWSB R I EF.
OF NOG LEU KER, GA ER EENS H EEN!

7 – 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

