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1 – VAN H ET B ESTUU R
De viering van ons 15-jarig jubileum was
zeer geslaagd. Eén van de aanwezige leden
reageerde achteraf door op te merken: ‘Een
kuipplantenvereniging waardig. Ik vond het
heel leuk en heel lekker.’ Treffender kan het
niet worden samengevat.

JAARGANG 3 – NUMMER 11

36 personen is niet mis. Het is duidelijk dat
het Engelse gezegde ‘the more, the merrier’
of in goed Nederlands ‘hoe meer zielen,
hoe meer vreugd’ dat onderschrijft.
Hopelijk dat de opkomst bij onze komende
activiteiten zo hoog blijft. Het verslag van
deze feestelijke bijeenkomst is van Els de
Rue, zie je onder punt 2.
Dat onze kuipplanten het tot voor kort
zwaar te verduren hebben gehad vanwege
de aanhoudende lage temperaturen zijn we
door het prachtige weer van de afgelopen
dagen snel vergeten. We hopen door de
meer aangename temperaturen dat de groei
en bloei van onze kuipplanten snel op gang
gaan komen.

2 – VERSL AG 15-JAR I G J U B I LEUM OP 22 MEI
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Na een hele reeks droge, grauwe, kille en
deprimerende dagen brak op 22 mei de zon
weer door.
Net op tijd, want het was feest in regio
West: we bestonden 15 jaar!

We startten bij de terrasplantenkwekerij van
Arjan Noordam in Woubrugge, midden in het
Groene Hart.
Arjan heeft zich gespecialiseerd in klimmende
eenjarigen en levert kwaliteitsplanten aan
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tuincentra en de vakhandel. Hij is marktleider op het gebied van Thunbergia alata
(zie foto 1+2), maar daarnaast kweekt hij
violen, Jasminum polyanthum, vulling voor
hanging baskets (foto 3+4), Rhodochiton
atrosanguineus (foto 5), fuchsia's,
Echinacea, Lophospermum en Hibiscus
moscheutos ‘Extreme’(grootbloemig en
winterhard). Afhankelijk van het seizoen
gebeurt dat binnen (1,5 ha kas, foto 6)
of buiten (1 ha., foto 7) en dan
vooral de Echinaceae,
5
eenjarigen en Jasminum
polyanthum.
Automatisering
In de kas is alles zoveel
mogelijk geautomatiseerd,
zoals het watergeven,

plantentransport via lange
transportbanden etc.
Voor het watergeven wordt
gerecycled regenwater gebruikt
in een gesloten systeem.
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Bemesting en insecten
De hoeveelheid meststoffen in de potgrond wordt elke 2 à 3 weken via grondmonsters gecontroleerd. Arjan is van
mening dat planten, die de juiste meststoffen krijgen in de juiste hoeveelheid,
beter in staat zijn zich te verweren tegen
plaaginsecten, bijvoorbeeld doordat ze
dikkere celwanden hebben waar die nare
zuigsnuitjes niet zo makkelijk doorheen
kunnen.
Spuiten doet hij zo min mogelijk. Hij zet
roofmijten in en probeert door plantensoorten te combineren het de biologische
bestrijders zo aangenaam mogelijk te
maken (sluipwespjes op Physalis snoepen
van stuifmeel van Echinacea, bijvoorbeeld).
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Na dit leerzame
bezoek was het
tijd om met een
feestelijke lunch
in Grand-café
De Parel (sic!) in
Leimuiderbrug
het 15-jarig
lustrum te
vieren...
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En het was hèt moment om een aantal mensen, maar met
name Cees Meere als groot en gedegen organisator, eens
goed in het zonnetje te zetten.
Cees kreeg een prachtige Zuid-Afrikaanse kuipplant
(Drosanthemum floribundum) aangeboden door Frans
Broeders (zie foto 4) en werd vervolgens ook nog in
passend Zuid-Afrikaans toegesproken door Jan van Dijk!

Enigszins lodderig begaven we ons
vervolgens op weg naar de tweede kwekerij, Morning Glory in Aalsmeer, weer
zo’n echte liefhebberskwekerij, waar
iedereen meteen uitgezwermd zou zijn
over het terrein, ware het niet dat we
eerst ook het verhaal van Chris en
Caroline Tilanus wilden horen!
Geen fijn voorjaar
Het weer heeft ze dit jaar flink parten
gespeeld, te droog, te lang koud,
planten komen (in de onverwarmde kas)
laat op gang. Maar de luizen niet! Die
roeren zich al bij 1°C, de roofvijanden
pas bij 10°C. Nu is het een bekend

verschijnsel dat roofvijanden pas op
gang komen als de plaag al lang en breed
een feit is (anders hebben ze immers
niets te eten), dus dat je altijd een beetje
achter de nare feiten aan loopt, maar is
de plaag eenmaal onder controle, dan
stort ook de ‘roofpopulatie’ in en dan kun
je weer helemaal opnieuw beginnen met
het inzetten van je sluipwespjes...

Geen feest zonder verloting
Een vrolijke verloting van een flink aantal
spannende Morning Glory-planten sloot het
officiële gedeelte van dit bezoek af, waarna
we uitwaaierden over de kwekerij en ja, hoe
kan het anders, met toch maar weer een
enkel plantje of zelfs meer dan dat, tevreden
huiswaarts keerden.

H ET FEESTELIJ KE VERSL AG VAN H ET 15 - JAR IG J U B I LEUM WAS EEN
APARTE N I EUWSB R I EF WA AR D. I N DE VOLGEN DE H ET VERSL AG VAN
DE BOS & BU RC HTFAI R OOSTVOOR N E EN DE HORTUSDAG DELFT.

3 – OVER I GE 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

