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1 – VAN H ET B ESTUU R
De meerdaagse excursie op 7 en 8 juni had,
op verzoek van enkele leden, één overnachting. Het is een zeer geslaagde trip geworden afgaande op opmerkingen gedurende
het uitje. Er was afwisseling genoeg, zowel
wat er te zien was als wat er gekocht kon
worden.
Het blijft de intentie van het regiobestuur
om voor zo veel mogelijk leden activiteiten
te organiseren. We hopen met deze nieuws-

brief de deelnemers een leuke herinnering
te geven en wie er niet bij kon zijn een
indruk van wat ze gemist hebben. Misschien
dat er bij komende excursies nog meer
deelnemers zich opgeven en dat er vooral
ook nieuwe gezichten te verwelkomen
zullen zijn.
Het regiobestuur krijgt gelukkig met enige
regelmaat welkome suggesties die het ook
zoveel mogelijk probeert te benutten.
Die zijn van harte welkom!
Nog even terugkomend op het 15-jarig
jubileum: bij Kwekerij Morning Glory
werden een groot aantal planten onder de
leden verloot. Chris Tilanus kon van één
plant de geslachtsnaam wel noemen,
maar – heel uitzonderlijk voor hem – niet de
soortaanduiding. Om welke plant het gaat,
zie je onder punt 7

2 – TWEEDA AGSE EXCU RSI E – DE TUYN K A MER I N ’S GR AVENMOER

Dit jaar ging regio West twee dagen naar
Noord-Brabant en Limburg. Anders dan ervoor
was er gekozen voor één overnachting.
Op vrijdag 8 juni deden we als eerste tuin
De Tuynkamer in ’s Gravenmoer aan.

uitgebreide koffietafel. Daar vertelden
Anne Marie en Peter van Woensel meer
over de passie die zij voor tuinieren hebben. Ruim 20 jaar terug hadden ze de
boerderij met 2700 m2 grond gekocht.

Dit is een echte liefhebberstuin. Zestien leden
(onze vaste reporter Els de Rue kon er helaas
niet bij zijn) konden even rondlopen voordat
ze in de serre verwend werden met een

Alles vooral naar eigen inzicht
Bij het maken van een tuinplan was de
grote wens van Anne Marie een rozentuin en die is er dan ook gekomen.

Verder zijn er diverse tuinkamers aangelegd
met elk een andere sfeer. Naast de Engelse
rozentuin met een barok rozenprieel kwam
er een vijvertuin met grassen, een
blauw-gele bordertuin, een rode border en
een rustieke tuin in sobere grijstinten.
De grond bestaat uit zand en turf. Voor de

aankoop van de fruitbomen konden ze
een gemeentesubsidie krijgen. Toen ze
problemen met de buxusmot kregen
hebben ze die vervangen door de Ilex
crenata ‘Darkgreen’.
Eenmaal rondzwervend in de tuin werd
het ons snel duidelijk hoe groot en ook

gevarieerd de tuin was. Je hoorde
slechts stemmen, maar zag niemand
omdat men in andere delen op
ontdekkingstocht was.

Overal ook kuipplanten
Leuk voor ons was dat er overal ook kuipplanten
waren geplaatst. Die geweldig grote kas werd
in de zomer voor het sociale benut, maar was
daarnaast een eerste klas overwinteringsplek.
De hele tuin wordt vanuit allerlei punten
bespoten. Steeds meer werd het duidelijk hoe
doordacht alles was aangelegd. De tuin is
daarbij een waar bijen- en vlinderparadijs.

Zelfs op de wc
kwamen ze voor
hun passie uit.
Daar hing een
geweldig leuk
gedichtje...
Bedankt, Anne
Marie en Peter,
en wat hebben
jullie een prachtig
verzorgde tuin!

3 – TWEEDA AGSE EXCU RSI E – KWEKERIJ ZEELEN BU RG I N DONGEN

Voor de tweede stop gingen we verder
de binnenlanden van Brabant in. Kwekerij
Zeelenburg kennen velen misschien uit Rijswijk.
Maar sinds kort zit men in Dongen. Vele oude
klanten komen ondanks de nieuwe stek nog steeds
hun planten bij Zeelenberg halen. Bij binnenkomst
valt meteen de kleurenpracht op. Het assortiment
bestaat uit fuchsia’s, pelargoniums, verschillende

soorten perkplanten, een hele reeks streptocarpussen en enkele soorten kuipplanten. Iedereen
ging meteen van kas naar kas: de totale oppervlakte is zo’n 12.000 m2..
Een kwekerij met een geschiedenis
Nadat iedereen alles in de kwekerij een beetje
had bekeken en er aardig wat planten waren
aangeschaft, vertelde eigenaresse Yvonne de
Hoog over hoe ze hier waren terechtgekomen.
In 1930 waren haar ouders gestart met een
groentekwekerij in Rijswijk (ZH).

Later waren ze overgestapt op violen, perkplanten en vaste planten. Vanaf 1988 kwamen
daar fuchsia’s bij. Begonnen met 100 soorten
fuchsia’s kunnen ze op dit moment zo’n 1400
soorten aanbieden.
Op zoek naar een nieuwe plek
In 2014 moest het bedrijf op zoek naar een andere locatie, omdat men in Rijswijk woningbouw had gepland op hun vestiging daar.

Nadat ze tijdelijk hun planten in Berkel-Rodenrijs
hadden ondergebracht, konden ze hun huidige
locatie van 12000 m2 aankopen.
Witte bloemen
Smakelijk vertelde Yvonne over hoe zij en haar
klanten de eerste tijd aan elkaar moesten wennen. Dat vertrouwen is er nu wel. Steeds meer
komen op hun kleurenpracht af. Tot slot vertelde
ze over het geheim van de voorkeur voor witte
bloemen in Brabant.
In de winter kan men kuipplanten stallen op 5˚C.
Voor echte warmteliefhebbers als Bougainvillea is
er zelfs plekje bij op 12˚C.

4 – TWEEDA AGSE EXCU RSI E – KEDA EXOTIC PL ANTS I N OSPEL

De laatste bestemming van de eerste dag was Keda
Exotic Plants, het wel heel bijzondere plantencentrum
van Hanny en Wil van Eck in Ospel. Door verkeersdrukte
werd het een rit van ruim twee uur. Er was daar een
enorm assortiment aan cactussen, succulenten, bijzondere kuipplanten en caudexplanten en nog veel meer.

Het was meteen duidelijk dat het allemaal zeer de
moeite waard was voor een bezoek in de toekomst
om dan het assortiment eens goed te bekijken.
Het had veel weg van een snoepwinkel voor plantenliefhebbers.
Bijzondere combinatie
Het bedrijf opende in november 2017. Het combineerde
de kennis van een hoveniersbedrijf, de inkoop van natuur-

steen vanuit de hele wereld en de passie voor
exotische planten en hiermee is hun uit de
hand gelopen hobby uitgegroeid tot een eigen
kwekerij waar Hanny en Wil samen met hun
zonen hun passie voor planten verder in korte
tijd hebben ontplooid.
Assortiment
Een groot deel van het assortiment wordt in
Nederland gezaaid en vermeerderd, waardoor
de planten beter bestand zijn tegen het Nederlandse klimaat. Door die eigen kweek van zeer

unieke planten en doordat ze zelf bij
buitenlandse kwekers inkopen, kunnen
ze een groot aantal bijzondere planten
aanbieden. Hun assortiment exotische
planten bestaat uit o.a. agaves, aloës,
palmen, yucca’s, cactussen, veredelde
Cedrus, Pinus, Ginkgo, kuipplanten en
echt nog veel meer.
Met te weinig tijd en misschien ook te
moe konden we alles slechts ten dele
bekijken, maar één ding was duidelijk:
hier wil je naar terug!

5 – KWEKERIJ FLORES I N TERR A I N MELDERSLO

Het was ’s avonds lekker en gezellig in het
Asteria Hotel in Venray. De volgende ochtend
merkte je een lichte spanning tijdens het ontbijt. Wat zou er te scoren zijn bij Flores in Terra?
Vorig jaar waren we er reeds geweest en de
reacties en planten waren zo positief dat er
besloten was dit jaar er nog eens heen te gaan.

De tweede dag waren een aantal leden
van regio West rechtstreeks naar
Melderslo gereden waardoor onze groep
nu uit 24 leden bestond. Niet mis, dus.
Ook aardig wat leden van regio Zuidoost
waren present. We werden gastvrij ontvangen met koffie, thee en een plakje

cake. We werden door Albrecht
Brands, de eigenaar van Flores in
Terra,welkom geheten, die het een
en ander over zijn bedrijf vertelde,
met name hoe hij door biologische bestrijding het ongedierte
onder de knie probeert te krijgen.
Ook had hij het erover hoe het elk
jaar anders gaat met een bepaalde
plant. Als voorbeeld haalde hij de
Musa aan. Daar leveren ze er per
jaar zo’n 100.00 af (80% gaat overigens naar het buitenland. Nederland is nog niet zo banaan-minded).

Door problemen met de weefselkweek
liepen ze daar flink mee achter. Terwijl wij
kwamen voor de seizoensopruiming kon
men pas onlangs en met grote achterstand de banaan gaan leveren. Verder vertelde hij over de met garantie bloeiende
Jacaranda die in Israel als ent wordt opgekweekt. Een aantal van ons had daar
vorig jaar al veel plezier aan gehad. Ook
bijzonder in het aanbod was de Gardenia
jasminoides ‘Kleims Hardy’. Dit was een
redelijk winterharde en mooie variëteit.
Daarna kon ieder op zoek naar de planten
die hij graag wilde aanschaffen.
Er waren zeker weer veel bijzondere
soorten, grotere of kleinere, kuipplanten
te ontdekken, waardoor er aardig veel
leden met een redelijk tot erg volle
auto weggingen.

Leve Liesbeth
Hierna gingen we naar Horst om de lunch
te gebruiken bij Liesbeth’s Grandcafé. Daar
hebben we werkelijk voortreffelijk gegeten.
Gezellig werd er onderwijl bijgepraat over
allerlei plantavonturen.

5 – VLI N DERTU I N KLEI N COSTA RICA I N SOMEREN

Voor de afronding van onze excursie
gingen we naar Klein Costa Rica,
dat naast allerlei mooie vlinders
nog een reeks andere dieren had
die zeker voor kinderen, heel
interessant zijn.
Het geheel bestond uit drie ruimtes.
Bij binnenkomst torende een
enorme Ficus microcarpa boven
iedereen uit. Aan de voet van de
boom zwommen een flink aantal
roodwangschildpadden.
Vlindertuin
In de daaropvolgende vlindertuin
stond een allesbepalende Chorisia
speciosa met zijn dikke buik vol

immense stekels. Eromheen vlogen tal van
vlinders. Opmerkelijk was ook hoe onverstoorbaar
de dieren waren. Ze lieten zich tot heel dichtbij
benaderen. Er was een flinke collectie aan
kuipplanten, die velen misschien thuis hadden,
maar zeker minder groot.
Vijver met vissen
De laatste ruimte was het grootst met in het
midden een grote en ook diepe vijver en tal van
flink hoge bomen, met ondermeer een Ceiba
pentandra vol met stekels. Vele bezoekers hadden
het misschien niet door, maar door met een
trapje af te dalen, konden ze in observatiekuil

door een raam de geweldige collectie kleine
tot zeer grote vissen zien.
Ook was het mogelijk om alles van bovenaf,
vanuit een loopbrug geheel bovenin de
bomen, te zien. Avontuurlijk maar niet voor
iedereen weggelegd.
Tot slot ging iedereen na een drankje, vol van
indrukken, met een goed gevoel huiswaarts.

7 – WAT IS DE VOLLEDIGE NA A M...

Heel blij was Rudy Vrooman toen de dag na
de viering van het 15-jarig jubileum in de
plant, die hij tijdens de loterij bij Kwekerij
Morning Glory had gewonnen, twee bloemen
zaten.
Op het kaartje in de pot stond ‘Dietes?’
Chris Tilanus van Kwekerij Morning Glory

durfde de soortnaam niet te geven, want de
moederplant had zich heel ongebruikelijk
vermeerderd als een Neomarica, met jonge
plantjes aan het eind van het plantblad,
maar de bloem is duidelijk van een Dietes.
Weet je meer over dit raadsel te vertellen,
mail dan naar cmfmeere@ziggo.nl

8 – 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

