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1 – VAN H ET B ESTUU R
Nog een week of twee en dan zal regio
West weer acte de présence geven op de
najaarsmarkt die jaarlijks wordt gehouden
in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
Een gezellige markt waar niet alleen
Amsterdams publiek op af komt maar ook
andere geïnteresseerden, zelfs uit het
buitenland. Een aanrader om naar toe te
gaan. Voor verdere informatie zie punt 2.
Frits van Melle heeft wederom een leuk
stukje geschreven over de status van het
zaailingenproject plumeria’s.
In aansluiting hierop presenteert de werkgroep Plumeria ook nog wat foto’s van
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plumeria’s die de werkgroepleden zelf in
bloei hebben gekregen. Dit om te laten
zien dat het in bloei krijgen van plumeria’s
tot de mogelijkheden behoort.
Zie de punten 3 en 4.
Het is al weer een tijdje geleden dat de
leden elkaar konden ontmoeten. Dat was
tijdens onze 2-daagse excursie begin juni
naar Brabant en Limburg.
Dit kan weer tijdens onze ledenbijeenkomst in Moordrecht op 12 oktober.
Onze voorzitter, Rudy Vrooman houdt daar
de lezing Madeira – meer dan een
kuipplantenparadijs.
Verdere informatie over deze bijeenkomst
vind je in de volgende nieuwsbrief die je
begin oktober kunt verwachten.

2 – NA JA ARSM AR KT HORTUS A MSTER DA M OP 21 EN 22 SEPTEMB ER

Net zoals vorig jaar organiseert de
Hortus Botanicus Amsterdam, een
Najaarsmarkt.
Hortus-fans kunnen dit weekend
hun hart ophalen bij de vele
kramen waar groene ondernemers
en verenigingen hun producten
aanbieden. Planten van
verschillende kwekers en
verenigingen, ambachtelijke voedingswaren en
een heleboel plantenkennis: je vindt het op de
Najaarsmarkt!
Ook Regio West staat
hier met een stand om de
vereniging te promoten
en met verkoop van
subtropische planten.

Kortom, een gezellig weekend
voor jong en oud. Zeker als we
nog een aantal van onze leden
daar zouden tegenkomen!
Adres: Plantage Middenlaan 2a
1018 DD Amsterdam

Wil je weten wie no
g verder
deelneemt aan de
ze markt, ga dan na
ar de website van
https://www.deh
de Hortus:
ortus.nl/activiteit/
najaarsmarkt/.

Entree
tot de Hortus
is € 9,75 voor
volwassenen en
€5,50 voor
senioren en kinderen
(5 t/m 14 jaar).
Open van 10:00
tot 17:00 uur
Kijk op
www.dehortus.nl
Voor meer
informatie

3 – PLUMER IA WER KGROEP – H ET ZA AI LI NGEN PROJ ECT
Wij, kornuiten van de Plumeria werkgroep,
maken er een gewoonte van elkaar een
keer of vier per jaar te ontmoeten. Om te
werken. Zoals het een werkgroep betaamt.
Waarbij we het niet schuwen het nuttige
met het aangename te verenigen.
Sommige buitenstaanders vermoeden dat
het andersom is, maar dat is niet het geval!

April 2019, als dat geen knop is...

Begin april haalden we de planten terug
uit de winterstalling van Overzee in Den
Helder. Een paar minkukels verhuisden van
de plumi kweektafel naar het dito Walhalla.
Een stel lange lijzen werden gekortwiekt tot
een meer hanteerbaar formaat. De vrijkomende toppen werden in de grond gestopt
om ervaring op te doen met stekken. En er
werden een paar verzorgingsmethoden afgesproken om het effect daarvan op groei
en bloei te kunnen bestuderen.
Tompoucen en resultaten
In juli kwamen we opnieuw bijeen. Om de
joekel van een Zaandamse tompouce tot
ons te nemen. Het is gebruikelijk dat Rudy
die ter beschikking stelt. Hij denkt kennelijk
dat we dan enthousiaster lid van de werkgroep blijven. Dat is natuurlijk niet zo, maar
dat vertellen we hem niet. En omdat we
toen toch bij elkaar waren, bekeken we
gelijk ook naar de afgesproken verzorgings-

April 2019, allemaal weer terug bij Ton. Bedankt, Juul.

Juni 2019, als de spreekwoordelijke kool...

methoden en de warme aandacht die Ton
onze studieobjecten geeft, voor resultaat
hebben gehad.

gekortwiekte plant gezeten te hebben.
De stek wortelde vlot, maar de bloemknop
overleefde de marteling van het afsnijden
niet. De stek vertakte zich echter
symmetrisch het bewijs dat de
knop er wel degelijk gezeten
moet hebben.

Nog niet verwacht, maar...
De grootste verrassing was de
bloei. Van de 67 planten die
de winter en de strenge
Het houdt niet op
selectie van Ton overleefd
Twee niet-gestekte planten
hebben, blijken er nu, het
vertakten zich ook symmederde jaar na zaaien, vier
trisch. Ook daar moeten dus
aanstalten tot bloeien te hebbloemknoppen gezeten hebben gemaakt. Eén daarvan is
ben die niet tot ontwikkeling zijn
daadwerkelijk in bloei gekomen.
Dat was een van de planten die we
De Overzee-plumi gekomen. We vermoeden waar dat
mee te maken heeft: de kou!
Overzee als dank voor het logeren
De overwinteringsruimte bij Overzee wordt
cadeau hadden gedaan en daar dus is
namelijk op een minimum van ca 15°C
gebleven. Hij bloeide in de gebruikelijke
gehouden. Ton heeft een onverwarmde kas
wit-gele kleur, maar met een schitterende
waarin het tegen onze verwachting in, in
roze gloed!
april en eerste helft mei ’s nachts 3° tot 7°C
is geweest. Een temperatuur die onze
Symmetrische vertakking
schatten niet gewend waren!
Een tweede knop blijkt in de stek van een

Mei 2019, in april getopt...

Eind juni, ze hebben er zin in!

Stekken
Ondanks die kou hebben de
planten zelf het de afgelopen
maanden uitstekend gedaan.
Zo goed zelfs dat er opnieuw
enkele tientallen gestekt zijn
om het formaat hanteerbaar en
de plant toonbaar te houden.
We beschikken nu dus over een
kleine honderd planten. Iemand
belangstelling? Je hebt kunnen
lezen dat we voor een goed
gelukt stukje gebakken huisvlijt
Gestekt, maar dapper doorgroeiend...
(kopen mag ook) mogelijk wel
te vermurwen zijn. En anders
wat te gaan pesten: wat minder water
lukt het wel met twee. (Annette souffleert
dan ze aan zouden kunnen en wat meer
mij: ‘Probeer drie!’)
mest.
Ik weet hoe je suiker maakt, maar snap
Weelderig
absoluut niet hoe je met meer mest de
Alle planten en stekken groeien zo weeldegroei van planten kan remmen. Ton snapt
rig dat het formaat ondanks het kortwieken
dat wel. En hij is onze goeroe. Dus hij
een probleem kan gaan worden.
krijgt de zegen!
We hebben daarom besloten de planten

De ongetopten zijn in augustus niet meer te houden, dat wordt dus al vroeg afharden...

Lekker veel kali
Verder hebben we besloten de planten af te
harden door ze de laatste twee maanden
van het groeiseizoen allemaal veel kali te

geven. NPK 7-14-28. Ongeacht het voedingsregiem dat ze tot nog toe hebben. Zodat het
allemaal vergelijkbaar blijft.

En dat geldt eigenlijk ook voor de afgetopte plumi’s en ze zijn meer dan toonbaar!

Jonge planten worden groot
En dan is er op de valreep nog het nieuws bij
dat bij vier van de plumi’s knopvorming te

zien is. Onze jonge planten beginnen
volwassen te worden. Wat gaat dat voor
volgend jaar beloven...

4 – PLUMER I A WER KGROEP – B LOEI EN D E PLUMER IA’S
Begin 2015 is de werkgroep van start
gegaan om te onderzoeken op welke wijze
je plumeria’s jaarlijks in bloei kunt krijgen
als kuipplant. Via het internet is er eerst
een heleboel informatie verzameld om er
achter te komen welke factoren daarbij
van invloed zijn.

Na vier jaar is inmiddels duidelijk geworden
dat het van belang is om de Plumeria zo
vroeg mogelijk uit de winterslaap te halen
zodat er voldoende tijd is om de plant jaarlijks in bloei te krijgen. Verhoging van de
temperatuur in de maanden maart en april
oplopend naar 20 graden en op een lichte
standplaats met zoveel mogelijk zon kunnen daarbij helpen.
Verzorging
Een goed gedraineerde potgrond, regelmatig controle op ongedierte en een goede
waterhuishouding zijn een vereiste. Zomers
voldoende vochtig houden van de grond. De
plumeria’s mogen dan zeker geen natte

voeten krijgen, dus tussen de watergiften de
grond eerst laten opdrogen. ’s Winters nagenoeg droog houden. Te grote temperatuurverschillen zullen de groei en bloei stagneren.
Wekelijkse bemesting in de groeiperiode is
noodzakelijk. Gestart kan worden met NPK
20-20-20 afgewisseld met 10-52-20 – 1 theelepel (3 gram) per 1 liter water. In juli en
augustus kan ook nog worden overgegaan
naar NPK 10-30-20 en 7-14-28 om af te harden.

Echt, ze bloeien!
De foto’s zijn van plumeria’s die dit
jaar in bloei zijn gekomen, nadat ze al
enkele jaren in bezit waren van de
werkgroepleden.
Daarmee willen we je laten zien dat
het zonder meer mogelijk is plumeria’s
jaarlijks ook in ons klimaat in bloei te
krijgen.

5 – B OTAN ISC H E TU I N ZU I DAS A MSTER DA M OP 14 & 15 SEPTEM B ER

Op 14 en 15 september zijn er de Open
Monumenten Dagen in Amsterdam. Je
kunt daarbij een bezoek brengen aan de
meest bijzondere monumenten van de
stad. Dit jaar is het thema: Stadsvermaak,
voor alle liefhebbers van sport, theater en
ander plezier.
Daarbij is er voor kuipplantenliefhebbers
veel te zien in de Botanische tuin Zuidas.
Deze hortus verdient zeker een bezoek.
Het heeft de grootste cactusverzameling
van Nederland, bijzondere bloemen- en
plantensoorten, penjingtuin en bonsaicollectie, lommerrijke zitjes en een
imposante oranjerie.
Op zaterdag en
zondag zijn er
rondleidingen om
12:00 en 15:00 uur.

Plantenmarkt
Op zondag 15 september is er bovendien
een gezellige markt met planten, kruiden,
grassen, bamboes, zaden en bollen van
Biologische Kwekerij Wiering, Kwekerij
De Ent en Van Tubergen.
Potje Toe verkoopt delicatessen van eigen
oogst en Imker Henk Kooij staat er met
honing en kaarsen. Dochter Nanny
Speetjens-Kooij exposeert haar op de
natuur geïnspireerde schilderijen en
tekeningen.

De Botanische tuin Zuidas bevat vele bijzondere
planten die onderdeel zijn van de Nationale
Plantencollectie en heeft de grootste collectie
cactussen en succulenten van Nederland.

Bezoekers kunnen bij de penjingtuin ook
genieten van Japanse thee, koekjes en
sake. Verder is er een bonsai-demo en er
zijn handgemaakte tasjes en etuitjes van
de mooiste stoffen.
Natuurlijk is er ook koffie met appeltaart.

Botanische tuin Zuidas | gratis toegang |
14 & 15 september 10:00-17:00
gratis parkeren in het weekend
Van der Boechorststraat 8
1081 BT Amsterdam Buitenveldert
www.botanischetuinzuidas.nl

6 – LEDEN DI E AN DER E LEDEN ONTVANGEN...

Via de mail ontving je een uitnodiging om
bij ons lid Gerard Rosema langs te gaan
om zijn agapanthussen te bewonderen.
Sinds een paar jaar is hij die aan het

veredelen. Ons bezoek op 24 juli was zeer
de moeite waard. Gerards ervaringen kun je
binnenkort in De Parel lezen, vertrouwde hij
ons toe. Hopelijk met veel mooie foto’s!

7 – 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

