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Onze laatste ledenbijeenkomst voor dit
jaar is al weer over een dag of tien. Naast
de lezing door onze voorzitter over Madeira
staan er een aantal belangrijke zaken op
het programma, zie hiervoor onder punt 2.
Mogen we je verwelkomen?
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5 – Verslag Najaarsmarkt Hortus
Amsterdam op 21 en 22 september
6 – Overige informatie

1 – VAN H ET B ESTUU R
Het kuipplantenseizoen is bijna voorbij.
Misschien nog wat mooie dagen. Het is
weer tijd om onze planten klaar te maken
voor de winterberging. De een kan zijn
planten thuis overwinteren, de ander zal
zijn planten elders moeten onderbrengen.
Zelfs zijn er die – vanwege de grote verzameling planten – zowel het thuis als elders
doen. Snoeien en controleren op ongedierte
zijn de werkzaamheden die moeten gebeuren voor onze kuipplanten naar binnen
kunnen. Daarbij is het van belang om te
kijken welke planten op welke minimumtemperatuur overwinterd moeten worden.
Het zal jammer zijn als je achteraf daar
geen rekening mee hebt gehouden. Hoewel
het afgelopen jaar we maar enkele dagen
vorst hebben gehad.

In botanische tuinen voelt iedere liefhebber van (sub)tropische planten zich thuis.
Daarom vinden wij als bestuur dat hieraan
meer aandacht moet worden besteed.
In onze regio vind je de meeste botanische
tuinen van Nederland. De Botanische Tuin
Zuidas in Amsterdam is er een van waar je
wellicht nog niet bent geweest. Daarom
een foto-impressie onder punt 3 hiervan.
Er heeft zich weer een lid gemeld die een
mooie kuipplant in de aanbieding heeft.
Meer informatie hierover onder punt 4.
Onder punt 5 vind je een verslag van de
Najaarsmarkt, die op 21 en 22 september in
de andere Amsterdamse botanische tuin
werd gehouden.

2 – LEDEN B IJ EEN KOMST I N MO OR D R EC HT OP 12 OKTOB ER 2019

Zoals gebruikelijk wordt de ledenbijeenkomst in de kantine van De IJssel Coatings BV,
Centrumbaan 960 (industrieterrein Gouwepark), 2841 MH Moordrecht gehouden. Uiteraard
worden we welkom geheten door onze gastvrouwen, Ellie van der Eijk en Geesje Maas.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Vanaf 10:00 uur – ervaringen uitwisselen
en bijpraten onder genot van een kop koffie
of thee
• 10:30 uur – de lezing Madeira – meer dan
een kuipplantenparadijs
• 12:30 – 13:00 uur – gebruik van je zelf
meegenomen lunch. Voor koffie, thee en
melk wordt gezorgd
• 13:00 – 13:30 uur – benoeming nieuwe
penningmeester per 1-1-2020 en de
toekomst regio West
• 13:30 – 14:00 uur – programma 2020
• 14:00 – 14:15 uur – uitwisselen van
zaailingen, stekken en planten.
Aan de hand van veel beeldmateriaal vertelt
Rudy Vrooman wat hij in de afgelopen jaren
aan pracht op het bloemeneiland Madeira

gezien heeft. Deze lezing zal zeker aanleiding zijn om dit eiland te bezoeken als je
er nog niet geweest bent of misschien om
er nog eens naar terug te gaan..
Voor het volgend seizoen kun je al meststoffen bestellen via een e-mail aan Piet
Keijzer (Keijzberg@hetnet.nl).
Hij neemt dan uw bestelling mee naar de
komende (of een volgende) bijeenkomst
in Moordrecht. Piet Keijzer heeft ook nog
enkele zakken potgrond in voorraad van
zowel de gewone kuipplantengrond als de
mediterrane potgrond.
Meer informatie over deze potgronden
kun je vinden onder punt 3 van onze
nieuwsbrief nummer 3 van februari 2019.
Hiervoor kun je de link hieronder
gebruiken:

http://oranjerie-regio2.net/wp-content/uploads/default/Nieuwsbrieven/2019_3NBRRegioWest.pdf

3 – FOTO-IMPR ESSI E B OTAN ISC H E TU I N ZU I DAS I N A MSTER DA M

Aanleiding voor deze foto-impressie
was een bezoek aan De Botanische
Tuin Zuidas (voorheen de Botanische Tuin van de Vrije Universiteit
Amsterdam) in het kader van de
Open Monumentendagen die in het
weekend van 14 en 15 september
werden gehouden.
Vele interessante locaties waren in
het Amsterdamse programmaboekje opgenomen waaronder deze
tuin. Medewerkers van de Botanische Tuin Zuidas hadden dan ook
veel werk verzet om het publiek te
ontvangen met onder andere een
aantal rondleidingen. Op de zondag
was er een gezellige markt en op
het terras was het prettig vertoeven
met een kop koffie en een stuk
appeltaart.
De tuin bestaat uit een buitengedeelte en een kassencomplex.
De collectie buiten omvat een zeer
gevarieerde verzameling bomen en
vaste planten, naast een rotstuin en
een varentuin. In de succulentenkas

bevindt zich de grootste cactus- en
vetplanten collectie van Nederland. De tuin
beschikt over de enige Nederlandse
Penjing-collectie en een boeiende collectie
Bonsai, beide zijn in 1982 geschonken door
de toenmalige directeur van de Floriade.
Het onderhoud van Botanische Tuin Zuidas
wordt met grote inzet door een grote
ploeg vrijwilligers gedaan.

Ceres forbesii ‘Spiralis’

Echinocactus grusonii (schoonmoedersstoel)

Crossandra infundibuliformis

Russelia equisetiformis

Openingstijden
De Botanische Tuin Zuidas is het hele jaar
gratis toegankelijk van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Vanaf mei tot en met oktober is de tuin op
de zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur geopend.
Een idee om ook deze botanische tuin eens
te bezoeken!
Phormium

4 – RU B R I EK VR A AG EN A AN B OD

We hebben weer een lid die een kuipplant in
de aanbieding heeft. En dat is Geesje Maas
met een prachtige Tecoma (syn. Tecomaria)
capensis van ongeveer 2 meter die zij overcompleet heeft. Hij bloeit rood/oranje.
Je kunt hem bij haar gratis afhalen in
Moordrecht. Als je interesse hebt, neem dan
rechtstreeks contact met Geesje op via haar
e-mailadres geesjemaas@kpnplanet.nl.
Informatie over de Tecoma capensis
De Tecoma capensis is een attractieve en
decoratieve kuipplant die ongeveer 2-3 meter
hoog wordt De bloemen zijn buisvormig en de
bloemkleur kan variëren van rood tot diep

oranje. Er zijn zelfs planten die geel of
zalmkleurig bloeien. Een standplaats in de
volle zon is het beste. Tecoma capensis
moet regelmatig in de groeiperiode
gemest worden (NPK 20-20-20).
Deze kuipplant kan vorstvrij overwinteren
waarbij ze dan wel het blad verliest. Van
oorsprong komen ze voor in Swaziland,
zuiden van Mozambique, Kwazulu/Natal,
Oost- en Westkaap van Zuid-Afrika.
De familie waartoe ze behoren is
Bignoniaceae (trompetboom).
NB De foto’s van de Tecoma capensis
die hier worden getoond, zijn niet de
afbeeldingen van de plant van Geesje.

5 – VERSL AG NA JA ARSM AR KT H ORTUS B OTAN ICUS A MSTER DA M
Regio West staat al
sinds 2013 met een
stand op de Najaarsmarkt in de Amsterdamse Hortus
Botanicus om de vereniging te promoten
en met de verkoop
van bijzondere kuipplanten. En dat doen
we graag! Het is een
bijzonder gezellige
markt waar de laatste
jaren steeds meer
kramen bij komen wat
de markt nog aantrekkelijker maakt.
En dat was te merken want veel geïnteresseerd publiek wist de Hortus op 21 en 22 september te vinden, zelfs tot laat in de middag .

Op de Najaarsmarkt waren er veel
bekende kwekers en groenverenigingen
te vinden. Firma Nijssen met een groot

assortiment bollen,
Morning Glory uit Aalsmeer
met een uitgebreid assortiment vaste planten,
Onszaden met (sub)tropische zaden, Groei & Bloei,
Nederlandse Pelargonium
& Geranium Vereniging,
Succulenta waren
wederom present.
En uiteraard onze regio.
Op onze stand hadden
we een interessante verzameling subtropische
planten staan, zoals
Amorphophallus rivieri 'Konjac', Brillantaisia,
Brugmansia variegata ‘Maya’, Colocasia,
Costus, Dodonaea viscosa purperea, Bulbine
frutescens, Hedychium rubrum, Pereskia
sacharosa, Plectranthus. Er daar was zeker
interesse in. Het Amsterdamse publiek met
veelal alleen een balkon vond deze planten
interessant om aan te schaffen. En daarmee
hopen we meer mensen met het virus
‘kuipplanten’ te kunnen besmetten.
Helaas hebben we geen nieuwe leden
kunnen werven, hoewel we wel veel folders
en Parels hebben uitgedeeld aan mensen die
geïnteresseerd waren in de vereniging.
Hopelijk melden ze zich later aan.
Voor de mensen die de stand bemanden was
het opnieuw prettig om op deze markt te

staan. De uitstekende
verzorging door de medewerkers van de
Hortus heeft daar zeker aan bijgedragen.
Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagd evenement.

De Hortus Botanicus in Amsterdam heeft veel te bieden.
Kom volgend jaar eens langs bij de Regio West-stand tijdens de Najaarsmarkt
en geniet van al het moois dat er daar te zien is!

6 – 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

