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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het nieuwe jaar komt met rasse schreden
dichterbij. Ook in 2020 hopen we weer vele
mooie botanische momenten met elkaar te
delen. De inhoud van deze nieuwsbrief bestaat dan ook uit niet minder dan 9 punten.
We horen maar al te graag je reacties erop.
Met deze laatste nieuwsbrief sluiten wij
2019 af met een reeks van 19 nieuwsbrieven.
Hopelijk heb je er plezier aan beleefd.
Wij hopen hier in 2020 mee door te gaan.
We kijken uit naar leden die een bijdrage
aan de nieuwsbrief willen leveren.

Zoals je in eerdere nieuwsbrieven hebt
gelezen wijzigt de samenstelling van het
bestuur. Peter van Helsdingen zal per
1 januari 2020 het penningmeesterschap
van Cees Meere overnemen.
De feitelijke overdracht vindt begin januari
tussen beiden plaats.
Tot op heden heeft helaas niemand zich
aangemeld om de overige taken van de
huidige secretaris op 8 februari over te
nemen. Zonder secretaris kunnen we je niet
inlichten over wat er allemaal in onze regio
wordt georganiseerd.
Laten we dat gebeuren? Zo niet, neem dan
contact op met de huidige secretaris
(cmfmeere@ziggo.nl).
Het 35-jarig bestaan van onze vereniging
wordt gevierd in Burgers’ Zoo in Arnhem
op zaterdag 16 mei 2020. In De Parel van
februari 2020 staat alle informatie hierover.
Tot slot wensen we je een gezond en bloemrijk 2020.

2 – PRO GR A MM A R EGIO WEST 2020

Zaterdag 8 februari
•ledenbijeenkomst in Moordrecht
Weekend 18 en 19 april
•deelname Regio West aan de Lentemarkt Haarlemmer Kweektuin
Zaterdag 9 mei
•deelname Regio West aan de plantenmarkt Hortus Leiden
Half mei
•bezoek aan RM Plants en Bental
Zaterdag 30 mei
•deelname Regio West plantenmarkt Bos & Burchtfair Oostvoorne
Zaterdag 30 mei
•eendaagse excursie naar 2 kwekerijen Limburg
Zondag 31 mei
•deelname Regio West aan de Hortusdag in Botanische Tuin Delft
Donderdag 30 en vrijdag 31 juli
•2-daagse excursie naar diverse tuinen in Noord-Holland
Half augustus
•ledenbijeenkomst met ruilbeurs
Zaterdag 19 en zondag 20 september
•deelname Regio West aan de Najaarsmarkt Hortus Amsterdam
Op een zaterdag in oktober
•ledenbijeenkomst met een lezing

3 – LEDEN B I J EEN KOMST 8 FEB RUAR I 2020 I N MO OR DR EC HT
Onze eerste ledenbijeenkomst in het
nieuwe jaar zal een moment zijn dat de
leden na drie maanden elkaar weer kunnen
treffen.
En dat doen we op zaterdag 8 februari
2020 vanaf 10:00 uur voor de laatste keer
in de kantine van De IJssel Coatings BV,
Centrumbaan 960 (industrieterrein
Gouwepark), 2841 MH Moordrecht.
We hebben Marcel Kapitein van DCM

uitgenodigd om een lezing voor ons te
verzorgen, getiteld ‘Organische meststoffen
voor kuipplanten’.
Zeker een onderwerp dat onze interesse
zal hebben. Vervolgens zullen actuele zaken
en het programma voor het nieuwe jaar
(zie punt 2) besproken worden.
Zoals eerder aangekondigd zal voor een
volgende ledenbijeenkomst een andere
locatie gevonden moeten worden.

4 – OPEN TU I N EN
Vorig jaar stelden Gerard en Renée Rosema
uit Harmelen hun tuin open om met name
hun Agapanthus kweekproject aan ons te
tonen. Hoewel het toen erg warm was
hebben vele leden, waaronder het bestuur,
van deze uitnodiging gebruik gemaakt.
We kunnen stellen dat het erg gezellig was
bij de familie Rosema. Daarom leek het ons
een goed idee aan andere leden te vragen
om eveneens hun tuin open te stellen.
Inmiddels heeft Thieu Korten uit Moordrecht ons al laten weten dat hij dit in 2020
wil doen. Ook Piet Keijzer uit De Lier heeft
zich hiervoor aangemeld. Het zou mooi zijn
als leden in de buurt van Moordrecht en
De Lier hun tuin willen openstellen en dat

we een datum kunnen prikken zodat op één
dag meerdere open tuinen te bezoeken zijn.
Onderstaande informatie zouden we van
je willen ontvangen (cmfmeere@ziggo.nl)
als je je tuin wilt openstellen:
π adres, telefoonnummer, emailadres en
eventueel uw website
π een datum of data waarop je een groep
leden wilt ontvangen
π andere openingsdata en -tijden voor
individueel bezoek
π een korte beschrijving van je tuin en
foto’s zijn hierbij meer dan welkom
π al dan niet geschikt voor rolstoelen
π honden al dan niet toegelaten
π eventueel verkoop koffie/thee en
eventuelel verkoop van planten.

5 – TENTO ONSTELLI NG – TH EE | TEA | 茶 | C HA | C HAI
Alles over thee – Tentoonstelling tot
31 januari 2020, workshops & lezingen
in de Botanische Tuin TU Delft.
Thee, wie drinkt het niet? Maar wist u dat
men in China al meer dan 2000 jaar thee
(Camellia sinensis) verbouwt en drinkt?
Volgens een legende werd thee in 2737 v.C.
in China ontdekt en theebussen werden al
bijgezet in graven tijdens de Han Dynastie
(206 v.C. – 220 n.C.). Thee heeft dus een
lange geschiedenis en door de eeuwen
heen heeft het een grote rol gespeeld in
de wereldhandel en onze culturen.
In deze mini tentoonstelling die al op
14 november van start is gegaan, wordt je
ondergedompeld in de thee. Stap in de
wereld van de thee, haar herkomst en
geschiedenis, zie hoe van theebladeren
verschillende soorten thee wordt gemaakt,
en wat thee voor ons en de wetenschap
betekent.
Tot 31 januari 2020 wordt in de tentoonstellingsruimte elke zaterdag van 14:00 – 16:00
bijzondere thee geschonken (€2 per glas).
Op dinsdag 21 januari om 14:00 en dinsdag
28 januari om 19:00 zal Sander Kriek van
‘Thee van Sander’ Chinese thee-workshops
geven in de ruimte waar de theetentoonstelling plaats vindt. Sander importeert zelf

thee uit China, is er vaak geweest en kan er
veel over vertellen. Hij zal ook een aantal
soorten thee laten zien en proeven: er zal
een hele nieuwe wereld van thee voor u
opengaan!
Voor deze workshop geldt een toeslag van
€2,50.
Opgeven kan via reserveringbtd@tudelft.nl
Tijd en locatie: 10:00 – 16:30 uur
Poortlandplein 6 – 2628 BM Delft
Camellia sinensis
De theeplant (Camellia sinensis) is een plant
die van oorsprong voorkomt in ZuidoostAzië. De jonge scheuten van deze plant
worden gebruikt om thee te produceren.
Sinensis is latijn voor Chinees.
Tegenwoordig wordt thee over de gehele
wereld in tropische en subtropische gebieden
geteeld. Van deze plant worden witte thee,
groene thee en zwarte thee gemaakt.
Daarnaast is er oolongthee of oolong, een
traditionele Chinese theesoort, ergens tussen
groene en zwarte thee, die een speciale
behandeling krijgt.
De theeplant is een groenblijvende struik
of kleine boom die zo’n 17 meter hoog kan
worden, maar meestal tot onder de

twee meter wordt gesnoeid als het voor de
bladeren wordt geteeld.
De plant heeft een sterke penwortel.
De bloemen zijn geelwit met een diameter
van zo'n 2,5-4 cm met 7 of 8 bloemblaadjes.
De Camellia sinensis behoort tot de Theaceae familie, bloeit van maart tot en met mei
en verdraagt lichte vorst.
Voor de productie van thee wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van jonge lichtgroene
bladeren. Deze hebben korte witte haren aan
de onderzijde. Oudere bladeren zijn donkerder groen van kleur en leveren door een
andere chemische samenstelling weer een
andere theesmaak op.
De zaden van de theeplant kunnen fijngemalen worden voor thee-olie, een zoete olie
voor kookdoeleinden die niet verward moet
worden met theeboomolie, een etherische
olie die gebruikt wordt voor medische en
cosmetische doeleinden en gemaakt wordt
van de bladeren van twee andere planten,
Leptospermum scoparium (Manuka) en
Melaeuca alternifolia.
Theeplantages
De plantages liggen meestal op een berghelling die kunnen 1200 tot 1800 meter boven
het zeeniveau zijn. Thee wordt vooral veel
verbouwd in China. Hierbij geldt dat hoe

hoger de plantage ligt, des te beter de
kwaliteit van de thee zal zijn. Als de theeplant twee (bij vegetatieve vermeerdering)
of vier (bij generatieve vermeerdering) jaar
oud is, kan er voor het eerst worden geoogst.
Gewoonlijk worden alleen de top en de
eerste twee of drie bladeren van de plant
machinaal of met de hand geoogst voor de
verwerking tot thee. Handmatig plukken
geeft het beste resultaat. Het oogsten wordt
elke een tot twee weken herhaald. De oogst
kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
De beste kwaliteit wordt echter geplukt in de
droge moessontijd.
Theebladen in Zuidoost-Azië werden samengeperst tot theeblokken. Hiervan werd thee
gemaakt om te drinken en dit werd ook
gebruikt als voedsel en betaalmiddel.

6 – EEN DA AGSE EXCU RSI E NA AR LI MBU RG OP 30 MEI
Zoals je in onze vorige nieuwsbrief kon
lezen, willen we op 30 mei een excursie naar
de kwekerijen Flores in Terra in Melderslo
en Exotisch plantencentrum Ospel ook dit
jaar organiseren. Op de laatste ledenbijeenkomst werd hier reeds enthousiast op
gereageerd, en terecht!
De excursie is gebaseerd op vervoer met
eigen auto. Mocht je niet in bezit zijn van
een auto dan kan bekeken worden of er
leden zijn waarmee je kan meerijden.
Onderstaand de uitnodiging van Flores en
Terra met een fotocollage waarop enkele
van hun subtropische bloeiende planten te
zien zijn.
Het Exotische plantencentrum Ospel
(Keda BV) heeft een heel groot assortiment
bijzondere subtropische planten. De foto
hiernaast geeft daar een indruk van.
Bij voldoende belangstelling zullen we een
lunch in een restaurant regelen zoals we dit

vorige jaar ook hebben gedaan. Graag horen
we nu al of je meegaat zodat we tijdig
voldoende plaatsen in een restaurant kunnen reserveren. Het is immers de zaterdag
voor de Pinksteren.
Stuur een e-mailtje aan onze secretaris
(cmfmeere@ziggo.nl)

7 – DE GI GANTI SC H E SEN EC I O
Aanleiding om dit artikel te schrijven over
de Senecio grandifolius was het bezoek op
29 november 2019 aan de Botanische Tuin
Zuidas in Amsterdam. Deze bijzondere
onbekende plant stond daar toen prachtig
in de Wintertuin te bloeien.
Beschrijving
De Senecio grandifolius behoort tot de
familie Asteraceae. Het is inheems in de
vochtige bossen van Midden-Amerika,
groeit langs beken of op berghellingen.
Deze plant heeft grote en mooie bladeren
en een reusachtige bloeiwijze die een
exotische noot in de tuin of serre brengt.
De gigantische Senecio is struikachtig.
De paarsachtige harige stengels verhouten
en verdikken zich en produceren 6 tot 10
meter hoge bomen in het gebied waar ze
oorspronkelijk vandaan komen. In cultuur is
de hoogte beperkt tussen 2 tot 4 meter en
met zijn vertakkingen kan het zo breed als
hoog worden.
Latijnse naam Senecio grandifolius
Synoniem Telanthophora grandifolia
Familie Asteraceae, Composieten
Afkomst Midden-Amerika
Bloeitijd winter
Bloemkleur geel
Plant type mediterrane plant
Vegetatie type struik
Gebladerte type groenblijvend
Hoogte 2 tot 5 m.
Winterhardheid vorstvrij overwinteren
Standplaats lichte schaduw
Type grond humusachtig, gedraineerd
Bodemzuurgraad zuur tot neutraal
Bodemvocht normaal
Soort tuin mediterrane tuin
Planten, oppotten lente
Vermeerderen stekken, zaaien

Het aantrekkelijke van deze reusachtige
Senecio (kruiskruid) is zijn opmerkelijke
bladeren, diep groen: gigantisch, oplopend
tot 60 cm lengte met hun gladde en
glanzende blad, prachtig geschulpt met
zachte punten. Soms wordt de basis van de
stam gestript en ziet de reusachtige Senecio
er uit als een kleine palmboom.
In de winter of later in het voorjaar produceren sommige toppen enorme schermen
met afgeronde en grote bloemboeketten
van 30 tot 60 cm in diameter, waaruit
goudgele, kleine samengestelde bloemen
tevoorschijn komen. De bevruchte bloemen
produceren fijne zaden met bovenop zilverkleurig pluis, net als de paardenbloemen
waarmee deze plant de familie deelt.
Asteraceae-zaden vliegen in de wind.
Verzorging
Het kweken in de volle grond van Senecio
grandifolius is uitsluitend mogelijk in milde
klimaten. Men kan bijvoorbeeld een exemplaar in de Botanische Tuin van Menton
bewonderen. Deze plant verdraagt korte
nachtvorsten rond -3° C, maar de bloei lijdt
er onder.
De gigantische Senecio wordt in de lente,
op een beschutte omgeving geplaatst uit de
volle zon en beschermd tegen droge winden. Een plaats op een terras of plein onder
een bladerdak van bomen, nog beter in de

buurt van een zwembad of fontein waardoor de omgeving vochtiger is. Hoewel de
Senecio grandifolius zon kan verdragen,
zullen de bladeren veel mooier zijn in de
schaduw. Hij houdt van een luchtvochtigheid van ongeveer 50% en regelmatig water
geven tijdens het zomerseizoen.
De gigantische Senecio kan ook in een grote
kuip op een veranda worden gekweekt.
Het rijke naar zuur neigend substraat moet
drainerend zijn. Laat het grondoppervlak
tussen elke besproeiing een beetje opdrogen. Vermijd watergift met kalksteenwater.
Zaaien
De zaden van de Senecio grandifolius verliezen snel hun kiemende kracht. Ze moeten
zo snel mogelijk in potten worden gezaaid.
Aan de zaaigrond voegt men perliet toe of
ander drainagemateriaal. De zaden, die van
hun zilverkleurig pluis is ontdaan, worden in
het substraat gedrukt maar blijven aan de
oppervlakte want ze hebben licht nodig om
te ontkiemen (lichtkiemers).
Het gezaaide wordt besprenkeld met zacht
water, afgedekt met bv. een glasplaat en
tussen 18 en 24° C gehouden, niet meer.
Senecio grandifolius ontkiemt in 4 tot 6
weken, het gezaaide moet in deze periode

vochtig gehouden worden. Bij het ontkiemen wordt de glasplaat die de zaailingen
bedekt, verwijderd. De zaailingen hebben
beluchting en gefilterd licht nodig.
Het substraat tussen twee gietbeurten
alleen de oppervlakte van de grond laten
opdrogen, niet de grond er onder.
Bij het verplanten moeten de fragiele
wortels zo min mogelijk worden verstoord.

8 – TWEEDA AGSE EXCU RSI E NA AR NO OR D -HOLL AN D OP 30/31 J U LI

Vorig jaar ging de excursie naar Noord-Holland niet door. Tijdens de ledenbijeenkomst van
12 oktober bleek er aardig wat belangstelling om in 2020 aan een dergelijke excursie deel
te nemen. Graag horen we wie hier aan mee wil doen.
Het programma ziet er als volgt uit:
DO N D ERDAG 30 J U LI
• 10:00 – bezoek met rondleiding in de
Botanische Tuin Zuidas (bij VUMC);
www.botanischetuinzuidas.nl

• 12:00 – lunch op een nog nader te
bepalen locatie;
• 14:00 – ontvangst en rondleiding bij
buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen.
www.berg-en-vaart.nl

• We overnachten (met ontbijt en diner)

• 12:30 – lunch op een nog nader te

in het Van der Valk Hotel Akersloot.

bepalen locatie.

VRIJ DAG 31 J U L I
• 10:00 – bezoek aan de Botanische Tuin
Overzee in Den Helder waar we worden
rondgeleid in de (sub)tropische kassen en
de Japanse tuin; www.hortusoverzee.nl

• 14:00 – bezoek aan de Hortus Alkmaar
waarna we een rondleiding krijgen om
vervolgens zelf nog rond te kijken o.a. in
de plantenwinkel.
www.hortusalkmaar.nl/

DE TWEEDA AGSE EXCU RSI E NOG EVEN OP EEN R IJTJ E...
Kosten entree (botanische) tuinen, koffie/thee
e.d. en lunches: € 70,per persoon,
Van der Valk hotelkamer
2 personen € 136,- en
1 persoon € 121,50 incl.
ontbijt.
Daar komen de kosten
voor diner en drankjes bij.
NB. genoemde prijzen
zijn richtprijzen.
De excursie is gebaseerd
op vervoer met eigen
auto. Mocht je niet in
bezit zijn van een auto
dan kan bekeken worden
of er leden zijn waarmee je kan meerijden.
Wij moeten reeds nu weten of er voldoende
interesse is in deze 2-daagse excursie om op
tijd afspraken te maken met de te bezoeken
tuinen en het hotel.

Interesse?
Geef je dan op
vóór 12 januari bij
onze secretaris.
cmfmeere@ziggo.nl.

9 – 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 nkv-regiowest@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
nkv-regiowest@ziggo.nl
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

