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1 – VAN H ET B ESTUU R
Over iets meer dan een week hopen wij
jullie te verwelkomen op onze eerste
ledenbijeenkomst van dit jaar: zaterdag
16 februari.
Het is altijd een gezellige bijeenkomst en
er zullen vast weer veel ervaringen zijn om
onderling uit te wisselen, want de vorige
bijeenkomst is al weer vier maanden
geleden (13 oktober 2018). En we hebben
voor ieder een leuke verrassing.
π Het programma van onze eerste

ledenbijeenkomst – met ondermeer een
enthousiasmerende lezing – treft u onder
punt 2 aan.
π Het is weer tijd om kuipplantengrond

π En in de rubriek Vraag en aanbod is er

weer een lid die op zoek is naar een plant
die zij heel graag wil hebben, zie punt 4.
π Tot slot kunnen we je het programma

voor de 2-daagse excursie in augustus
voorleggen, zie punt 5.
Het is een leuk programma en weer een
moment om elkaar te ontmoeten en het te
hebben over wat voor mooie bloeiende
planten u in uw tuin heeft staan.

2 – LEDEN B I J EEN KOMST I N MO OR DR EC HT OP 16 FEB RUAR I 2019
Op zaterdag 16 februari wordt de eerste
ledenbijeenkomst van 2019, zoals
gebruikelijk gehouden in de kantine van
De IJssel Coatings BV
Centrumbaan 960
(industrieterrein Gouwepark)
2841 MH Moordrecht
Het programma is als volgt:
• Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee
door onze gastvrouwen Ellie van der Eijk en
Geesje Maas

• Om 10.30 uur zal Bert Vermeijden,
verbonden aan Garden Tours en het mooie
magazine De Tuin in Vier Seizoenen, een
lezing voor ons houden, getiteld ‘Op reis
langs tuinen in de (sub)tropen’.
Gedurende de vele jaren dat Bert betrokken
is bij tuinreizen, heeft hij ook menige tuin
onder (sub)tropische omstandigheden bezocht. Daar waar veel minder winterharde
planten in Nederland in ieder geval in de
winter tot een plaatsje in kas of vensterbank zijn veroordeeld, groeien diezelfde
planten onder subtropische of tropische
omstandigheden overal in het wild.
Voor een echte reiziger is er dus niets
leukers dan eens wat verder kijken dan in
ons eigen lage landje en dat doet hij dus
regelmatig.
We beginnen ‘in de buurt’ met een
bezoekje aan Madeira en Mallorca, om
vervolgens een kijkje te gaan nemen in
bestemmingen als Indonesië, Zuid-Afrika,
Singapore en Costa Rica.
Bert Vermeijden: Vooropgesteld, ik ben geen
specialist op het gebied van kuipplanten en
(sub)tropische beplanting. Bij het ontwerpen
van vele Westeuropese tuinen door de jaren
heen kreeg ik echter toch regelmatig het
verzoek terrassen en tuinen ook nog eens
op te fleuren met exoten in de vorm van
kuipplanten. Bij de beginnende of

gemiddelde tuineigenaar ben ik daar nooit zo’n
voorstander van geweest want de
aanplant van een olijfboom in
een zompige achtertuin staat
in veel gevallen voor mij
gelijk aan een langdurig
stervensproces.
Ik vind dat een nieuwbakken eigenaar eerst moet
weten wat er bij de verzorging van dergelijke planten
om de hoek komt kijken. Toch probeer ik bij het leiden van een reis naar
een tropische bestemming altijd wel het nodige te
leren over de daar aanwezige beplanting.
Gewapend met handboeken en veldflora kom je
een eind en mede met plaatselijke hulp weet je al
snel het nodige, zeker als je ook nog eens redelijk
nieuwsgierig bent. Toch sta je vrijwel machteloos
in een land als Costa Rica – anderhalf keer zo
groot als Nederland – waar alleen al meer dan
1000 verschillende boomsoorten voorkomen.
Niet elk continent of klimaat heeft een eigen flora,
zeer dikwijls scheelt dit ook nog eens per land.
Daarom ga ik regelmatig op herhaling als we na
enkele jaren die opnieuw aandoen. Bestudering
vooraf van de altijd speciaal aangekochte literatuur over specifieke bestemmingen is dan niet
alleen op zijn plaats, maar betekent ook weer
voorpret!

• Om 12.15 uur kunnen we tijdens de
lunch ervaringen met elkaar delen.

• Na de lunch zal aandacht worden
besteed aan de viering van het verlate 15-jarig jubileum van onze regio,
het activiteitenprogramma 2019 en
de toekomst van onze regio.

•Eventueel uitwisseling zaailingen,
stekken en kuipplanten.

3 – KU I PPL ANTENGRON D, BAR K, PER LI ET EN MESTSTOFFEN
Ook dit jaar is het mogelijk om weer diverse grondstoffen voor uw kuipplanten te bestellen.
Vorig jaar zijn we hiervoor overgestapt naar een andere leverancier: Culvita.
Zover ons bekend, is dit een goede beslissing geweest zodat we dezelfde producten als vorig
jaar aanbieden. We vinden het zinvol – zeker voor de nieuwe leden – je over de samenstelling
van de potgronden (nog eens) nader te informeren.

De kuipplantengrond van Culvita is
samengesteld uit:

• Baltische tuinturf
• Kokosvezel
• Klei
• Organische meststoffen – NPK 10-4-6
• Een speciale meststof voor de eerste
6 weken – NPK 14-10-18+2MgO.
Om de juiste pH-waarde te bereiken is
kalk toegevoegd. Het merk is Dolokal –
5% MgO, een zeer fijne poedervorm die
uitstekend te verdelen is in de potgrond.
Bij de mediterrane potgrond is hieraan
nog toegevoegd:
• Puimsteen
• NPK 7-7-8 bio-massa met
sporenelementen
• Rhizoplus® **
** Rhizoplus® is een samenstelling van
micro-organismen, o.a. mycorrhizae,
bacteriën, schimmels, zeewier en gisten.
De samenstelling van Rhizoplus©
verrijkt het bodemleven waardoor de
bodemstructuur en de wortelvorming
verbeteren. Het organische en anorganische worden beter vermengd.
Er ontstaat een betere lucht/water
huishouding en er komen voedingsstoffen vrij uit compost, humus en
organische stof.

Advies van Culvita is de mediterrane
potgrond voor onze kuipplanten te
gebruiken als we deze langer dan 2 jaar

in onze potten willen laten staan.
Bovendien bevordert de Rhizoplus een
betere bodemstructuur en wortelvorming.
FR A N S B O OMS C HO RS/ BA R K
Culvita kan ook Franse boomschors (bark)
leveren. Boomschors heeft een positief
effect op het bodemleven. Franse bark heeft
een lange levensduur. Het gaat zeker 3-5
jaar mee zonder merkbaar kwaliteitsverlies.
Deze bark is afkomstig van de Pinus
maritiem (Franse zeeden).
De volgende grondstoffen kunnen wij u
aanbieden:
• Culvita kuipplantengrond voor € 4,50
per zak van 40 liter
• Culvita mediterrane potgrond
voor € 5,50 per zak van 40 liter
• Culvita Franse boomschors (bark)
5-12 mm voor € 7,00 per zak van 40 liter
• Culvita cactusgrond € 2,50
per zak van 5 liter
• Perliet € 1,90 per zak van 10 liter

HO E TE B ESTEL LEN
Zoals gebruikelijk kunt u weer uw bestelling voor potgronden, bark en perliet aan
ons doorgeven. Wij verzoeken U dit uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 aan onze secretaris – cmfmeere@ziggo.nl – te laten weten.
De grondstoffen kunt u vervolgens ophalen op zaterdag 16 maart tussen 10.00 en
15.00 uur bij Piet en Nel Keizer, Burgerweg
23, 2678 NV De Lier of na telefonische afspraak (0174-514906).
Verder is het mogelijk verschillende
meststoffen en andere plantbenodigdheden te kopen. Op onze website:
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658
kunt u informatie hierover vinden. U kunt
deze artikelen kopen bij het afhalen van
de bestelde grondstoffen.

Het is ook mogelijk de meststoffen op onze
bijeenkomsten of evenementen af te
nemen. Wilt u dan van tevoren uw bestelling aan Piet Keijzer – keijzberg@hetnet.nl –
doorgeven.

4 – DE RU B R I EK – VR A AG EN A AN B OD
Janny Verloop uit Oud-Beijerland is op
zoek naar de nationale bloem van Chili: de
Lapageria rosea. Een prachtige (klim)plant
die in de late zomer wasachtige bloemen
laat zien en dan langdurig bloeit.

In het zuiden van Chili vind je de Lapageria
in de lagere gedeelten van het Andesgebergte waar het overdags warm en vochtig
is en de temperatuur ’s nachts behoorlijk kan
dalen, zelfs naar 7° graden Celsius.
Doordat deze plant als onderbegroeiing in
de bossen groeit, is een schaduwrijke standplaats noodzakelijk anders verbranden de
bladeren.
De Lapageria groeit langzaam als hij jong
is en pas na 3-4 jaar verschijnen de eerste
paar bloemen. De plant kan overwinteren
bij 5° Celsius in een lichte omgeving waar
regelmatig gelucht kan worden met oog op
schimmelvorming.
Heb je een Lapageria (plant of stek) over
of weet je iemand of een tuincentrum/
kwekerij waar deze plant te koop is, neem
dan contact op met Janny Verloop. (haar
e-mail is janny.verloop@upcmail.nl).
Je zal haar hiermee bijzonder blij maken.

5 – EXCU RSI E NA AR NO OR D-HOLL AN D OP 9 EN 10 AUGUSTUS 2019
Na de tweedaagse excursie met één
overnachting in juni willen we zo’n
excursie ook in augustus organiseren.
In de kop van Noord-Holland zijn
twee Horti die om verschillende
redenen zeer interessant zijn.
Het programma belooft zeer divers
te zijn o.m. doordat er vier rondleidingen zijn gepland die steeds een
relatie met kuipplanten zullen hebben.
Het programma van vrijdag 9 augustus

• 10:00 uur – Tuincentrum ‘Het Oosten’,
Aalsmeerderweg 393 – 1432 EB Aalsmeer
– ontvangst met koffie/thee.

Dit tuincentrum is één van de grootste in
Nederland. Het assortiment planten is enorm
groot, ook waar onze interesses liggen: de
subtropische en tropische planten.

• 12:00 uur – lunchen bij Van der Valk,
Geesterweg 1a – 1921 AV Akersloot

• 13:30 uur – Italiaanse Folly-tuin,
Koningspade 37 – 1718 MP Hoogwoud.
U treft hier diverse Italiaanse bouwwerken
aan, zoals een romeins bad, een theekoepel,
cascade, verschillende poorten en drie
tempels met min of meer nuttige functies.
Als het weer meezit, zal de bezoeker zich een
beetje thuis voelen in het klassieke Italië.
En niet op de laatste plaats dragen de gevariëerde subtropische planten daaraan bij.

• 15:00 uur – Botanische Tuin Overzee,
Soembastraat 83, 1782 SM Den Helder.
De botanische tuin Overzee is een exotische
oase midden tussen de huizen van de
Indische buurt van Den Helder.
Naast de sfeervolle kassen met een prachtige collectie in- en uitheemse planten is
er ook een rustgevende Japanse tuin met
stromend water, natuurstenen bruggetjes,
koikarpers, schildpadden en natuurlijk veel
mooie planten. De bedoeling is dat we hier
een rondleiding zullen krijgen.

• 17:30 uur – Van der Valk Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, 1771 AC Wieringerwerf
gezamenlijk diner en verblijf voor 1 nacht.

Het programma van zaterdag 10 augustus

10:00 uur – Vlindertuin Vlindorado
Smeetsweg 12 – 1738 DK Waarland
– ontvangst met koffie/thee.
Niet gauw zie je zoveel vlinders bij elkaar. In
de tuin van bijna achttienhonderd vierkante
meter vliegen meer dan duizend vlinders
rond. Beleef de wereld van het tropisch
regenwoud met exotische vlinders in alle
kleuren van de regenboog! En loop daarna
de enorme inloopvolière in vol met mooie
tropische vogels.
Vlindorado is één van de grootste overdekte
vlindertuinen van Europa. Het is gevestigd
in de bloemenkwekerij Dekker Anthuriums.
Hier krijgen weer een rondleiding.

12:30 uur – Hortus Alkmaar
Berenkoog 37 – 1822 BH Alkmaar
Hier zullen we met elkaar de lunch gebruiken. Vervolgens krijgen we een rondleiding,
om daarna zelf rond te kijken en tot besluit
nog iets te ontdekken in de plantenwinkel.
Velen zullen verrast zijn op deze verborgen
plek zo’n grote biodiversiteit aan te treffen.
De basis van de collectie is vanaf 1981
ontstaan voor de productie van natuurlijke
geneesmiddelen.
In 2011 is de tuin omgevormd tot een
gastvrije oase met een bezoekerscentrum,
terrassen en een theepluktuin.
Vier vaste medewerkers en een
100-tal enthousiaste vrijwilligers verzorgen het beheer en
de natuureducatie.
Van kruidentuin naar hortus
De kruidentuin is uitgegroeid
tot een volwassen collectie van
ruim 1000 soorten, waarvan
750 soorten geneeskrachtige
kruiden.
De oorsprong van de tuin is
nog terug te vinden in diverse
kweekvelden, waar planten

geteeld worden voor research in de voedingsen gezondheidssector.
Inmiddels is het grootste deel van de tuin
ingericht in thematuinen en biotopen, waar
de collectie in een natuurlijke samenhang te
bewonderen is. Er is bijvoorbeeld een Amerikaanse prairietuin, een insectentuin, rotstuin,
heidetuin en een moeras.
De ijsvogelkijkhut, een vacuüm aquarium in
de vijver en een bak met vleesetende planten
zijn interessant voor jong en oud.
Er wordt gekweekt zonder kunstmest en
bestrijdingsmiddelen: sinds 1997 beschikt de
tuin over het EKO-keurmerk van Skal.
De kosten voor het entree van de tuinen,
rondleidingen, lunches en koffie/thee e.d.
bedragen € 60.
Hotelkosten, diner en drankjes circa € 150
afhankelijk van verbruik.
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.
De opzet van excursies als deze zijn
bedoeld om gezamenlijk onze kuipplantenhobby te beleven. Nogmaals roepen we
leden op om eens mee te gaan en te
ontdekken hoe leuk dat is!
Bij voldoende deelname zullen wij deze
2-daagse excursie organiseren. Aanmelding
bij onze secretaris cmfmeere@ziggo.nl

Op de balkons van Palermo kom je weinig
geraniums tegen... maar des te meer
plumeria’s.

Rudy Vrooman van de Plumeria-werkgroep
doet in de volgende nieuwsbrief verslag van
de liefde die de bewoners daar op Sicilië
hebben voor deze exotische plant.

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

