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1 – VAN H ET B ESTU U R
Steeds nadrukkelijker is het te merken
dat de dagen langer worden. De leden
van de Plumeria-werkgroep worden al
enigszins onrustig, want de uiteinden
van hun planten beginnen steeds
meer te glanzen en aan de uiteinden
verschijnen al de eerste ‘klauwtjes’, die
uiteindelijk tot volwaardige bladeren
zullen uitgroeien. Zaak is de planten zo
goed mogelijk uit hun winterrust te
halen en aan de groei te krijgen, zodat
ze op tijd beginnen met het maken van
hun bloemknoppen. Het is een kort
seizoen voor ze door ons klimaat.
Heel anders is dat op Sicilië waar de
Plumeria al sinds mensenheugenis zich
prettig voelt. Rudy Vrooman was daar
en heeft een verslag geschreven dat
meer uit beelden dan uit woorden
bestaat.
Misschien prikkelt het andere leden om
op een dergelijke manier een bijdrage
voor de nieuwsbrief aan te leveren.
Kuipplanten te zien of ergens heen te
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gaan in de hoop ze daar te ontdekken is
vaak leuker dan er uitsluitend over te lezen.
Dat is bij veel van de lezingen ook zo: vele
mooie beelden, gecompleteerd met een
boeiende tekst, heeft bewezen dat het je
dan al snel een aangename ochtend in
Moordrecht krijgt voorgeschoteld.
Op naar de lente met al die prachtige bloeiende planten waar we zo van houden!

2 – PLUMER IA’S OP SIC I LIË
Rudy Vrooman is een
van de leden van de
Plumeriawerkgroep.
Het is opmerkelijk
dat als je belangstelling voor een dergelijke plant hebt, je
die ook steeds lijkt
tegen te komen.
Rudy doet verslag in
woord en maar zeker
ook in beeld.

Afgelopen oktober waren we in Palermo voor
de Manifesta. Het was een week vol gastvrijheid.
Overal door de stad waren activiteiten rond
migratie en over opwarming. Heel inspirerend.

De Plumeria of zoals ze het daar zeggen:
de pomelia is het symbool van Palermo.
Dat is met reden, want regelmatig zag je
deze prachtige plant in het straatbeeld.

Maar vooral als je tijdens het wandelen
omhoogkeek vielen de ontelbare balkons vol
plumeria’s in potten op. Palermitanen zijn
echte kuipplantenliefhebbers.
Op enig moment heb ik gedurende twee uur
mijn fototoestel op dit fenomeen gericht.
Wat je hier ziet is een deel van deze korte actie.
Het geeft hopelijk iets van de veelheid weer.

Met enige regelmaat
zag ik exemplaren op
terrassen boven op
daken die meer dan
vier meter hoog
moesten zijn. Maar
eigenlijk had zowat
iedereen tot op de
kleinste balkonnetjes
aan toe een plek voor
een plumi.
Achteraf realiseer ik
me dat er tienduizenden zo niet honderdduizenden plumeria’s
als kuipplant in de
stad gehouden
worden.

Alle parlermitanen zijn dus plantenliefhebbers, ook al heeft het merendeel geen tuin.
Zelfs de Chinees die boven zijn winkel
woonde, toonde dat hij ingeburgerd was
door het hebben van zijn eigen pomelia.

Vaak zag ik inwoners die vanaf hun
balkon met elkaar stonden te praten.
Soms leek het wel of de planten dit
gedrag van de mensen hadden
overgenomen.

Elke etage heeft
een balkon. En op
elke balkon...

...ontdek je een of
meer plumeria’s!

Het werd steeds duidelijker dat de
Plumeria geliefd is bij jong en oud.
Het is dan ook zeer gewoon om een
dergelijke plant als huwelijkscadeau
te krijgen en om zo de liefde voor de
pomelia door te geven.
Waar je ook woont, in een oude buurt
of een nieuwere wijk, er is altijd wel
een plekje waar die kan staan.

Hoog in de lucht of op straat, overal
is wel een Plumeria te ontdekken.
Soms gezellig in combinatie met
een keur aan andere kuipplanten.
Soms staat er een, alsof ie straf
heeft, apart en is ie blij dat een toerist
even naast hem komt zitten. En het
kan altijd erger: dat is te zien aan de
cactus die in de hoek moest staan...

Ook al woon je tegenover de Orto Botanico:
een eigen Plumeria is je toch het liefst.
Het merendeel van de planten die op de
balkons stonden, waren na een lang seizoen
grotendeels uitgebloeid.
Maar bij exemplaren die iets meer verzorging
hadden gekregen ging de bloei nog door.

Dat was ondermeer het geval in de botanische
tuin van Palermo. Langs een beschutte muur
op het zuiden stond een hele rij boomgrote
exemplaren in de volle grond.

Goed was te
zien dat uit de
zeer lange
bloeistengel nog
steeds nieuwe
knoppen werden
gevormd.
Bij navraag
kreeg ik te horen
dat ze op deze
plek moeiteloos
een half jaar
staan te bloeien.

De botanische
tuin had een
grote collectie
aan varieteiten.
Maar sommige
tropische
planten
stonden zelfs
daar in het o zo
aangename
Palermo liever
in een kas.
Ervoor stonden
meer geharde
exemplaren...

Uiteindelijk verliezen ook in Palermo
de planten hun bladeren. Het kan er in
de winter best koud zijn en een enkele
keer zelfs sneeuwen.
Men beschermt daarom in het koude
jaargetijde de gevoeligste delen van
de plant op een bijzondere manier:
op de uiteinden van de takken plaatst
men de lege schaal van een kippenei.
Rond de jaarwisseling hebben de
planten daardoor het aanzien van
enigszins exotische kerstbomen.
Plumeria’s in eigen land
Zoals reeds in ‘Van het bestuur’ was
te lezen is de Plumeria-werkgroep al
aan de slag met hun eigen planten.
De plumi’s van het kweekproject
staan nog in de Hortus Overzee waar
Juul van Dam en haar mensen ze door
de winter helpen. Ze hebben het daar
goed in de warme kas. Ze hebben een
deel van hun bladeren verloren en
staan er verder zeer gezond bij.
Ze gaan het derde jaar van het project

in. Over niet al te lange tijd gaan ze terug naar de
kas van Ton van Zwet. Besloten moet worden hoe
we er verder mee gaan. We houden je op de
hoogte.

3 – 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

o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

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

