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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het ziet er naar uit dat de winter nagenoeg
voorbij is. Ja, dan gaat het toch kriebelen
om aan de slag te gaan met je kuipplanten.
Zeker als je ook nog bij de lezing in Moordrecht was van Bert Vermeijden. Hij nam
ons mee naar plekken waar een deel van
onze planten oorspronkelijk vandaan
komen. Wie er niet bij was, heeft wat
gemist! Onder punt 2 lees je er meer over.
Hoewel de vereniging sinds 1985 bestaat,
is het niet altijd zo geweest dat onze regio
actief was. Vanaf medio jaren 90 organi-
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seerden de heren J. van Ginkel en H. Naaldenberg een aantal activiteiten voor onze
regio. Maar op 30 augustus 2003 is er daadwerkelijk een bestuur gevormd dat ervoor
gezorgd heeft dat sedert die datum vele
ledenbijeenkomsten en activiteiten voor de
leden met succes zijn georganiseerd.
Helaas is het aan onze aandacht ontsnapt
dat we vorig jaar ons 15-jarig jubileum hadden moeten vieren. We willen alsnog hier
aandacht aan besteden, zie hiervoor punt 4.
Voor de tweedaagse excursies hebben we
al in eerdere nieuwsbrieven jullie aandacht
gevraagd. Dit willen we nogmaals doen.
Er hebben zich 15 personen voor allebei de
dagen aangemeld terwijl nog op 7 juni één
lid zich bij de groep aansluit en op 8 juni
zelfs vijf personen. Onder punt 5 treft u nog
eens alle informatie over deze trip aan.
Voor de excursie naar Noord-Holland op
9 en 10 augustus hebben wij slechts één
aanmelding binnen. Deze excursie is pas
over vijf maanden, toch is het nodig dat we
zo spoedig mogelijk weten of hiervoor
voldoende belangstelling bestaat. Onder
punt 6 hebben we nog eens het volledige
programma opgevoerd voor deze excursie.
Tot slot zijn we blij met steeds meer reacties
op de nieuwsbrief: onder punt 7 in Lezersnieuws een bijdrage van Janny Verloop. We
kijken uit naar meer van zulke bijdragen.

2 – VERSL AG LEDEN B IJ EEN KOMST I N MO OR D R EC HT OP 16 FEB RUAR I
Traditiegetrouw hield regio West zijn
eerste bijeenkomst in Moordrecht.
Op het programma stond een lezing door
Bert Vermeijden, reisleider bij Garden
Tours, tuinontwerper en medewerker van
De tuin in vier seizoenen.
De titel van de lezing, rijk geïllustreerd
door prachtig fotowerk, luidde:
'Op reis langs tuinen in de (sub)tropen',
in dit geval Costa Rica, Indonesië en Japan.
Het is opvallend, dat je wereldwijd in tuinen dan toch vaak dezelfde planten tegenkomt. Dat zijn dan min of meer dezelfde,
die wij vertroetelen en koesteren in onze
kassen of ’s zomers buiten en (ik schrijf dit
op 18 februari terwijl het buiten 11°C (!!) is)
tegenwoordig zelfs ’s winters buiten. Daar
staat weer tegenover dat Bert ook planten
liet zien die niemand kende. Ze konden zo
in onze rubriek ‘Kent u deze plant?’ We
beelden een aantal hierbij af en zijn benieuwd wie ze wel kent, zie hiervoor punt 3.
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Naar Costa Rica
Vooral over Costa Rica raakte Bert niet
uitgepraat: als rechtgeaard kuipplantenliefhebber moet je dat land eigenlijk wel gezien
hebben, al is ook daar veel gekapt ten
behoeve van de scheepvaart. Zo’n rijk plantenleven zorgt ook voor een zeer gevarieerd
dierenleven, waarvan we een glimp te zien
kregen: brul- en kapucijnerapen, boomkikkers,
bultruggen, slangen, leguanen, luiaards...
onder – In Indonesië kom je heel veel moois,
dat ons ook bekend is, tegen.
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Naar Indonesië
Van Indonesië passeerden met name
Sulawesi en Bali de revue. Prachtige plaatjes weer, maar Bert liet ook de kaalslag
door de oliepalmplantages niet onvermeld,
evenals de gigantische hoeveelheid troep
op de stranden van de diverse eilanden
(in de serie over plastic, onlangs op NPO 2,
was daar iets van te zien).
Naar Japan
Globalisering van de flora is op Japan niet
zo aan de orde, hier vind je vooral de eigen
flora terug in de (tempel)tuinen, pijnlijk
precies bijgehouden door een legertje
tuinlieden met pincetjes(??), vegertjes en
bezempjes, harken etc. Japan was dan ook
lange tijd gesloten voor het buitenland,
met uitzondering van Nederland, dat een
eigen handelspost had op het eiland
Deshima, voor de kust bij Nagasaki.
Voor al dit moois moet je natuurlijk wel
het vliegtuig pakken, dus (ik vat het maar
even samen) heb je last van vliegschaamte,
geniet dan vooral van je schoonheden
thuis én spaar het milieu!
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Na de lunchpauze kwamen de volgende onderwerpen
aan de orde:
• de bestelling van potgrond en meststoffen,
• de vraag van Liesje van Leening over een Lapageria,
• het activiteitenprogramma 2019
• de oproep voor nieuwe bestuursleden.
In de volgende nieuwsbrief hopen we je hier verder
over te informeren.
De rond 30 aanwezigen kregen een hele mooie
Cordyline mee naar huis, dit ter gelegenheid van ons
15-jarig jubileum, dat we op 22 mei passend met
elkaar willen vieren, zie punt 4.
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3 – H ER KENT U DEZE PL ANT?
In het vorige punt staan een aantal foto’s van
planten die Bert Vermeijden tijdens zijn lezing
aan ons liet zien. Omdat hij de namen van
deze planten niet kende, vraagt hij of wij hem
daaraan kunnen helpen.
Herken je één of meerdere planten, dan horen
we dat graag van je via cmfmeere@ziggo.nl
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Het fotonummer en de bijbehorende plantennaam is voldoende. Wij zien je reactie met
belangstelling tegemoet!

4 – VI ER I NG VER L ATE 15-JAR IG J U B I LEUM OP 22 MEI
Op 30 augustus 2018 was het 15 jaar geleden dat onze regio
(weer) gestart is met het regelmatig organiseren van activiteiten
voor haar leden. Helaas heeft het bestuur over het hoofd gezien
om afgelopen jaar hier aandacht aan te besteden. En dat doen
we dit jaar door er een gezellige dag met jullie van te maken.
Dit is het feestelijke programma:
10:30 uur – ontvangst door Arjan Noordam op zijn terrasplantenkwekerij in Woubrugge.
Hij zal een rondleiding verzorgen op zijn kwekerij.
12:15 uur – gezamenlijk lunch bij Grand-café De Parel,
Leimuiderbrug. NB De lunch zal voor de leden
van Regio West uit de regiokas worden betaald.
Zowel
Ar
13:45 uur – ontvangst door Chris en Caroline
Chris e jan als
nC
Tilanus van kwekerij Morning Glory, Aalsmeer.
zijn lid aroline
van on
ze
Chris zal eveneens een rondleiding over zijn bedrijf verzorgen.
vereni
ging.
Hopelijk tot 22 mei! Meld je uiterlijk 8 mei aan voor deze speciale excursie:
via cmfmeere@ziggo.nl of tel. 070-3994073.

5 – EXCU RSI E NO OR D-B R ABANT EN LIMBU RG OP 7 EN 8 J U N I
Het programma van deze tweedaagse
excursie (met een overnachting) is als volgt:
VR IJ DAG 7 J U N I
π 10:30 uur – De Tuynkamer, Vaartweg 35,
5109 RB ’s -Gravenmoer (NB) Je treft er een
grote (2700m2) liefhebberstuin aan met
diverse borders in een aantal tuinkamers.
De tuin doet cottage-achtig aan. Hier gebruiken we ook de zelf meegebrachte lunch.
π 13:15 uur – kwekerij Zeelenberg,
Fazantenweg 8 – 5106 RC Dongen
(assortiment fuchsia’s, pelargoniums,
streptocarpussen en zomerbloeiers).
π 15:30 uur – Plantencentrum Ospel,
Waatskamp 150 – 6035 BV Ospel
(assortiment cactussen, succulenten,
tillandsia’s, palmen en vaste planten.
π 17:00 uur – aankomst in Hotel Asteria,
Maasheseweg 80A – 5804 AD Venray,
(verblijf 1 nacht). Daar zullen we dan
ook het diner en de volgende ochtend
het ontbijt gebruiken. NB Hopelijk zijn er nog
kamers beschikbaar voor leden die zich nog
niet hebben aangemeld.
ZATER DAG 8 J U N I
π 10:00 uur – Flores in Terra, Slooierweg 13
5962 AX Melderslo (kwekerij en groothandel
met een groot assortiment van mediterrane
planten en andere subtropische planten)
π 12.30 uur – Gezamenlijke lunch

π 14:00 uur – Klein Costarica,

Ploegstraat 68a, 5712 RL Someren
(een bijzondere tropische vlindertuin van
880 m2 met vele (sub)tropische planten en
bomen, vogels, vissen en reptielen en
uiteraard vlinders.
Kosten entree tuinen en lunches € 30,00
per persoon en € 79,50 voor een kamer
inclusief ontbijt. Daar komen nog de
kosten voor diner en
Meld je aan
drankjes bij.
rsie
De mogelijkheid is
voor deze excu
mei
tot uiterlijk 15
aanwezig om op één
ris
bij onze secreta
van deze dagen bij de
ggo.nl
groep aan te sluiten.
cmfmeere@zi
4073
of bel 070-399

5 – EXCU RSI E NA AR NO OR D-HOLL AN D OP 9 EN 10 AUGUSTUS 2019
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.
NB Door de beperkte beschikbaarheid van
kamers in de regio moet er reeds zo ver
vooruit gereserveerd worden.

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.
Van kruidentuin naar hortus
De kruidentuin is uitgegroeid tot een
volwassen collectie van ruim 1000 soorten,
waarvan 750 soorten geneeskrachtige
kruiden. 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.

De kosten voor het entree van de
tuinen, rondleidingen, lunches en
koffie/thee e.d. bedragen € 60.
Hotelkamer voor 2 personen € 125,50
en 1 persoon € 112,50 – met ontbijt.
Daar komen nog de kosten voor diner en
drankjes bij.
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.
Bij voldoende deelname zullen wij deze
tweedaagse excursie organiseren.
Aanmelding zo spoedig mogelijk bij onze
secretaris cmfmeere@ziggo.nl

7 – LEZERSN I EUWS
In de nieuwsbrieven 4 en 12, van mei en
december 2018, hebben we de oproep
gedaan om foto’s van bloeiende planten en
ervaringen over uw hobby via onze nieuwsbrief met andere leden te delen.
Ons lid Janny Verloop uit Oud-Beijerland is
de eerste die op onze oproep reageert.
Vreemde rups
Janny: ‘Op een avond toen ik mijn planten
water gaf, zag ik iets donkers liggen. Bij
nader inzien was dit een rups. Ik had deze
nog nooit gezien.
Maar bij navraag via Facebook kwam ik
erachter dat het een olifantenrups is van de
Groot Avondrood-vlinder.

Via google even gekeken wat voor vlinder
het was, want zo een had ik nog nooit gezien: het blijkt een algemeen voorkomende
nachtvlinder te zijn, die niet alleen op
kattenstaart en waterdrieblad voorkomt
maar ook veel op fuchsia’s. Later heb ik de
rups nog een paar keer gezien.’
Mijn collectie
‘Verder stuur ik nog enkele foto’s van
planten die deel uitmaken van mijn collectie
kuipplanten, met een korte beschrijving.’

• Aeonium arboreum is een inheemse vetplant
van de Canarische eilanden en Noord-Afrika. Het
is een gemakkelijke plant qua verzorging: zonnige
plaats, weinig water en 1 maal per maand mest.
Op dit moment staat de plant weer in bloei.
Overwintering bij minimaal 5° Celsius.
Behoort tot de familie van de Crassulaceae.
• Camellia japonica is een zuurminnende groenblijvende struik van ongeveer 1,5 – 2 meter die in
het begin van het jaar uitbundig bloeit.
Inheems in Japan, China, Korea. Op een beschutte
plaats kan deze plant in de tuin overwinteren.
In een pot moet dat op een vorstvrije plaats.
Behoort tot de Theaceae familie.
• Hedychium gardnerianum is robuuste geurende
plant van ongeveer 1,5 meter hoog. De bloei is eind
van de zomer. De wortelstokken overwinteren het
beste binnenshuis zodat ze eerder aan de groei
kunnen worden gebracht in voedzame vochtige
grond. Standplaats: halfschaduw/zonnig. Behoort
tot de Zingiberaceae familie (Gemberfamilie).
• Passiflora alata is een klimplant met vierhoekige
stengels en bijzonder mooie bloemen die het beste
in een serre te houden is. Komt uit Brazilië.
Overwintering bij minimaal 12° Celsius.
Behoort tot de Passifloraceae familie.

Het zou leuk zijn als meer leden een bijdrage aan
onze nieuwsbrief insturen. Het maakt onze nieuwsbrief nog interessanter want zo kunnen leden
ervaringen met elkaar eenvoudigweg uitwisselen.
En weet je niet hoe je het moet aanpakken, we
helpen je maar al te graag via cmfmeere@ziggo.nl.

Weet je, Hortus Overzee heeft nog meer te bieden, zie punt 5

4 – 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

