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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het bestuur was blij verrast met de opkomst
van het aantal leden bij de eerste excursie
van dit jaar, namelijk 27. Zelfs leden uit de
regio’s Oost en Zuidwest maakten deel uit
van de groep.
Onder punt 2 is het verslag door Els de Rue
van deze excursie te lezen.
Ook op Madeira houden ze kuipplanten op
het balkon, zoals onder punt 3 te zien is.
Onze volgende excursie naar Woubrugge
en Aalsmeer is op woensdag 22 mei.
Dit in het kader van ons 15-jarig jubileum.
Inmiddels hebben zich hiervoor 28 leden
aangemeld. Voor degenen die zich nog niet
voor de viering van dit jubileum hebben
opgegeven, is de mogelijkheid dit alsnog te
doen. Je kunt je nog aanmelden tot uiterlijk
zondag 12 mei.
Het programma van deze excursie hebben
we vermeld in nieuwsbrief 8 (april 2019).
Deze nieuwsbrief kun je vinden via de

In tegenstelling tot de twee excursies van
2 en 22 mei heeft slechts één lid zich voor
de geplande excursie naar Noord-Holland
op 9 en 10 augustus aangemeld. Het
bestuur heeft daarom besloten om deze
excursie niet door te laten gaan.
In de volgende nieuwsbrief die je binnenkort
al weer zal ontvangen, zal er aandacht
worden besteed aan de plantenmarkt in
Oostvoorne (25 mei) en de Hortusdag in de
botanische tuin in Delft (26 mei).
Verder zal Annette Seffelaar, lid van onze
regio, een start maken met een aantal
artikelen over haar zaaiproject Adenium.

2 – VERSL AG VAN DE EXCU RSI E I N H ET WESTL AN D OP 2 MEI 2019

boven – Richard Scheffers had niet zo’n grote
groep verwacht.
Koud en miezerig was het, die 2e mei, maar
binnen, in de kassen van de door ons bezochte
kwekers, merkten we daar gelukkig niets van.
We bezochten die dag een viertal kwekers,
dicht bijeen in Naaldwijk en directe omgeving,
twee ervan hypermoderne bedrijven,
Richplant en Evanthia en twee meer
liefhebberkwekers, Sunsister en Ziara.
rechts en onder – Kleur, kleur, kleur, waar je
maar keek.

links – Er heerst een
zekere Plumeria-gekte in
regio West.
onder – Op de valreep
zagen we tientallen dozen
vol plumeriastekken.

Richplant, de eerste kwekerij,
bood de aanblik van eindeloze
vakken met een beperkt aantal
soorten potplanten, die, grappig genoeg, mij aan vroeger
deed denken, want bekend uit
het kamerplantenboek van Rob
Herwig uit mijn jonge jaren.
Vakken vol Curcuma in wit en
lila, Crossandra, Aphelandra,
Jatropha, Pentas, Gardenia en
een mij niet bekende Cleroden-

boven – Piet Keijzer sloeg al snel
toe voor de volgende beurs.
rechts – Aan het eind kon er
tevreden worden aferekenend.

drum ‘Prospero’ (?), maar ook, in een apart compartiment: plumeria’s. Toen gingen mijn excursie-genoten
los! Voor de niet ingewijden: er heerst een zekere
Plumeria-gekte in regio West, bij sommigen dan.
Geen makkelijke plant
De plumeria's bleken voor Richard Scheffers wel problematisch geweest te zijn, omdat ze erg gevoelig zijn voor
thrips. Biologische noch chemische bestrijding hielpen,
wel het opkrikken van de kastemperatuur tot 45ºC.
Helaas betekende dat niet alleen het einde van de
thrips, maar ook van de bloemknoppen. Het Plumeriacompartiment wordt binnenkort afgeschermd door fijn
gaas, hopelijk is dat effectief...

boven – De tweede stop was Sunsister. Iedereen zwermde gelijk uit om al het moois te zien.
onder – AnneMarie gaf enthousiast aan iedereen advies over al haar schoons.

Sunsister heeft zich
gespecialiseerd in
salvia's, hoewel er
ook erg verleidelijke
pelargoniums en
ander klein spul,
viooltjes, reigersbekjes etc. te koop
waren.

Eigenaresse AnneMarie van Mil heeft
de grootste salviacollectie van Nederland en is daar
terecht trots op.
Na 15 jaar sappelen
zijn de salvia's nu
booming business:
alles uit eigen stek,
in alle mogelijke
kleuren en op alle
mogelijke manieren
gekruist, met name
de microphylla's.
Inmiddels heeft ze
ook veel nieuwe
salvia's uit Israël,
Jordanië en Cyprus
en al die delicaat
ogende schoonheden laten de kas
geuren als een
mediterrane
kruidentuin.

Na de lunch:
op naar Evanthia,
een bedrijf, dat
zich bezig houdt
met de opkweek
van groene tropische planten
zoals Monstera,
Strelitzia, Musa,
Calathea etc., de
veredeling van
Lysianthus, zaadtechnologie en
zaadhandel.

Er wordt zo hygiënisch
mogelijk gewerkt en
wij, net op bezoek
geweest bij twee
andere kwekers,
werden door Pieter
Lock verzocht ons
daarom te hullen in
overschoentjes en weinig charmante overalls.

links – Strelitzia’s worden machinaal gezaaid.
Er gaan 600 in een tray.
Netjes verspreid in rijen.
Dat is weer handwerk.
onder – De machine
drukt de aarde aan voordat er gezaaid wordt.
geheel onder – De kiemcel levert na verloop van
tijd de kiemplanten.

De plantenzaden worden machinaal of door vele fijngevoelige
vrouwenvingers in trays gedrukt,
om vervolgens de kiemcel in te
gaan en in een paar weken bij
25 ºC en een vochtigheid van 92%
te ontkiemen. Al kan dat soms,
zoals bij Strelitzia, oplopen tot
zeven à acht weken.

De plantjes gaan daarna naar de
kas om na verspenen (ook weer
met die fijngevoelige vrouwen-

vingers) verder te groeien en dan
een prachtig beeld op te roepen
van ‘50 kleuren’-groen.

Hoe anders was tenslotte onze
laatste kweker: Ziara! Richard Coene
heeft bijzondere subtropische planten,
die hij vooral voor dierentuinen en
vlindertuinen kweekt.
In het linkerdeel van de kas staan de planten (colocasia's, hedychium's, musa's etc.)
in de volle grond en groeien zo weelderig,

dat je je in
Burgers’ Bush
waant, ondanks
het feit dat de
kastemperatuur
vrij laag wordt
gehouden om
het uithoudingsvermogen van de
planten te testen. Dat gaat natuurlijk niet
altijd goed, maar juist de colocasia’s en musa’s
deden het het afgelopen jaar prima en dat
alles zonder chemische narigheid. Rechts
staan de planten in potten en naast de reeds
genoemde een rijkdom aan andere zoals

Hibiscus, Canna, Aristolochia, Erythrina,
Passiflora, Ruellia, Callistemon...
Het was een heel afwisselende excursie,
waarvan iedereen, hier en daar de
achterbak rijkgevuld met wuivend groen,
tevreden huiswaarts keerde.

3 – KU I PPL ANTEN OP M ADEI R A

Niet iedereen op Madeira heeft een tuin.
Op het balkon van een flat in Câmara de Lobos
leek het net of een lid van onze vereniging er
woonde, ontdekte Rudy Vrooman onlangs.

Elke centimeter was gevuld met kuipplaten,
met onder andere een gigantische Plumeria!
De enige uitsparing was voor de twee tuinstoelen van de bewoners.

4 – 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

