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1 – VAN H ET B ESTUU R
Na jaren gastvrij te zijn ontvangen in de
kantine van De IJssel Coatings in Moordrecht door Ellie van der Eijk en Geesje
Maas heeft het bestuur een mooie vervangende ruimte voor komende ledenbijeenkomsten gevonden:
Wijkcentrum Ridderveld
Concertweg 1-3
Alphen aan den Rijn
De nieuwe locatie is zelfs groter dan voorheen, waardoor de 1,5 meterregeling geen
probleem zal zijn. Graag zien we elkaar daar
voor de volgende ledenbijeenkomst op
zaterdag 3 oktober a.s.
Gelukkig worden de coronamaatregelen
versoepeld. Het bestuur komt in deze
nieuwsbrief met voorstellen voor haar
leden om gezamenlijk iets te ondernemen.

We zien met plezier interessante artikelen
tegemoet waarmee leden elkaar op de
hoogte houden van hun hobby.
Zie punt 4 + 5. Of stuur een foto van een van
je favoriete planten, zoals hieronder de
Strophanthus speciosus van Cees Meere.
Graag horen we ook hoe leden hun kuipplanten vrij van ziekten en ongedierte houden. Lees in punt 5 hoe Ko Schaar erin slaagt
om milieuvriendelijk spint te bestrijden.

2 – EVEN EMENTEN I N 2020
in De Lier een bijeenkomst waar een ruime
selectie kuipplanten van Jan van Dijk en
van Piet aangeboden wordt. Ook leden
kunnen planten hiervoor aanleveren. De
opbrengst is voor de kas van regio West.
Vervolgens ligt er, 3 kilometer verderop,
nabij het strand van Hoek van Holland,
aan de rand van het Staalduinsche Bos, een
verborgen juweel dat luistert naar de naam
Spirit Garden. Deze tuin met botanische
bijzonderheden ligt aan de Tuindersweg 13
in Maasdijk.
De afgelopen tijd volgden een aantal versoepelingsronden van coronamaatregelen
elkaar op, die ons allemaal meer mogelijkheden leverden om eropuit te trekken.
Premier Rutte en minister De Jonge gaven
aan dat het besmettingsrisico zodanig is
afgenomen dat het kabinet ons toestaat
om ‘weer samen te leven, maar op afstand’.
We mogen weer naar bijvoorbeeld een
museum, maar ook naar een hortus.
Dat geeft ook ons kuipplantenliefhebbers
de gelegenheid om met elkaar iets te
ondernemen.
Het bestuur hoort daarom graag of er
belangstelling is voor onderstaande evenementen. Belangrijker dan anders is dat we
weten wie er meedoet. Vooraf willen organisaties weten wie en met hoevelen er bij
hun op bezoek komen. Allemaal om alles
optimaal veilig te laten verlopen.
Op vrijdag 30 juli is er een excursie naar
twee, met om verschillende redenen,
interessante locaties voor kuipplantenliefhebbers: Hortus Zuidas te Amsterdam en
naar buitenplaats Berg en Vaart in
Ankeveen. Bij beide is er een rondleiding.
GRAAG JE REACTIE VOOR ZONDAG 12 JULI.
Op zaterdag 15 augustus is er bij Piet Keijzer

Op zondag 6 september neemt regio West
deel aan de plantenmarkt van Hortus
Leiden.
De opzet van dit evenement wordt min
of meer ‘gekopieerd’ van het voorjaar, met
alle aanpassingen die onder de gegeven
omstandigheden nodig zijn.
De Najaarsmarkt in de Hortus Botanicus
Amsterdam op zaterdag 19 en zondag
20 september gaat door. Een markt vol
planten, bloemen, zaden, maar ook heerlijke producten van de oogst zoals jam,
chutney en honing.
De markt zal er dit jaar waarschijnlijk iets
anders uit gaan zien. De kramen worden
niet meer geconcentreerd rondom de eik
bij het terras. Met meer ruimte tussen de
kramen voor bezoekers en kraamhouders
wordt de manifestatie verspreid door de
hele tuin.

3 – N KV R E G I O WEST- A P P

Bignonia callistegioides, coll. C. Meere

De afgelopen tijd was er meer behoefte aan
contact dan ooit. Voor leden van regio West
is er misschien een leuke uitkomst:
de regio-whatsapp. Eén van de leukste
onderdelen van onze vereniging is het in
een kleine groep of alleen op bezoek gaan
bij één of meerdere leden. Met deze app
heb je beter en nauwer contact met elkaar.
Tevens is het sneller en makkelijker te
organiseren en minder intensief dan een
grote groep te ontvangen.
De naam van de app is: NKV Regio West.
Doel van de NKV Regio West-app
• Regioleden verbinden, kennismaken met
regioleden
• Uitwisselen van ervaringen en informatie
• Eén of meerdere foto’s van bijzondere
bloemen en/of planten laten zien aan
leden
• Melding maken van bijzondere plant(en)
en/of bloem(en);
• Aangeven dat je op een bepaalde dag
(of dagen) leden kunt en wilt ontvangen
• Mogelijkheid tot aanvragen voor een
bezoek van 1 of meerdere leden om je
collectie of planten te komen bekijken;
• Aanbieden of vragen van/om planten,
stekken en/of zaailingen

Spelregels
• Reageren op een melding is niet nodig
• Je kunt ook mensen uitnodigen in de app,
zodat anderen, die ook willen komen,
onderling een afspraak kunnen maken
De app is niet voor: afspreken/afstemmen
m.b.t. het samen reizen, dit moet je
onderling regelen
• De app is bedoeld voor het uitwisselen
van informatie, niet om verschil van
inzicht uit te vechten
• De app is niet bedoeld voor verenigingsen/of bestuursmededelingen
• Foto’s en berichten worden minimaal
3 en maximaal 12 maanden bewaard
Aan- en afmelden
Dit kan telefonisch – en uitsluitend
’s avonds – bij de app-beheerder:
M. Talma: 078 6742776.
Inmiddels zijn er al een achttal leden bij de
NKV Regio West-app aangesloten. Er wordt
al regelmatig hiervan gebruik gemaakt,
zoals uitwisseling van planteninformatie
en het tonen van elkaars bloeiende planten.
Door met je smartphone foto’s van je eigen
planten te maken en die dan direct via deze
regio-app aan de leden door te sturen, kunnen anderen er ook van genieten. En indien
je de naam van een plant niet weet, is er
wellicht een ander lid die de naam wel kent.

Aporocactus flagelliformis, coll. C. Meere

4 – CH I R ANTHODEN DRON PENTADACTYLON

De Chiranthodendron pentadactylon ook wel apenhand- of duivelshandboom genoemd,
is een boom met een zeer spectaculaire bloeiwijze. Deze boom is enig in zijn soort en
behoort tot de Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae).

Deze boom komt voor in Guatemala en
het zuiden van Mexico. Op de vochtige
hellingen van deze gebieden kunnen ze
tussen de 10 en 27 meter hoog worden,
maar in ons klimaat zullen deze hoogtes
niet bereikt worden.
Als volwassen boom kan hij tot -6˚C verdragen. In Nederland zal je deze plant als
kuipplant moeten behandelen, zeker als
het nog een jonge plant is. De opvallende
bloemen verschijnen in het late voorjaar
en de vroege zomer; de vijf meeldraden
zijn lang, naar boven gebogen en helderrood. Zij verschijnen als vingers die uit de
kastanjebruine beker met kelkblaadjes
steken. De vrucht is een langwerpige
zaaddoos van 7,5 tot 10 cm met vijf lobben die zwarte zaden bevatten. De zaden
zijn maar heel zelden verkrijgbaar en blij-

ven maar kort kiemkrachtig. De levertijd van
deze soort kan daardoor een aantal maanden
bedragen, maar is het wachten meer dan
waard. Sander Onsman heeft de zaden van
deze plant al eerder aangeboden in zijn website (www.onszaden.nl) echter op dit moment
zijn ze niet in voorraad.
Aanleiding voor Cees Meere om over deze plant
een artikel te schrijven was een bericht hierover
in facebook van Ernst Kamphuis, tuinchef van
de Botanische Tuin van de TU in Delft. Hierin
vermeldde hij dat deze boom in één van hun
kassen in bloei stond. Hij had de plant gekregen
van ons wel gewaardeerde lid Jan van Dijk uit
De Lier. Jan had de plant van klein tot circa drie
meter opgekweekt, maar de boom had bij hem
helaas nog nooit gebloeid. Inmiddels is de plant
behoorlijk gegroeid en in april stond hij aldaar
in bloei waarvan hier een foto wordt getoond.

5 – GREYIA R ADLKOFERI
De knoestige takken en de bloeiwijze van
de Greyia radlkoferi zorgen ervoor dat iedere kuipplantenliefhebber belangstelling
heeft voor deze bijzondere kuipplant. In de
natuur, groeiend in mistige geulen langs rivieren, vallen de scharlakenrode bloemen
op alsof ze op het landschap zijn geschilderd. Er zijn ook witte vormen die ook de
moeite waard zijn om te cultiveren.
De Greyia radlkoferi is een grote struik of
kleine boom, die 2-4 tot 5 m hoog wordt.
De takken hebben een geelachtige gladde
schors als ze jong zijn, worden grijs en diep
gegroefd naarmate de boom ouder wordt.
De bladeren zijn ovaal tot hartvormig, grof
getand en gelobd aan de basis, dun behaard
boven en diep wollig eronder, een kenmerk
dat deze boom zijn gewone naam geeft en
hem onderscheidt van zijn meer geplante
neef G. sutherlandii, de glanzende flessenborstel. De bladstelen van G. radlkoferi zijn
ook erg behaard en de langste van alle drie
de soorten.
De dichte bloemtrossen zijn diep scharlaken
en bloeien in rechtopstaande trossen.
De individuele bloemen zijn 20 mm lang,
met dieprode meeldraden die uit de mond
van de bloembladbuis steken en aan de
basis iets smaller zijn. De cilindrische zaaddozen splitsen aan één kant open om zaden
in de herfst vrij te maken.
De planten zijn gemakkelijk te kweken uit
zaad of stekken. Neem voor het beste resultaat houtige stekken in het voorjaar. Zet ze
bij het zaaien op een zonnige plek en houd
ze vochtig. Zowel stekken als zaden zullen
sneller wortelen met bodemwarmte.
Prik zaailingen midden in de zomer in trays
of kleine bakjes en laat ze daar de rest van
het seizoen staan. Bij koud weer laten de
jonge planten hun bladeren vallen. Verpot
ze de volgende lente. G. radlkoferi groeit aan
de kust, maar bloeit niet zo goed, omdat

deze plant koudere, drogere winters nodig
heeft om knop te zetten. Hij bloeit wel in de
botanische tuin Kirstenbosch bij Kaapstad,
waar hij winterregen krijgt.
De Greyia radlkoferi komt voornamelijk voor
in de mistgordelbergen van KwaZulu-Natal
in Swaziland. Hij groeit in diepe kanalen
langs stroomversnellingen, grenzend aan
groenblijvend bos en tussen rotsen.
Het geslacht Greyia is genoemd naar Sir
George Gray (1812-1898), ontdekkingsreiziger en gouverneur van Zuid-Australië, de
Kaapkolonie en Nieuw-Zeeland. De soortnaam is afgeleid van Ludwig Radlkofer
(1829-1927), hoogleraar botanie en directeur
van het Botanisch Museum in München.
NB De afgebeelde bloem is van de plant die
in april bij Cees Meere heeft gebloeid.

6 – ANTI-SPI NTMI DDEL
Ook tijdens de coronacrisis hebben de meeste
van onze planten het hopelijk goed gedaan.
Dat is zeker het geval bij Ko Schaar uit
Nieuwe Niedorp. En als er een plant met
problemen is, heeft Ko er veelal een
– liefst milieuvriendelijke – oplossing voor...
‘In een plumeria zat spint en die heb ik als
volgt behandeld: via internet www.amway.nl
kun je een biologisch afwasmiddel kopen (het
is wel vrij duur, ca €10,–). De naam hiervan is:
Amway home - dish drops.
Bij gebruik van 8ml. hiervan op 1 liter water
werkt dit goed tegen bladluis (en ook tegen
wolluis liet mijn dochter me weten).
Ik had eens gelezen over een anti-spintmiddel
waar een kleverige stof in zat, zodat de
spintmijten zich niet konden verplaatsen.
Ik heb daarom wat pannenkoekenstroop vermengd met de zeepoplossing en de plumeria
hiermee bespoten. Ik ontdekte geen bewegende mijten meer. De week daarop heb ik de
plant hier nogmaals mee behandeld, want ik
nam aan dat de eieren niet dood zijn.

Maar ik heb tot nu toe geen levende mijt
meer kunnen ontdekken.
Misschien zijn er meer mensen die deze
milieuvriendelijke optie eens willen proberen.

7 – OV E R I G E I N FO R M 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

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
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 secretarisregiowest@gmail.com
π Uitschrijven nieuwsbrief
secretarisregiowest@gmail.com

