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1 – VAN H ET B ESTUU R
Voorzichtig aan wordt het mogelijk om er
weer op uit te trekken. Een ieder die op 30
juli mee ging met de excursie naar twee,
om verschillende redenen, heel bijzondere
plekken, kan terugkijken op een heel mooie
dag. Het was zeker ook fijn dat een aantal
van ons elkaar weer na lange tijd konden
zien en spreken, het verslag is te lezen in
deze en de volgende Nieuwsbrief.

4 – Overige informatie
Onze kuipplantenhobby krijgt zijn meerwaarde door het delen van ervaringen van
onze leden met elkaar. Tijdens de bijeenkomst op 15 augustus is er hopelijk voor
ieder van ons iets van hun gading.
Mocht je willen komen, geef het dan door
via secretarisregiowest@gmail.com.
Hopelijk kun je erbij zijn. Je leest er meer
over onder punt 2.

In de vorige nieuwsbrief waren we
verheugd te kunnen melden dat we nog
twee activiteiten in het najaar in het
vooruitzicht hadden. Helaas kregen we
het bericht dat de Hortus Leiden haar
plantenmarkt op 6 september niet kan
laten doorgaan. De eerst volgende editie is
op zaterdag 8 mei 2021.
Zet het maar alvast in je agenda.
Hou daarnaast zaterdag 19 of zondag
20 september vrij. Regio West neemt met
een kraam deel aan de Najaarsmarkt in de
Hortus Botanicus Amsterdam. Wel zal de
markt er dit jaar 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.
Tot slot moet het je opgevallen zijn dat
onze Nieuwsbrief een liggend formaat
heeft gekregen. Door de verhouding van
een computerbeeldscherm te nemen
kunnen foto’s groter te zien zijn.
Tot slot over de app van Regio West: die
wordt steeds leuker. Heb je je nog niet
aangemeld, doe het dan gauw. Je kon er
alles over lezen in de vorige Nieuwsbrief.
En blijf gezond!

2 – KU I P P L A NTE N M A R K T I N D E L I E R O P 15 AUGUSTUS
Op 15 augustus is er een bijeenkomst
voor de leden van Regio West bij Piet en
Nel Keijzer in De Lier.
Het is een tweede gelegenheid dit jaar
waar leden elkaar kunnen ontmoeten en
ervaringen kunnen delen en uitwisselen.
Alles is opgezet in de open lucht, met in
achtneming van de coronamaatregelen.
Vanaf 10:15 wordt er een ruime selectie
kuipplanten van Jan van Dijk en van Piet
Keijzer aangeboden. Ook leden kunnen
planten hiervoor aanleveren. De opbrengst
is voor de kas van Regio West.
Wat er over blijft kunnen we verkopen op
de najaarsmarkt in de Hortus Botanicus

Impatiens
sodenii

Iochroma x
acnistus

Amsterdam op 19 en 20 september.
Verder kun je nog de 200 kuipplanten, de
pluktuin en de tuin achter de woning van
Piet en Nel Keijzer bezichtigen.
Burgerweg 23
2678 NV De Lier
Parkeren aan de overkant op nummer 32
12.15 lunchtijd, voor drinken wordt gezorgd.
12.45 vertrekken we om 3 kilometer
verderop, nabij het strand van Hoek van
Holland, aan de rand van het Staelduinse
Bos, een verborgen juweel te bezoeken dat
luistert naar de naam Spirit Garden.
Deze tuin met botanische bijzonderheden
ligt aan de Tuindersweg 13 in Maasdijk.
Kosten voor het bezoek van
de tuin is 5 euro per persoon,
inclusief een rondleiding en
een kopje koffie of thee.
Planten van Piet Keijzer
• Agave attenuata
• Brugmansia (bont blad)
• Bulbine frutescens
• Canna’s (diverse soorten)
• Colocasia ‘Pink China’
• Impatiens sodenii
• Iochroma x acnistus
• Hedychium gardenerianum
• Musa basjo

Senecio candicans
‘Angel Wing’

Neomarica candida

Tricyrtus formosana

Musella
lasiocarpa

Tecomaria capensis

• Musella lasiocarpa
• Neomarica candida
• Ruellia brittoniana
• Salvia hotlips
• Senecio candicans ‘Angel Wings’
• Toona chinensis
• Tricyrtus formosana (vaste tuinplant)
• Tecomaria capensis
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Planten van Jan M. van Dijk
• Abutilon pictum
• Aeonium (div. kleuren)
• Agapanthus (blauw)
• Agave var.
• Albuca (wit)
• Babaco
• Begonia maculata
• Bulbine frutescens (geel)
• Canna
• Chirita (kamerplant)
•Clivia (diverse soorten)
•Cyrtanthus mackenii
• Dodonea viscosa
• Dodonea viscosa purpurea
• Echium candicans
• Eugenia
• Forsythia ( jong)
• Fraxinus ( jong)
• Galvezia
• Gloxinia
• Haemanthus albiflos
• Hippeastrum striatum
• Hypoxus
•Impatiens auricoma x bicaudata

• Iochroma australis (paars)
• Justitia suberecta
• Ledeboeria
• Nerine gracilis
• Ochna serrulata
• Ornithogalum longifolium
• Oxalis deppei
• Paulownia tomentosa
• Pelargonium (diverse soorten)
• Platanus ( jong)
• Plectranthus
• Puya
• Scadoxus multiflorus
• Senecio oxyriifolius
• Solanum torvum
• Tecomaria capensis (rood)
• Tetradenia
• Thyrsacanthus tubaeformis
• Tradescantia fluminensis
• Veltheimia
Verder nog 10 verschillende vetplanten
en potjes met zaailingen van Amaranthus
en Lupine.

Abutilon pictum

Aeonium

Cyrtanthus mackenii
Begonia
maculata

Ook zijn er een aantal plumeria’s
die opgekweekt zijn door Ton
van Zwet en waarvan verwacht
wordt dat ze volgend jaar voor
het eerst zullen bloeien.

Ochna serrulata

M E STSTO F F E N
Heb je meststoffen e.d. nodig, kijk dan op
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658
en stuur vooraf een mail met je bestelling
naar keijzberg@hetnet.nl dan kun je het op
15 augustus bij Piet Keijzer ophalen.
Impatiens auricoma x bicaudata

Hippeastrum striatum

Scadoxus multiflorus

3 – EXCU RSI E BOTAN ISCH E TU I N ZU I DAS
Eindelijk had Regio West op donderdag 30 juli weer een excursie
op de agenda staan. Tegen de voorspellingen in was het het
mooiste weer van de wereld. Als eerste werd de Botanische Tuin
Zuidas in Amsterdam bezocht. Onze groep werd enthousiast
ontvangen door Hans Vissers.
Na de koffie nam Hans ons mee de tuin in.
Vol passie begint hij te vertellen over hoe
de tuin in 1967 was opgezet als botanische
tuin voor de studenten van de VU.
Tegenwoordig wordt veel meer onderzoek
direct in de natuur gedaan. De opzet is

daarom de laatste jaren veranderd en heeft
de tuin een meer publieke functie gekregen.
Nationale collecties
Alles ziet er werkelijk adembenemend uit,

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

- Hans leidt
ons gepassioneerd
door de binnenlanden van de
tuin.
LINKS

ondanks dat Hans onderstreept dat men
met een ‘mega groot ruimtegebrek’ kampt.
De collectie, zowel binnen als buiten de
kassen, is overweldigend groot.
Van Tillandsia en cactussen beheert men de
nationale collectie. Verder is er een Chinese
tuin in penjing-stijl die afkomstig is van de
Floriade uit 1972. De bonsaibomen komen
van de Floriade in Zoetermeer uit 1982.

De oudste boom, een metasequoia, is uit
1786; uit de tijd van Mozart dus. Het uiterst
delicate onderhoud wordt aan twee
Chinese dames overgelaten.

Verder heeft men een flinke collectie citrussen. Hans vertelde de mooie anekdote over
de Buddha’s Hand. Alles eraan is eetbaar.
Men krijgt deze boom in China als

- Water en
planten op hun
mooist dankzij
het strijklicht van
augustus.
BOVEN

- Dagelijks
komen er heel
wat bezoekers
naar de tuin, die
daarbij al heel
snel lijken op
te lossen in de
vele verborgen
zitplekjes.
LINKS

- Je zou
nog wensen dat
je een cactus of
succulent was...
RECHTS

- Een
geweldige variatie aan cactussen
en succulenten
vormen buiten
een botanische
snoepwinkel.
LINKS

geschenk bij de geboorte van een kind.
De collectie cactussen en succulenten is,
met meer dan 30.000, de grootste van
Nederland. De geweldige opstelling, zowel
buiten (langs het water) als in de kassen,
werkt heel enthousiasmerend, ook voor wie
niet echt een liefhebber is van deze planten.
Een eiland
De tuin is aan alle kanten omringd door
water. Het is namelijk een eiland, die je
via een dam bij de ingang betreedt. Het
toegangshek is, samen met het ontwerp
voor de nieuwe opzet van de tuin, ontworpen door het lanschapsarchitectenbureau
Copijn. Het hek heeft de gestilleerde vorm
van Euphorbia cooperi met daarbovenop
lychees. De gebouwen van de VU sluiten de
tuin steeds meer in. Hans spreekt zijn hoop
uit dat er een voor beide partijen goede

- En dat
gaat door in de
kassen.
ONDER

integratie zich ontwikkeld met het oncologisch centrum. De tuin blijkt veel patiënten
goed te doen. Ook de Varentuin ligt langs
het water en bestaat uit een boeiende
mengeling van varens, camelia’s, wintergroene heesters en bolgewassen.
Rond het eiland liggen een aantal kleine
eilandjes met een diverse begroeiingen.
Een van de eilandjes staat bekend als het
spinneneiland. Tijdens een experiment is

een hele groep vogelspinnen ontsnapt en
nooit meer teruggevonden. Deze dieren
kunnen namelijk over water lopen door een
soort kussentjes aan hun poten.
Waterspiegel
Het kassencomplex omvat onder andere
een tropische kas, thans verbouwd tot
wintertuin, en de algenoemde succulentenkas. Een deel van de grote kassen zijn voor
de transitie van de tuin gesloopt. Hierdoor
is er een openruimte ontstaan. In het midden hiervan werden een tweetal waterbassins met fonteinen aangelegd.
Deze waterspiegels vormen het hart van de
tuin met rijkbloeiende borders, afgewisseld
met kuipplanten, al dan niet in de grond
geplant.
- Vijvers
en tuinen horen
bij elkaar.
BOVEN

- Kuipplanten en vaste
planten, overal
waar je maar
kijkt.
RECHTS

- Eindelijk, na 40 jaar!
ONDER

- Vooraan
in de tuin is nog
een deel van de
oorspronkelijke
opzet te zien
met systeemtuinen voor
studenten,
afgebakend met
buxus.
BOVEN

- Een
van de kleine
eilandjes. Elk
heeft zijn eigen
begroeiing.
RECHTS

Eindelijk na 40 jaar
Het is geweldig om de diversiteit aan bloeiende planten te aanschouwen. Maar dat
dat niet altijd zo vanzelfsprekend is, maakt
Hans ons duidelijk als hij vol trots vertelt
dat het dit jaar voor het eerst in 40 jaar is
gelukt om de Ternstroemia japonica in bloei
te krijgen.
Na de rondleiding zwerven we op eigen
gelegenheid de tuin door om te ontdekken
hoe divers de collectie is, waarna we in de
schaduw van de bomen met elkaar de
lunch de gebruiken.
Voor we Hans afscheid kunnen nemen,

heeft hij nog een verrassing: een tafel vol
zaailingen met ondermeer Thevetia
peruviana, Jacaranda, Saccharum officinale
(suikerriet dus) en boomtomaten.
‘Neem maar mee wat je leuk vindt...’
Voor velen is de Botanische Tuin Zuidas een
goedbewaard geheim, maar voor ons is het
vanaf nu een plek om vaker naar terug te
keren.

- Tijdens de
lunch kijk je naar
boven en zie je
hoog boven je
uittorend een
Eugenia en een
Metrosideros.
LINKS

In de volgende Nieuwsbrief kun je lezen
over het vervolg van deze excursie naar de
buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen.

Tetrapanax doet
het al tijden goed
in de Varentuin.
LINKSONDER

4 – 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

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

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

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
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

