een leuk idee voor een excursie, laat het
het regiobestuur weten!
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1 – VAN H ET B ESTUU R
Op sommige momenten ging deze
werkelijk prachtige zomer wel eens
extremistische trekjes vertonen. Wij en
onze planten kregen het dan te kwaad
door hitte, maar vooral door de sterkte
van de zon. Planten, die waar ze vandaan
komen wel wat gewend zijn, vertoonden
meer dan eens tekenen van verbranding.

4 – Overige informatie
Maar de leden van Regio West die zich
hadden opgegeven voor de excursie naar
Ankeveen hadden niets te klagen.
Mooier weer kon je je niet wensen.
In deze Nieuwsbrief het verslag ervan.
Zie punt 2.
We hopen in woord en beeld een herinnering te geven aan ieder die mee was
op die mooie dag. Voor de overige lezers
is het misschien een prikkel om je ook
eens op te geven. Of nog beter: heb je

Verder bereikte ons het nieuws dat
Béa Huckriede, zeer gewaardeerd lid van
onze vereniging en bovenal een échte
plantenliefhebber, is overleden.
Voor iedereen die een probleem had met
een Begonia had zij als deskundige veelal
een oplossing of antwoord.
Zie punt 3 voor haar In Memoriam.

2 – EXCU RSI E BU ITEN PL A ATS B ERG EN VA ART I N AN KEVEEN OP 15 AUGUSTUS
Al waren de weersvoorspellingen vooraf
niet best de leden van Regio West hadden
zich geen betere dag kunnen wensen om
buitenplaats Berg en Vaart te bezoeken.
Gebouw en landgoed zijn beide een
monument en hadden tal van verrassingen voor ons in petto.
We werden welkom geheten door Erik en
Caroline Greve, die vanaf 1983 bezig zijn
hun droom te verwezenlijken.
De inrichting binnen laat je een reis terug
in de tijd maken.
De achtertuin
Er wacht ons, als we vanuit de lommerrijke voortuin om het huys naar de achtertuin met terras lopen, een verrassing.
Amsterdammers die zich dat konden veroorloven ontvluchtten ’s zomers reeds al
eeuwenlang de hitte – en vooral de stank – van de stad. De vele landhuizen in en rond
’s-Gravenland en Ankeveen zijn daarvan het levende bewijs. Het gebied werd niet voor
niets de Tuin van Amsterdam genoemd.

Voor het huys
heeft een 18eeeuwse formele
buxustuin. De as
van dit ontwerp
loopt door het
huis door naar
de achtertuin.
BOVEN

- Caroline
verduidelijkt dat
in de tuin van
een buitenplaats
kuipplanten, zoals
de palm rechts,
al heel lang zeer
gebruikelijk waren.
LINKS

- Jan van
Dijk bij de gang die
voor- en achtertuin
met elkaar
verbindt.
RECHTS

Het huys heeft
een L-vormige
uitbouw.
BOVEN

De achtertuin is
een ontwerp
van Mien Ruys.
Links is een deel
van de Japanse
tuin die later is
toegevoegd.
RECHTSBOVEN

Aan de opzet van
de borders is de
hand van Mien
Ruys nog steeds
te ontdekken.
Rond het terras
zijn tal van
kuipplanten te
ontdekken.
LINKS EN RECHTS

Opeens staan we in de volle zon in een
explosie van kleuren en vormen. De bordertuin en terras zijn een vroeg ontwerp van
Mien Ruys. ‘Gelukkig zonder haar later zo

Het was een dag
waarbij het licht
van moment tot
moment een spel
speelde met kleur
en vorm.
LINKS

- Voor het
koetshuis was een
opstelling met
citrusbomen die
afgewisseld werden met andere
bomen in potten.
RECHTS

- In de
oranjerie worden
’s winters tal van
kuipplanten
ondergebracht,
maar ’s zomers
staan die rondom
dit paviljoen
opgesteld.
ONDER

kenmerkende bielzen’, merkt Caroline
glimlachend op. Links van het terras
hebben Caroline en Erik, een op Feng Shui
geïnspireerde, zentuin aangelegd. Erik

demonstreert een speciale hark waarmee
een golvend patroon in het grind wordt
verkregen, dat naar de rimpeling van
water verwijst.

Rond de oranjerie
was het een
bloemenzee met
ondermeer Senna
corymbosa en
Bougainvillea.
LINKS

- Een
Grewia
occidentalis.
RECHTS

- Naast de
kleur vallen lelies
ook nog eens op
door hun geur.
ONDER

Door de hele tuin ontdekken we hoe
geraffineerd op vele plekken kuipplanten
staan opgesteld.

ieders verrassing een aantal planten die
Jan van Dijk haar eerder had gestuurd,
ondermeer een Tweedia caerulea.

Grote diversiteit
Elk deel van het landgoed heeft een
duidelijk eigen karakter. Na de achtertuin
komen we bij een formeel ingedeelde
kruidentuin om vervolgens bij een
schilderachtig koetshuis te komen, met
citrusbomen en buxusfiguren, die de
Engelsen zo mooi ‘topary’ noemen.
Ernaast loopt langs de scheidingsmuur
een pad die allereerst naar de plek leidt
waar Caroline haar planten oppot en
bloemstukken maakt. Het is ook waar ze
haar zaailingen en stekjes opkweekt.
Ertussen stonden ook aanwinsten die nog
een plek moesten krijgen, ondermeer tot

Een magisch bamboebos
Vervolgens komen we rechts langs een
lange rij, tegen de muur gebouwde,
utiliteitsschuren. Op die hoogte is links
een uitgestrekt bamboebos aangelegd.
Erdoorheen lopen kronkelende paden.
Voor kinderen moet dit heel spannend
zijn, maar ook ons kan het zeer bekoren.
Midden in dit bos blijkt een meertje met
eiland te liggen. Erop is een groen houten
huisje dat half in de grond verscholen is.
Het heeft een dak met glazenpanelen dat
zorgt voor een heel bijzondere sfeer. Echt
een plek om je terug te trekken met een
boek. Met het bamboebos in je rug kijk je

vanuit het huisje over het water naar het
oudste deel van het landgoed: een eeuwenoud bos! Dat moet je ondergaan, het
is niet te beschrijven. Aan het eind van het
Zo sfeervol is een
eeuwenoud bos.
Het huisje op het
eiland. Echt een
plek om je terug
te trekken met
een boek. Ivo
Niehe ging ooit
op bezoek bij de
schrijver Roald
Dahl. Deze werkte
dagelijks in een
schrijfhut die
sterk op deze
betoverende
schuilplaats leek.
RECHTSBOVEN

bos kom je bij weidegrond. Aan de rand
staat een volgende verrassing: een houten
bouwwerk dat veel weg heeft van een
Romaanse kerk met zijbeuken.

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

- Hans leidt

Erik vertelt waar
hun beider passie
voor het beheren
van het landgoed
vandaan komt.
En wat het hen
heeft gegeven.
LINKSBOVEN

- Een
mooiere plek
om de dag af te
ronden is haast
niet voor te
stellen.
LINKSONDER

- Caroline
en Erik Greve
BOVEN

Het is gebouwd op de plek waar ooit een
grote schuur stond. In de winter staan
hier heel wat kuipplanten, het heeft vloerverwarming. Maar nu is het de plaats
waar we heel aangenaam afscheid gaan
nemen. Het is de apotheose van alles wat
we gehoord en gezien hebben deze
middag. Erik en Caroline hebben na hun
werkzame bestaan hun ziel en zaligheid in
dit landgoed gelegd in de hoop dat wie er
komt schoonheid en vrede zal ervaren,
op een uiterst concrete manier. Kort en
duidelijk vertelt Erik ons hoe hij dat ziet.
Daarbij is er een grote rol weggelegd voor
de natuur. En voor de muziek.
En dan is misschien niets mooier dan te
luisteren naar koormuziek van Bach...
Caroline en Erik, bedankt.

In memoriam
Béa Huckriede
Vrijdag 7 augustus is
overleden ons zeer gewaardeerd lid,
Béa Huckriede-Van der Laan.
Ze was al sinds 1992 lid van onze
vereniging. Een aantal leden die wat
langer lid zijn zullen haar nog wel
kennen. Ze is in het verleden een aantal
keren met excursies mee geweest.
Een van haar passies was de Begonia.
Ze had daar vele soorten van verzameld.
Ik heb een paar keer deze
verzameling mogen bewonderen
en die was zeer bijzonder.
In de kolom Planteninfo van De Parel
is haar naam dan ook opgenomen als
deskundige die bereid was vragen over
de Begonia te beantwoorden.
Helaas is dat nu gestopt.
Ze was een zeer actief en gewaardeerd
lid bij Groei & Bloei Den Haag waar ze
onder meer voor planten en zaden zorgde
die aangeboden werden tijdens de
jaarlijkse rozententoonstelling in het
Westbroekpark, gelegen vlakbij
Madurodam.
Béa, we zullen je niet vergeten!
C. Meere

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

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

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
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

