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1 – VAN H ET B ESTUU R
Wat?! Alweer een Nieuwsbrief...
Ja, dat klopt want we konden niet
wachten om te vertellen hoe leuk zaterdag 15 augustus was. Wat een gezellige
plantenmarkt. En leuker dan je zou
kunnen hopen. Dat gold eveneens voor
de excursie naar Spirit Garden. Iedereen
die mee was zal dat zeker beamen.

4 – Hoe je gelamineerde
naamkaartjes kunt maken
5 – Overige informatie

Tijdens de plantenmarkt konden we ook
Els de Rue begroeten. We missen haar
wel, zowel om de vele leuke momenten
tijdens excursies als om de verslagen die
ze over die excursies maakte voor de
Nieuwsbrief. Wie o wie zou ons hiermee
willen helpen? Misschien dat je het
samen met iemand wil schrijven.
Wil je dit doen of wil je er meer over
weten neem dan contact met ons op via
secretarisregiowest@gmail.com.

Volgens ons is niets leuker dan dat je
je kuipplantenhobby met elkaar deelt.
De bijdragen die kijkers naar Gardener’s
World sturen is een van de populairste
onderdelen van dit tv-programma.
In dit nummer vertelt Cees Meere hoe je
naamkaartjes voor je planten kunt maken
die voor de verandering na een jaar niet
onleesbaar zijn door de weersinvloeden.
Heb je zelf iets leuks te vertellen of te
laten zien, stuur het dan naar ons toe en
we plaatsen het in de Nieuwsbrief.
secretarisregiowest@gmail.com
Sinds we het erover hadden is het aantal
deelnemers aan de NKV Regio West-app
meer dan verdubbeld. En iedereen die
meedoet, is razend enthousiast. Je ervoor
opgeven gaat heel makkelijk: bel Martin
Talma: 078 67 42 776 (alleen ’s avonds).
Het is een ander jaar dan andere. We
hebben nog twee activiteiten: allereerst
staat regio West met een stand tijdens
de Najaarsmarkt in de Hortus Botanicus
Amsterdam op zaterdag 19 en zondag
20 september.
Tot slot hebben we op zaterdag 3 oktober
onze laatste ledenbijeenkomst van het
jaar in onze extra ruime locatie in Alphen
aan den Rijn.
Zet beide activiteiten alvast in je agenda
en hopelijk zien we elkaar daar.

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
In het midden was er een opstelling rond
een reusachtige Metrosideros van
Brugmansia en Agapanthus.
Plantenmarkt
Het regiobestuur had deze dag in de
eerste plaats georganiseerd om leden
weer eens de gelegenheid te geven elkaar
te ontmoeten en ervaringen te delen en
uit te wisselen. Jan M. van Dijk en Piet
Keijzer hadden daarbij de aanzet gegeven
voor een plantenmarkt. Dat bleek een
gouden zet want al snel bleek dat er
aardig wat leden op af kwamen.

Voor iedereen die langs de Burgerweg 23 in De Lier rijdt, is het meteen duidelijk dat
daar kuipplantenliefhebbers wonen. Direct aan de weg staan grote potten met
oprijzende rode en gele canna’s. Voor leden van regio West is het daarbij de plek waar
ze hun potgrond en plantenvoeding halen. Maar bovenal komen ze er graag voor al
het moois dat daar te zien is...
Op de uitnodiging naar onze leden stond
dat men van harte welkom was om de
pluktuin, de tuin achter het huis en de
collectie van zo’n 200 kuipplanten te
bewonderen.
Piet, Nel en Arina hadden met veel inzet
er een prachtig spektakel van gemaakt (en
bovendien had Arina vroeg die ochtend

overheerlijke vruchtentaart gebakken
voor bij de koffie). Daarbij geholpen doordat in deze periode van het jaar alle planten hun best doen om er op hun mooist
uit te zien. Voor het huis stonden langs
alle kanten de kuipplanten opgesteld.
Het was een en al afwisseling in kleur,
vorm en grootte.

Het was alsof
de planten een
wedstrijdje wieis-de-mooiste
deden.

Het mooie aanbod werd nog mooier doordat meerdere leden zelf weer planten bij
zich hadden voor de markt.
Daarbij was het ook nog mooi meegenomen dat de opbrengst voor de kas van
regio West was. Piet had van de garage
een inloopwinkel gemaakt waar om de
beurt leden ingingen om te kiezen wat er

De plantenmarkt
in de garage werd
al snel een stuk
leger.
GEHEEL BOVEN

- Hee,
daar is Els de Rue!
MIDDEN

- Metrosideros aan bakboord.
LINKS

van hun gading was. Menige auto was al
snel aardig vol.
Een bezoeker van ver
Zonder meer een verrassing was dat Els
de Rue, die tot voor kort haar onvolprezen
verslagen van excursies voor de Nieuwsbrief schreef, vanuit het Friese Noord-

Er was veel te
bespreken en dat
lukte bovenal
goed met in
achtneming van
de 1,5 meterregel.
Ook de pluktuin
kreeg meer dan
terecht aardig
wat ‘Aaahs!’ en
‘Ooohs!’ te
verwerken.
LINKS EN ONDER

- De pluktuin was zeker
ook favoriet bij
vlinders en bijen.
RECHTS

wolde, samen met Rakker even aan kwam
wippen. Leuk was ook dat nieuwe leden
zoals Ferry Harms langskwamen. Op een
gegeven moment was er bezoek van twee
dames die te fiets het Westland verkenden. Geen lid, maar wel heel enthousiast:
met vier planten in de fietstas vertrokken
ze weer. Deze uitermate gezellige ochtend
werd besloten met een gezamenlijke
lunch, waarbij nog eens bleek hoeveel er bij
te praten was.

3 – S P I R IT G A R D E N I N M A A S D I J K O P 15 AUGUSTUS

Na de lunch rijden we in colonne richting het strand bij Hoek van Holland. We parkeerden de auto en betreden door een kleine kasdeur een verrassend ruimtelijke wereld.
We worden ontvangen met een: ‘Welkom in de Spirit Garden!’ door Gerrina en Eef, de
grondleggers van deze oase van rust.
Duidelijk is meteen dat hier heel wat te
zien is, zowel in de tuin als in het kassengedeelte. Al snel krijgen we een verduidelijking van hoe dit ‘verborgen juweel’ tot
stand is gekomen. Terwijl we comfortabel
en ruim uit elkaar zitten begint Gerrina
haar verhaal. Zo’n 19 jaar geleden kochten
ze hun huis. Erachter was een immens
warenhuis waar chrysanten zeer grootschalig werden geteeld. Na vier jaar werd

dit leeg opgeleverd en konden ze aan de
slag. Een van de eerste dingen die ze deden
was een grote hoek van de, overigens
lekker hoge, kassen slopen zodat er een
grote ruimte voor de tuin ontstond met
het overgebleven L-vormige deel van de
kassen die dat aan de ene rand en de
achterkant omsloot.
Door het kasgedeelte legden ze een blauw
betonnen ‘rivier’ aan. Stap voor stap werd

Na aankomst
worden we wegwijs gemaakt
door Gerrina.
LINKSBOVEN

- Canna’s
te over!
BOVEN

- Een rivier
van blauw beton
leid je langs en
door verschillende
kamers. Erboven
hangt een reeks
wisteria’s met
zaaddozen.
RECHTS

begonnen om hier tuinkamers met diverse
soorten planten zoals salvia's, rozen, kiwibomen, jasmijn en verschillende kruiden
aan te leggen. Ook Westlandse druivenbomen ontbreken uiteraard niet, net zo
min als een eeuwenoude Spaanse olijfboom.
Geen tuin zonder water
Over de hele breedte evewijdig aan de kas
werd in de tuin water toegevoegd. Deze
rivier ontstaat aan de ene kant vanuit een
waterval en loopt van de ene naar de

andere kant dwars door de tuin. Heel
organisch hebben ze door de tijd heen
vanuit de waterpartijen de tuin en ook het
kasgedeelte steeds verder ingevuld.
Permacultuur
In twee groepen krijgen we door Gerrina
en Mark een rondleiding. Mark heeft
samen met hun dochter twee jaar in
Australië gewoond. Daar kwam hij in aanraking met Permacultuur, een ecologisch
duurzame en economisch stabiele manier
van grondverbetering met o.m. een circu-

- Van de
Amaranthus
cruentus, een van
de vele eetbare
planten, zijn de
bladeren, zaden
en rode bloempluimen eetbaar.
BOVEN

Een interessant
plantje, maar wie
weet wat het is...
RECHTSBOVEN

- Een witte
Duranta erecta.
RECHTS

Ipomea purpurea;
er was een hele
wand met diverse
soorten Ipomea te
bewonderen.
GEHEEL LINKS

- Ochna
serrulata, de
bekende Mickey
Mouse-plant.
LINKS

- Een
schilderachtige
Begonia in pot.
RECHTS

- Het aanblik
wisselt steeds per
jaargetij.
LINKS

- Wat kan
een combinatie
van grassen of
een bananenboom toch mooi
zijn.
ONDER

- Links
achter ontspringt
de waterval.
LINKSONDER

laire manier van composteren uit afval, dat
hij hier steeds meer o.a. in de kruidenhoek
aan het toepassen is. De tuin heeft er een
omslag door gekregen. Was eerder alles
heel geordend, nu laten ze alles veel

Onderweg naar huis ontdek ik hoe lekker
ze zijn, tot ze opeens op zijn...

Mooie combinatie
van kleur en
vorm.
LINKS

- Het rood
van een Ricinus
communis, de
wonderboom,
knalt je tegemoet.
RECHTS

- Rondom
de rivier zijn
steeds andere
doorkijkjes te
ontdekken.
ONDER

natuurlijker groeien. Veel kuipplanten
groeien hier in de volle grond met als
gevolg dat ze lekker groot worden. Vele
bijzondere soorten blijken in de loop der
tijd van Jan van Dijk te komen.
Een mooie, grote Grewia occidentalis staat
er in bloei, die is ooit van Carel Dubbeld
geweest. Nee, we zijn hem nog zeker niet
vergeten.
De tuin geeft vanuit verschillende hoeken

vele prachtige gezichtspunten, heel afwisselend. En dan te bedenken dat de foto’s
slechts een deel laten zien van het vele
mooie dat er is.
Aan het eind van het aangename en mooie
middag zitten we nog even bij elkaar met
drinken en groentesnacks, en petit fours.
Bij het afscheid is er – het kan bijna niet
anders – voor ieder van ons een bak met
overheerlijke Westlandse druiven.

4 – H O E J E G E L A M I N E E R D E P L A NTEN L A B E LS KU NT M A K E N
Tijdens het uitwisselen van ervaringen
tijdens de excursie naar De Lier en
Maasdijk van 15 augustus vroeg Kees van
der Esch aan mij hoe ik mijn gelamineerde
plantenlabels maakte waarop de naam
van een plant is gedrukt.
Het leek mij een goed idee om dit eens uit
te leggen in de Nieuwsbrief zodat meer
leden hun voordeel mee kunnen doen.
Het idee kwam bij me op tijdens een
bezoek aan de Botanische Tuin in Delft,
waar de duidelijke plantenlabels met een
gelamineerde sticker me opvielen.

Op de afbeelding rechtsonder zie je
bovenaan de steker voor de kleinere planten, gevolgd door de geprinte plantenlabel, eronder de steker met sticker die in
de pot gaat en tenslotte de plantenlabel
die aan een tak van een kuipplant kan
worden bevestigd.

Op de stickers waren deze gegevens van
een plant geprint:
- code
- geslacht
- soortnaam
- familienaam
Voordelen
Een gelamineerde plantenlabel kan goed
tegen weersinvloeden. Het label is namelijk geplastificeerd. Zeker noodzakelijk als
je je planten vanaf april/mei buiten zet.
Na contact met de collectiebeheerder van
de Botanische Tuin was het me duidelijk
dat ik een goede manier had gevonden
om mijn planten te voorzien van de juiste
naam, want steeds vaker merk ik dat ik
niet altijd meteen op een naam kan
komen. En met een plantenlabel in de
pot of aan de plant kun je steeds weer je
geheugen opfrissen.
Verder is het zo dat de geschreven plantenlabels na enkele jaren gaan vervagen.
En dat is met deze manier niet het geval.
Hieronder wordt uitlegd hoe ik deze
plantenlabels maak. Ik maak gebruik van
twee soorten stekers/labels:
1.Stekers voor de kleinere planten waarbij
de steker in de potgrond wordt gestoken.
2. Labels voor de grotere planten waarbij
het label aan een tak of stam kan worden
bevestigd.

Grotere planten
krijgen hun label
met een ijzerdraadje bevestigd
aan een tak.
LINKSONDER

Te gebruiken stekers en labels
De stekers en labels zijn via internet of
een tuincentrum te koop. Let erop dat de
labels 20 mm breed zijn in verband met
de breedte van de gelamineerde sticker
van 18 mm die erop geplakt moet worden.
Voor de kleinere planten maak ik overigens zelf een stevige steker. Ik gebruik
hiervoor kunststofstrippen van 2 mm dik,
2.70 cm lang en 2 cm breed.

Met een multitool haal ik uit zo’n strip
18 stekers.
Hoe ga je te werk
Voor het maken van de plantenlabel
(als sticker) heb je een labelprinter nodig.
Ik gebruik een Brother P-touch 2430PC.
Verder moet je de gelamineerde labels
bestellen. Ik bestel ze bij www.123inkt.nl.
Deze labels heb je nodig:
Brother TZe-241 tape, zwart op wit 18 mm
(123inkt huismerk) € 8.95 per tape, plus
€ 3.95 verzend- en administratiekosten.

De gegevens van je planten die je op de
sticker wil hebben, kun je bijvoorbeeld in
het spreadsheetprogramma Excel zetten.
Deze informatie stuur je naar de labelprinter die je vervolgens in een door jezelf
opgemaakt formaat op de gelamineerde
sticker kan printen.
Die sticker plak je daarna op de steker of
label.

Neem voor verdere informatie gerust
contact op met Cees Meere
(cmfmeere@ziggo.nl )

- Met
de labelprinter,
gekoppeld aan de
computer worden
de stickers,
opgemaakt in
Excel, uitgedraaid.
Op de voorgrond
de multitool
waarmee de
stekers worden
gemaakt.
Iets wat ook,
al is het iets meer
werk, met een
ijzerzaag gedaan
zou kunnen
worden.
RECHTSBOVEN

- Met een
steker in de pot
weten plant en
plantenliefhebber
hoe hij heet.

5 – 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

LINKS

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

