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1 – VAN H ET B ESTUU R
Kijk je naar de inhoud hiernaast dan zijn
de namen van vier van onze leden te
ontdekken. Het regiobestuur is zeer blij
met hun bijdrage.

Behalve bij Flores
in Terra ontdekte
Rudy Vrooman in
Ospel ook een zeer
mooi en uitgebreid
aanbod.
ONDER

Op 5 juni gingen leden van Regio West er
voor het eerst dit jaar er weer eens op uit.
Het werd een zeer geslaagde dag. Boven
alles was het zeer aangenaam elkaar te
zien en te spreken.
Misschien vind je het leuk om een volgende keer ook mee te gaan, bijvoorbeeld
op tuinbezoek in Gelderland of naar een
plantjesdag bij Piet Keijzer.
Het regiobestuur hoort graag of zoiets je
aanspreekt. En misschien heb je zelf een
leuk idee... we horen het maar al te
graag.
Trouwens, als je iets in de Nieuwsbrief
met de leden wil delen, doe dat dan. In
deze Nieuwsbrief wordt het voorbeeld
reeds gegeven.

2 – H E T B EZO E K A A N F LO R E S I N TER R A
Op 5 juni was het eindelijk zo ver en
konden een aantal leden elkaar weer
eens zien en spreken in het Limburgse
Melderslo. Janny Verloop doet verslag.
Na een jaar waarin niets kon en mocht
i.v.m. het Covid-virus, kon eindelijk weer
een activiteit gepland worden namelijk
een bezoek aan Flores in Terra.
Met in achtneming van de RIVM
coronaregels mocht regio West een
bezoek brengen aan deze groothandel in
exotische planten.
Zo’n 18 personen waren om half een
aanwezig bij dit bedrijf. Sommigen waren
eerst nog naar Ospel – het exotische

plantencentrum – geweest. Dat schijnt
ook prachtig te zijn geweest. Helaas kon ik
daar niet naar toe i.v.m. tijdgebrek.
Na gezamenlijk een boterham gegeten te
hebben, mochten we naar binnen.
Hebberig
Gelukkig was het niet zonnig dus de temperatuur was aangenaam in de kassen.
Wat een keur aan exotische planten!
Je wordt er wel ‘hebberig’ van. Al kan ik
mezelf altijd wel goed beheersen, ik heb
maar 2 planten gekocht. Er moet immers
wel ruimte zijn om ze een goede plek te
geven. De vele lege plekken lieten zien dat
er veel belangstelling geweest is voor de
diverse planten.
- Er was
genoeg moois,
maar te weinig
tijd om er foto’s
van te maken.
BOVEN

Vlaai en een
praatje. Daar rij
je graag voor
naar Limburg.
LINKS

Voor sommige
leden was het
niet zo moeilijk
raden...
RECHTS

Met bewondering heb ik naar de bloeiende plumeria’s gekeken. Ikzelf heb een
paar jaar geleden een zaailing van de
vereniging gekregen, die is wel groot
geworden, ca. een meter hoog, maar nog
geen bloemen gezien. Ik schrok wel van de
prijs die ze voor deze planten vroegen. Ik
vond de prijzen sowieso aan de hoge kant,
maar ik begrijp dit wel, het zijn ook
bijzondere planten.
Onbekende palm
Ik had ook een foto gemaakt van een
soort grote palm, die ik heel bijzonder
vond, alleen er stond geen naam bij,

ik heb dus geen idee welke dit is.
(Maar er is vast iemand die mee was die
dat wel weet of anders een van onze
lezers – de redactie)
Dat smaakt naar meer
Het was fijn om weer de medeleden van
de regio te ontmoeten en te spreken.
Na nog koffie gedronken te hebben met
natuurlijk een vlaai, zijn we weer naar
huis gereden.
Al met al een leuk uitje. Hoop dat er snel
weer meer uitjes en/of excursies volgen.

Foto’s zeggen
vaak meer dan
woorden: maar
dat iedereen het
naar de zin had
is wel duidelijk.
BOVEN

Ze waren er in
allerlei kleuren.
RECHTSBOVEN

Echt een palm
om zo mee te
nemen, al is ie
een beetje groot.
RECHTS

3 – D OWN U N D E R I N F LO R E S I N TER R A O P 5 J U N I 2021
De redactie was meer dan blij verrast dat
er TWEE leden waren die een verslag van
het bezoek aan Flores in Terra voor de
Nieuwsbrief hadden gemaakt. Als tweede
vertelt Ferry Harms over deze genoegelijke dag. De bijgaande foto’s laten zien
dat zijn aanwinsten een meer dan mooi
plekje bij hem thuis hebben gekregen.
De afspraak was dat ik met mijn vriend
en tuinder Rien zou komen maar op het

laatste moment bleek hij verhinderd en
wilde mijn jongste dochter wel graag
mee.
Nou daar was pa ook wel aan toe na
15 maanden de gepaste corona-afstand
eindelijk weer eens samen op pad te
gaan.
De twee inentingen en de week wachten
waren precies genoeg om de dag te
beginnen met een enorme knuffel.
Dit moest gevierd worden dus in plaats

De bush in bij de
familie Harms.
RECHTS

- Planten
en bewoners
zijn duidelijk
zonaanbidders.
ONDER

van het lunchpakketje met de groep
begonnen we de dag met een heerlijke
lunch bij de Graaf ter Horst.
Bekende gezichten
Maar nu over de plantjes, voor mij is het als
nieuwkomer moeilijk in te schatten wat

een bezoek aan een kweker inhoudt.
Maar daar eerdere activiteiten ook goed
waren bevallen waagde ik de gok van de
anderhalfuursrit.
Alles wat ik mooi vind
Bij aankomst veel bekende gezichten
maar de huidige coronaregels nodigen
nog niet echt uit tot veel nadere kennismakingen, wel Rudy, Piet en Janny nog
even gesproken. Met uiterlijk 4 personen
per gangpad ging ieder zijn weg.
Bij een bezoek aan een kweker dacht ik
aan een beperkt aanbod maar wel van
heel veel van dezelfde planten, maar wat
schetste mijn verbazing alles wat ik mooi

vind hadden ze, zo ook een aantal planten
die ik de loop der tijden veelal door onkunde verloren had. Zoals bijvoorbeeld de
Plumbago, de Dicksonia antartica en de
Callistomon.
Impulsaankoop
Ik kon vandaag de verleiding niet weerstaan om mijn bescheiden verzameling
citrus- en bananenplanten uit de breiden
en ik deed bovendien vlakbij de kassa nog
een echte impulsaankoop, namelijk de
Pomelia Divine. Het lijkt mij een moeilijke
plant, maar de ongeveer 50 bloemknoppen in deze plant trokken me over de
streep.

- De
Callistemon
kreeg een plekje
in de zon.
BOVEN

- De
Dicksonia
antartica bij de
hosta’s en de
varens.
LINKS

Memory lane to Down Under
Voor mijn dochter werd het vandaag een
reis door memory lane. In onze jonge jaren
waren mijn vrouw en ik zo ongeveer de
eerste backpackers in Australië en met
onderweg werken konden we in een halfjaar een groot deel van Australië bereizen.

De Pomelia
Divine op het
terras.
LINKS

Die avond had
alles al een
plekje...
ONDER

Toen onze dochters overduidelijk in de
puberjaren belandden, kwam mijn vrouw
met een geweldige verrassing: ze had
altijd de kinderbijslag apart gehouden en
daardoor konden we met het gezin nog
een reis, maar nu naar het tropische deel
van Australië, maken.

Zoals het pubermeiden betaamde was
de interesse in de Australische fauna in
die tijd groot maar die in de flora zeer
beperkt.
Met een brede glimlach zag ik haar vandaag uitsluitend met uit Australië afkomstige planten zoals Dicksonia antartica,

de mimosa (Acacia dealbata,) nog een
Aussie palm en de onvermijdelijke gum tree
(Eucalyptus) naar huis gaan.
De nieuwe aanwinsten vonden dezelfde
avond nog hun plek in de tuin.
Het was een heerlijke dag in alle opzichten!

4 – H A N S S C H E L L A RT TO O NT Z I J N B I JZO N D E R E P L A NTE N
van de Proteaceae komen in Middenen Zuid-Amerika voor: de Embothrium
coccineum wordt aangetroffen in de
gematigde bossen van Chili en
Argentinië.
De bast is donkergrijs met lichte vlekken. De bloeiwijze van deze aantrekkelijke plant is zeer opvallend. Hij wordt
dan ook de Chileense vuurstruik/boom
of Chileense vlambloem genoemd en
kan 6-10 meter hoog worden.

Twee zeer bijzondere planten die
onlangs tot bloei waren gekomen, was
voor Hans Schellart de aanleiding om
ook andere leden hiervan deelgenoot
te maken.
Als eerste stuurde hij ons foto’s van de
Embothrium coccineum, een telg uit de
Proteaceae familie.
De vertegenwoordigers van deze
familie tref je voornamelijk in Australië, Zuid-Afrika, Madagascar, India en
Zuidoost-Aziê aan. Slechts enkele leden

Geen liefhebber van ons klimaat
In ons klimaat is deze plant zeer
moeilijk te houden en laat staan in
bloei te krijgen.
Dit wordt duidelijk in de extra informatie die Hans bij zijn foto’s leverde:
Ik heb er een paar, maar voor het eerst
is een van de planten gaan bloeien.
Nog nooit had ik een bloeiende
Embothrium gezien. In de volle grond
doen ze het beter dan in pot, mits de
grondsoort goed is. Daarbij mag de
grond nooit uitdrogen, maar ze mogen
ook niet te nat staan.
In ons klimaat is volle grond bijna geen
optie. In Engeland wel. De plant moet
veel luchtbeweging hebben, ook in de
winter en is volstrekt fosfor-intolerant.

Ook de overige meststoffen moeten
weinig worden gegeven.
Zaaien gaat, de kieming is goed, maar
daarna gaan de zaailingen veelal dood.

Ik heb nog nooit een zaailing langer
dan 2 jaar in leven kunnen houden.
De tweede bijzondere plant die Hans
in bloei heeft staan is de Thunbergia
mysorensis.
Naast dat de
Thunbergia
uiterstmooi
bloeit, bloeit de
plant ook nog
gedurende lange
tijd.
LINKS

De Mysore-winde (Thunbergia
mysorensis) is een plant uit de familie
Acanthaceae. De plant is vernoemd
naar de stad Mysore die ligt in het
zuidwesten van India.
Het is een windende, tot 10 meter
lange klimmende plant. De bladeren
zijn tegenoverstaand, elliptisch tot
langwerpig en 7-15 bij 2,5-9 centimeter
breed. Vanuit de bladvoet ontspringen
drie krachtige nerven.
De bloemen groeien aan omlaaghangende steeltjes in hangende, tot
90 centimeter lange trossen. Vaak zijn
er aan een tros maar twee of drie bloemen tegelijk open. De bloeitijd duurt
lang. De bloemen zijn hoger dan breed.
De kelk wordt omsloten door 2-2,5 centimeter lange, meestal purperen schutbladeren. De kroonbuis is opgericht. De
bloemkroon is tot 6 centimeter hoog
en tot 4 centimeter breed en grotendeels geel van kleur. Alleen de top van
de vijf teruggeslagen kroonslippen is

vaak rood. Uit de bloem steken vier
meeldraden en een gekromde stijl
omhoog. De bloemen produceren veel
nectar dat in zijn natuurlijke verspreidingsgebied honingvogels als bestuivers aantrekt.
De vruchten zijn circa 1 centimeter
groot en bolvormig met een tot twee
centimeter lange snavel.

Zuid-India. De plant heeft veel warmte
nodig en loopt al beschadigingen op
bij 10 °C. Minimum temperatuur is
zeker 15 °C. Hij wordt vooral veel op
pergola's gekweekt.
In Nederland groeit de plant onder
andere in de Burgers’ Bush van Burgers'
Zoo in Arnhem en in de hoge kas van
de Hortus Botanicus Leiden.

De Mysore-winde is endemisch in

En Hans heeft nu een bloeiende plant.

Naarmate de
plant ouder en
groter wordt,
neemt de bloei
navenant toe.
BOVEN

Zie hieronder zijn relaas:
Ik heb de plant een jaar of vier en bloeit
nu voor het eerst met een vijftal
bloemtrossen. Niet heel erg veel maar
de plant is nog vrij klein. Bijzonder is
dat alleen aan horizontaal groeiende
takken de bloemtrossen komen.
De temperatuur in de winter houd ik op
15 graden. 12 graden is het minimum
maar hoger is beter.
Vermeerdering door stekken is goed

5 – K E E S VA N D E R E S C H TO O NT Z I J N B I JZO N D E R E P L A NTE N

Na Peter den Bakker tonen we hieronder een aantal mooie foto’s van de
collectie planten van Kees van der Esch
die al in onze regio-app te zien waren.

Zoals jullie zien is ook zijn collectie
zeer divers: knol-en bolgewassen,
vetplanten en (sub)tropische planten.

LINKSBOVEN

-

Acnistus
australis
Aloë ciliarus
BOVEN

- Lagerstroemia indica
LINKS

Rondeletia
splendens
RECHTS

Sinningia lineata
LINKSBOVEN

Clivia miniata
MIDDENBOVEN

RECHTSBOVEN

-

Tecomaria
capensis
Bessera elegans
LINKSONDER

Sesbania punicea
MIDDENONDER

Felicia ameloides
RECHTSONDER

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

- Hans leidt

ons

Lapageria rosea
LINKSBOVEN

Mandevilla Iaxa
LINKSMIDDEN

Plumeria pudica
LINKSONDER

MIDDENBOVEN

-

Libertia
grandiflora
Reinwardtia indica
MIDDENONDER

Hippeastrum
RECHTSBOVEN

Hibertia scandens
RECHTSONDER

Sternbergia lutea

Erythrina x bidwilli

6 – 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
Nerine

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

