Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
SEPTEMBER 2021

NIEU WS B R IEF

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Excursie naar Gelderland
 Tuin Polhuis in Ermelo
door René Gerritzen
 De Prunushof in Wilp
door Piet Keijzer
 Exotische Tuin in Ede
door Bas Gieltjes
3 – De najaarsledenbijeenkomst
4 – Overige informatie

JAARGANG 5 – NUMMER 5

1 – VAN H ET B ESTUU R
Over de nazomer mogen we tot nu toe
zeker niet klagen. Verder kunnen we
terugkijken op een aantal momenten
dat de leden iets gezamenlijk konden
ondernemen en ervaringen konden uit-

Niet voor te stellen
dat De Prunushof
slechts een aantal
jaren terug nog
een tuinplantenkwekerij was
ONDER

wisselen. Op 5 juni was er de geslaagde
dag naar Flores in Terra. Vervolgens was
er op 24 juli de plantjesdag bij Piet Keijzer
en bij Jan M. van Dijk in De Lier. De
opkomst was onverwacht groot en
uitermate gezellig.
Op 26 augustus gingen 28 leden op
bezoek bij een drietal zeer verschillende
tuinen in Gelderland. Drie leden, René
Gerritzen, Piet Keijzer en Bas Gieltjes,
doen in deze Nieuwsbrief verslag hiervan.
Een aantal foto’s zijn daarbij van Ferry
Harms én van de redactie. Het regiobestuur is uitermate blij dat meer leden
actief zijn om evenementen te ondersteunen en hoopt dat een goed voorbeeld
goed doet volgen.
Verzoek: hou 16 oktober vrij – zie punt 3

2 – EXCU RSI E NA AR GELDERL AN D OP DON DERDAG 26 AUGUSTUS • TU I N POLH U IS
Voor mij, René Gerritzen was het m’n
eerste uitstapje met de Kuipplantenvereniging en aangezien ik wat minder
ben gaan werken, was ik ook in de
gelegenheid om op een doordeweekse
dag mee te gaan.
En het was zeker de moeite waard!
Met gelijkgestemden is het
gemakkelijk communiceren. 😉
Een leuke club mensen bij elkaar.
We moesten verzamelen bij de eerste
tuin die we gingen bezoeken was in
Ermelo: Tuin Polhuis. Het is de tuin van

Aartje Klaassen en Johan van Straaten.
We werden verwelkomd in de kas van
hun hortensiakwekerij De Stadsweiden.
Een mooi familiebedrijf van een
onvoorstelbaar populaire plant.
Maar daar kwamen we niet voor.

Borders vol met
allerlei moois
maar ook met
voor de meeste
niet zo bekende
variëteiten.
BOVEN

Overal kwamen
we bijzondere
kleuraccenten
tegen.
LINKS

Gezellig in
groepjes, met
behoud van
afstand.
RECHTS

Na een introductie (tijdens verfrissende regenbuien) door Aartje met
een bakje koffie én een heerlijk
Polhuistaartje gingen we de tuin in.
Het was ondertussen nagenoeg droog,
dus we boften enorm. Wat direct opviel is dat de meesten van onze groep
direct de prachtige hoge kas (vorig jaar
neergezet) ingingen en zich vergaapten aan alle kuipplanten die daar
uitstekend aan het groeien waren. Bijzondere botanische Pelargoniums en
cultivars, Salvia’s en wat al niet meer!
Maar wat je buiten zag was helemaal
overweldigend. Een tuin van 3500 m2
met weelderige borders op kleur waar
je u tegen zegt. Prachtig aangelegd

Brillantaisia
nitens.
LINKS

Een mooie
variëteit Streptocarpus.
LINKS

Ook binnen in de
kassen was veel
te zien.
LINKONDER

Overal in de hoge
kas waren mooie
opstellingen te
bewonderen.
RECHTSONDER

rondom de gerestaureerde 100 jaar
oude woonboerderij. De tuin heeft een
groot gazon en daarin een grote vijver
met daaromheen verschillende grote
borders, allemaal dus gesorteerd op
kleuren die geweldig bij elkaar passen
en niet te vergeten te vermelden: een
gigantisch verscheidenheid aan planten, die niet allemaal alledaags zijn.
Ook een prachtige schaduwtuin
(bostuin) aan de zijkant, waar je je

ogen uitkeek vanwege de ongelooflijk
hoeveelheid soorten planten. Als je dit
gezien hebt, kun je nooit meer zeggen
dat in een schaduwtuin weinig wil
groeien.
Rondom de bebouwing stonden ook
nog een enorme verzameling potten
met de mooiste planten. Aan de achterzijde van de boerderij stond een verzameling van potten die voornamelijk
waren gevuld met begonia’s, dahlia’s

De borders worden jaarlijks met
een ander kleurschema aangeplant.
LINKS EN RECHTS

Door een boog
met Wisteria
kwam je in de
verrassende
schaduwtuin.
ONDER

en Coleus, allemaal in oranje/rode tinten. Werkelijk prachtig. Ook zagen de
planten er bijzonder goed uit, niets lag
om (onzichtbare metalen steunen in
de borders) en nauwelijks een geel
blaadje te bekennen. Ze geven de planten in de potten water m.b.v. een slang
waar druppelgewijs en professioneel
voeding aan toegevoegd wordt. Het
resultaat mag er zijn. Leuk dat er ook
veel planten te koop werden aangeboden tegen zeer vriendelijke prijzen.
Diep onder de indruk gingen we naar
de volgende tuin De Prunushof in Wilp.

2 – EXCU RSI E NA AR GELDERL AN D OP DON DERDAG 26 AUGUSTUS • DE PRU N USHOF

LINKS EN RECHTS
EN ONDER -

Overal rond het
huis waren tal
van prachtige
kuipplanten te
bewonderen.
Je keek je ogen
uit en vergat
daarbij om er
ook foto’s van
te maken.
Wie er niet bij
was, heeft zeker
wat gemist!

In Wilp stond ons weer veel moois te
wachten. Over het ontstaan van deze
tuin kon je al iets lezen in de vorige
Nieuwsbrief. Op tafels tussen een
werkelijk prachtige collectie
kuipplanten stond van alles uitgestald
om voor een heerlijke lunch te zorgen.
Piet Keijzer doet verslag.
Als tweede tuin bezochten we De
Prunushof van Jan en Anny Bos in
Wilp, een plaatsje onder Deventer.
Hier gebruikten we eerst onze lunch,
buiten in het zonnetje, omringd door
de vele kuipplanten.

De naam Prunushof verwijst naar de
90 soorten Japanse sierkersen, die
rond april prachtig bloeien. De onderbeplanting was ook zeer de moeite
waard.
In zes jaar tijd is de tuin steeds verder
uitgebreid met o.a een pinetum, hier
zagen we ondermeer een pijnboom
met een zilvergrijs randje langs de
naalden en een nog jonge plant die al
grote kegels produceerde.

Naast de verschillende soorten
kleinfruit hebben ze in een grasveld
15 soorten walnoten aangeplant die
deels al noten gaven.
Ook doet Jan nog aan veredeling van

enkele soorten en zaait hij veel aparte
planten die te koop waren. Echt een
aparte en prachtige tuin waar we
graag nog eens tijdens de bloei van de
prunus terug willen komen.

2 – EXCU RSI E NA AR GELDERL AN D OP DON DERDAG 26 AUGUSTUS • TROPISCH E TU I N WO UT VAN HARN

Tijdens deze excursie bezochten we
drie tuinen die alle drie verrastten
door de visie en het kleurgevoel van
de eigenaren. Allen zeer overtuigend
en o zo verschillend.
Bas Gieltjes neemt ons mee naar de
derde tuin in Ede.
Wie is nog niet op bezoek geweest bij
Wout van Harn? Van een viertal leden
begreep ik dat het hun eerste bezoek
was. Maar wanneer was mijn eerste

jaar van bezoek aan de ‘Tropische Tuin’
zoals het visitekaartje meldt?
Bij een bezoek aan de vleesetende
plantenkwekerij Carni Flor in Aalsmeer
was Van Harn op zijn kenmerkende
manier aan het vertellen over zijn tuin.
Na dat aangehoord te hebben, heb ik
hem aangesproken en zijn visitekaartje
gekregen.
Mijn verstuurde email heeft 2013 als
jaartal en elk jaar krijg ik bericht als er
een opendag is.

BOVEN -

Niemand zou
vermoeden dat
er achter een gewoon woonhuis
in een gewone
woonwijk van
Ede een ware
jungletuin te
vinden is.
RECHTS -

Bij de ingang
zou je al wel
iets kunnen
vermoeden...

RECHTS EN LINKS ONDER -

Langs het huis
krijg al meteen
een jungle gevoel.

Overwinteren
Mijn laatste bezoek was dit voorjaar,
het gehele vorige jaar ben ik niet
langsgeweest. Na de vorstperiode
kwam ik in een kale tuin aan, met vrij
zicht op de blauwe lucht. Dit vroege
bezoek geeft ook een kijkje in de
keuken: hoe overwintert Wout zijn
planten. Vol trots wees hij later een
Punica granatum 'Rubra Plena' in de
volle grond aan die na de vorstperiode
aan het uitlopen was.
Liever geen zicht op de wolken
Wout van Harn geeft aan dat de tuin

een stuk mooier is als je een aantal
weken eerder op bezoek komt, dat is
dan ook het moment dat hij een
opendag of avond heeft.
Aan het begin van het ons bezoek met
de kuipplantenliefhebbers vertelde
Van Harn dat hij graag een jungletuin
heeft die je het zicht op de wolken
ontneemt en dat was ook deze keer
weer goed te zien. Voorlopig heeft
niemand hem nog een andere jungletuin kunnen aanwijzen.
Steeds iets nieuws
Maar wat is er allemaal te zien? Het
is zeker dat als je je route terugloopt,
op je hurken gaat zitten, nog een keer

terugloopt maar nu omhoogkijkt dat
je alweer wat nieuws ziet. De vraag
is eerder: ‘Wat heb ik deze keer voor
fraais gemist?’ Een Begonia hispida
var. cucullifera was iets dat mij deze
keer opviel, kleine blaadjes die loodrecht groeien op het blad.

Net als in een echt
oerwoud is het
voor de planten
een gevecht om
elk stukje ruimte
en licht.
BOVEN

- Zijn hier
ook inboorlingen?
RECHTS

- De Begonia
hispida viel direct
op met de grote
opvallende
bladeren.
LINKS

Zelf probeer ik ook regelmatig te
ruiken aan bladeren en bloemen.
Elke tuin was volstrekt anders
Bij deze excursie heb ik binnen enkele
uren het verschil kunnen ervaren van
een tuin die je van afstand kan bewonderen en waar je op de planten moet
afstappen en een tuin waar de planten
direct tegen je neus aanstaan.

- Als er een
straal licht door
het bladerdak
scheen gaf dat
meteen een
theatraal effect.
LINKS

3 – L E D E N B I J E E N KOM ST
Regio West sluit op zaterdag 16 oktober
haar activiteiten voor 2021 af met de
najaarsledenbijeenkomst in Alphen
aan den Rijn.
Willem Zieleman – Adviseur Tuinen
op Paleis Het Loo – zal dan een lezing
houden over oranjerieplanten op Het
Loo waarbij hij naast een historisch
overzicht het ondermeer over hun
onderhoud zal hebben.
Zet het vast in je agenda!
Verder neemt Piet Keijzer na vele jaren
als lid van het regiobestuur afscheid.
We horen graag als je daar bij wil zijn.
Mail als je denkt dit te doen, in verband
met de voorbereidingen, even naar
secretarisregiowest@gmail.com

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

