Louwerens-Jan Nederlof van Blijdorp
had kon er een groep leden blij gemaakt
worden met Crinum en Haemanthus.
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1 – VAN H ET B ESTUU R
De opkomst op de eerste en tevens
laatste ledenbijeenkomst van Regio West
op zaterdag 16 oktober was ronduit goed
te noemen. Iedereen was merkbaar blij
elkaar weer te zien.
Fijn was het om ook nieuwe leden te
mogen verwelkomen. Hopelijk een trend
die zich doorzet.

door Ingrid van den Berg
4 – Leden tonen hun planten
 Hans Schellart
5 – Overige informatie

Het regiobestuur is heel blij met de hulp
van een aantal leden.
Ingrid van den Berg en Annette Seffelaar
willen we bedanken omdat ze zorgden
dat door de dag heen iedereen genoeg te
drinken had. Ingrid had bovendien zelf
heerlijk appelgebak gebakken.
Voor een aantal foto’s in deze Nieuwsbrief zijn we Frans Broeders zeer erkentelijk.
Door het contact dat Cees Meere met

- Deze
botanische
orchidee maakt
al ruim een eeuw
deel uit van de
collectie van Het
Loo.
BOVEN

Het was een afwisselende dag waarbij
naast de boeiende lezing er op
verschillende momenten bestuur en
leden met elkaar van gedachten konden
wisselen over zowel het afgelopen als
over het komende jaar.
Duidelijk werd tijdens de ledenbijeenkomst dat, willen we als Regio West een
actieve vereniging blijven, de leden zich
meer zouden moeten laten horen
richting regiobestuur. Alleen als het
regiobestuur weet wat er onder de leden
leeft, kan er het komende jaar het liefst
samen met die leden uitgekeken worden
naar een bijzonder kuipplantenjaar!

2 – LEZI NG ‘OR ANJ ERI EPL ANTEN OP H ET LO O’

Tijdens het eerste deel van de ledenbijeenkomst hield Willem Zieleman een
boeiende lezing over kuipplanten door
de eeuwen heen.
In de vorige Nieuwsbrief vatte hij
reeds samen wat hij zou behandelen.
Als eerste belichtte Willem wat zijn
functie van Adviseur Tuinen op het Loo
inhield. Eerst als assistent-Hoofd van
de paleistuinen en vanaf 2008 verantwoordelijk voor de 60 hectare tuinen,
park, kwekerij en kassen van Het Loo, is
hij voor de komende jaren aangesteld
om als Adviseur alle aspecten van het
complexe onderhoud vast te leggen.
Zo blijft de kennis beschikbaar voor de

toekomst. Tevens is Willem bestuurslid
van het Gilde van Tuinbazen en is hij
betrokken bij het project ‘Nederlandse

- Het
paleis in Honselaarsdijk van
Frederik Hendrik.
BOVEN

tuinen in Rusland’ samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE).

Vorstelijke passie
Vanaf de zeventiende eeuw gingen
vorsten zich steeds nadrukkelijker met
tuinen en met name ook met kuipplanten bezighouden. Daarbij hadden
stadhouder Willem III en zijn vrouw
Mary een grote rol. Eerst in Nederland
op Het Loo en vervolgens in Engeland,

toen het paar daar de troon besteeg.
Op Het Loo is daar ondermeer een
citrusboom uit 1701 nog van over.
Vele paleizen met de bijbehorende
tuinen zijn in de loop der tijd geheel
of grotendeels verdwenen, zoals in
Honselaarsdijk en Rijswijk.

- Het
paleis in Rijswijk.
LINKSBOVEN

Het paleis in
Honselaarsdijk
had een grote
collectie kuipplanten, naast
Europa uit Azië,
Afrika en
Amerika.
RECHTSBOVEN

Door de tijd zijn daarbij steeds planten
in kuipen gehouden. Eerst uit mediterrane streken en later uit de – nog warmere – koloniën. Daarbij ontstond ook
op dit vlak een competitie tussen verschillende vorsten m.n. tussen Lodewijk
XIV (Versailles) en Willem III (Hampton
Court en Kensington Palace).

Willem Zieleman geeft prachtige
voorbeelden van hoe ver dit soms bij
deze vorsten ging.
Kuipplanten op Het Loo
In de 19e eeuw was het koning
Willem III, de vader van Wilhelmina,
die zeer gedreven zijn plantenpassie
invulde en veel op Het Loo toevoegde
dat nog steeds ten dele te zien is.
Ondermeer de kassen voor de grote
collectie kuipplanten.
Zeker sinds planten met Ward-kisten
vervoerd werden, stierven er minder
planten tijdens het transport. In Indië
werden ook indrukwekkend grote

Het Loo een
formele tuin met
vele bijzondere
kuipplanten.
LINKSBOVEN

De collectie
kuipplanten van
Versailles is ook
heden ten dage
indrukwekkend.
RECHTSBOVEN

Kensington
Palace lag ten
tijde van
Willem III buiten
Londen, met
ruimte te over
en navenant veel
planten.
RECHTS

botanische tuinen aangelegd waardoor kennis van soorten en hun onderhoud steeds meer konden toenemen.

Met Ward-kasten
konden veel meer
exotische planten
hun weg naar
Europa vinden.
LINKS

Willem III genoot
veelvuldig van de
grote kas op Het
Loo. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog kon er niet
meer gestookt
worden en raakte
het in verval..
LINKSONDER

- De
stenen onderbouw bestaat
nog steeds.
Ook de ijzeren
spanten liggen
nog opgeslagen.
Het zou mooi zijn
als de kas weer
in oude glorie
herbouwd zou
worden.
RECHTS

Kern van de collectie
Citrussen zijn een kerndeel van de
collectie. Willem heeft veel onderzoek
gedaan naar de verzorging ervan door
de tijd heen. Hij ontdekte dat men
voorheen voor een betere afwatering
een flinke laag platanenblad gebruikte.
Het laatste deel van Zielemans lezing

ging over de actuele situatie en hoe
men de verzorging ter hand nam. Ook
het programma om oude citrusbomen
te vermeerderen om zodoende een
jonge generatie beschikbaar te hebben
leverde veel interessante voorbeelden
op: bijv. wat er zoal komt kijken om een
eeuwenoude citrusboom te verpotten
en hoe die in topconditie gehouden

wordt. Leuk was ook de anekdote over
hoe je deze planten succesvol kunt
uitwisselen met collega’s in Sint
Petersburg zonder last te hebben van
politieke rompslomp.
Levendige dialoog
Tegen het eind van de lezing ontstond
tussen Willem en de leden een leven-

Op Het Loo zijn
er kassen in
verschillende
maten en met
heel veel te zien.
Het zou een
mooie bestemming voor een
excursie kunnen
zijn...
GEHEEL BOVEN

dige dialoog over tal van verzorgingsaspecten van kuipplanten.
Aan het slot zegde hij ons een overzicht toe van hoe men kuipplanten
op Het Loo verzorgt, met o.m. welke
grondsoorten gebruikt men,
bemesting, watergeven, snoeien en
overwinteren. In een latere
Nieuwsbrief lees je hier meer over.

3 – H ET MI DDAGPROGA MM A VAN DE LEDEN B I J EEN KOMST, D O O R I N G R I D VA N D E N B ERG

Tijdens de lunch was er even tijd om
geanimeerd ervaringen en verhalen
met elkaar te delen. Ook kregen de crinums en poederkwasten van
Blijdorp een nieuwe eigenaar.
Vervolgens stond ons nog een
gevarieerd middagprogramma met
een feestelijk einde te wachten.
De voorzitter, Rudy Vrooman, heet
iedereen, en in het bijzonder Piet en
Nel Keijzer, welkom op deze eerste en
laatste bijeenkomst in 2021.
Het jaar 2021 wordt net als het vorige
jaar gekenmerkt door veel beperkingen.

Toch is er ook veel gebeurd waar we
met plezier op terug kijken:
 het bezoek aan Flores in Terra, het
eerste evenement waar we elkaar weer
echt konden ontmoeten
 de plantjesdag bij Piet, Nel en Arina
Keijzer en daarna bij Jan en Nel van
Dijk
 de excursie naar drie tuinen in
Gelderland, allemaal verschillend maar
allemaal van grote schoonheid
 de vondst van een geschikte locatie
voor de ledenbijeenkomsten
 de app waarvan gretig gebruik
gemaakt wordt om informatie uit te
wisselen en elkaar deelgenoot te
maken van wat er bij een ieder te
bewonderen is.
Dan de Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief is ooit opgezet met
het doel het contact tussen het regiobestuur en de leden en het contact
tussen de leden onderling te bevorderen.
Volgens de voorzitter is dat doel niet
bereikt, heeft de Nieuwsbrief geen
binding gebracht. Zelfs op vragen van
het regiobestuur komen geen antwoorden of pas na een tweede oproep.

Naast poederkwasten wisselden ook crinums
van eigenaar.
LINKS

De plantjesdag
bij Piet Keijzer,
maar ook bij Jan
van Dijk, was
uiterst geslaagd.
Misschien zijn
er leden die
vinden dat het
geschikt is voor
herhaling.
BOVEN

In reactie op deze sombere constatering ontstaat er een discussie over de
functie van het bestuur en het nut van
de Nieuwsbrief.
Opgemerkt wordt dat de binding kan
worden versterkt als leden kunnen zien
‘wie wie’ is. De vraag is dan ook of de
namen van de ledenlijst, voorzien van
een foto, kunnen worden verspreid
onder de leden.
De conclusie is dat de Nieuwsbrief
moet blijven, met daarbij de oproep
om tenminste op vragen te reageren.

 Botanische Tuinen Utrecht
 Rotterdam: Blijdorp en
Trompenburg
 Amsterdam: Hortus en Artis

F O TO F R A N S B R O E D E R S

Net als bij voorgaande excursies willen
we zoveel mogelijk steeds een rondleiding
aan een bezoek koppelen.
Het bestuur ziet ervanaf om voor haar
leden een keus te maken en wacht hiervoor op reacties.
Het wordt ook zeer op prijsgesteld als
leden, die niet aanwezig waren, alsnog
met suggesties zouden komen.

Het programma voor 2022
In vervolg op de lezing van Wim Zieleman is een afspraak gemaakt voor een
bezoek aan de tuinen van Paleis Het
Loo.
Een bezoek aan RM Plants en Bental is
in 2022 wellicht ook weer mogelijk.
Als suggesties voor andere activiteiten
worden genoemd:
 Boomkwekerijmuseum Boskoop
 bollenkwekerij (de Keukenhof,
Meeuwisse, showtuin Breezand in
Noord- Holland)
 Hortus Overzee, Hortus Alkmaar en
evt. tuin(en) in Noord-Holland

Een meer dan
verdiende fles
wijn voor Willem
Zieleman.
Het zou leuk zijn
om hem volgend
voorjaar weer te
mogen zien.
BOVEN

Rudy Vrooman
was heel blij met
zijn Petrea
volubilis die hij
bij Flores in Terra
kocht. Vooral
doordat deze
schuurpapierplant ruim twee
maanden
doorging met
bloeien.
RECHTS

Het bestuur
Voor Rudy Vrooman wordt het tijd om
te stoppen als voorzitter. Peter van
Helsdingen heeft destijds het penningmeesterschap op zich genomen met,
gezien zijn leeftijd, de bedoeling dat zo
snel mogelijk weer over te dragen. Dat
moet binnenkort gebeuren. Het gaat
om een zeer eenvoudige administratie.
Ingrid van den Berg doet nu wat
secretariële hand- en spandiensten,
maar is ook (tot de ALV in mei 2022)
secretaris van het landelijk bestuur en
lid van de redactie van De Parel.
Behalve bestuurders zijn er ook mensen nodig voor het meewerken aan
activiteiten.
Daarbij moet nadrukkelijk vermeld

worden dat het heel plezierig is dat
er altijd leden bereid zijn verslagen te
maken van ledenbijeenkomsten,
excursies en andere activiteiten.
Dat wordt zeer gewaardeerd.
Bedenk dat deel uitmaken van het
bestuur ook leuk kan zijn.
In de eerstvolgende Nieuwsbrief komt
een oproep aan alle leden van Regio
West om zich te melden.

De Plumeria-werkgroep
In de Hortus Overzee in Den Helder,
waar de plumeria’s overwinterden is
afgelopen winter de verwarming uit-

Ton van Zwet in
Hortus Overzee
met wat er
over was van de
plumi’s. Kort
erna zagen ze er
alweer heel wat
gezonder uit
dankzij Ton.
BOVEN

Frits van Melle
betoogde dat je
Pireco vooral als
preventief middel goed tegen
ongedierte in
kunt zetten.
RECHTS

Pireco-project
De groep telde aan het begin elf
deelnemers. Vier deelnemers zijn na
gebruik van Pireco afgehaakt.
De bevindingen na dit eerste jaar
lopen uiteen van veelbelovend, het
werkt en het werkt wel , maar de
planten zijn niet helemaal vrij van
narigheid.
Men geeft aan door te willen gaan en
met de huidige resultaten proberen

F O TO F RA NS B R O E D E R S

Thieu Korten bijt het spits af met de
mededeling dat hij het overweegt.
Wie volgt...
In de eerstvolgende Nieuwsbrief
komt ook de vraag of de leden ermee
akkoord gaan dat hun namen met foto
worden verspreid onder de leden en
zo ja, het verzoek om een foto in te
sturen.

gevallen. Dat hebben maar vijf planten
overleefd.
In de loop van de tijd zijn wel leerpunten opgedaan. Met name dat de
planten ’s winters ook water moeten
hebben en gedurende zomer regelmatig en veel voeding nodig hebben.
Ook is snoeien van wezenlijk belang.
Het project om Plumeria uit zaad te
kweken is hiermee afgerond.
Bij Ton van Zwet in de kas zal volgend
jaar geprobeerd worden de vijf plumeria’s die het overleefd hebben in bloei
te krijgen, tesamen met een collectie
die de werkgroep van iemand uit de
regio heeft gekregen.
De planten gaan deze winter weer
naar Den Helder. Ze worden daarbij
extra verwend: ze krijgen een warm
plekje bij de vlinderkas.

te optimaliseren. Frits van Melle gaat
daarover in gesprek met de mensen
van Pireco.
Nogmaals: Pireco werkt preventief;
het doodt niet, ongedierte houdt er
niet van. Als er toch ongedierte op de
planten komt, moet je een bestrijdingsmiddel gebruiken.
Voor volgend jaar zijn er weer elf
deelnemers. Wordt vervolgt!

De huldiging van Piet en Nel Keijzer
Aanleiding voor deze huldiging is het
aftreden van Piet als lid van het
regiobestuur waarvan hij in 2007 lid is
geworden.
Piet en Nel zijn daarin steeds samen
opgetrokken. Sinds jaar en dag kon je
hen vinden op allerlei plantenmarkten.
Ze zijn bekend bij veel botanische tuinen en waren bij tal van evenementen
betrokken. Daarnaast verzorgt Piet
de in- en verkoop van grond en meststoffen.

Nu is het moment daar om het wat
rustiger aan te doen, al blijft hij dit
laatste wel doen.
De regio is hen veel dank verschuldigd.
Om dat te onderstrepen zijn zij
benoemd tot ereleden van Regio West.
Die benoeming gaat gepaard met de
overhandiging van speciaal voor hun
gegraveerde glazen met vulling,
een cadeaubon om de ontstane leegte
te vullen, een boeket met bloemen van
kuipplanten en de vertrouwde kaart
van Anja Meere.

F OTO FR AN S BR O ED ER S

F O TO F R A N S B R O E D E R S

In zijn dankwoord benadrukt Piet dat
hij het altijd met plezier gedaan heeft.
Hij hoopt dat zijn opengevallen plaats
in het regiobestuur snel een goede
invulling gaat krijgen.

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
In Nieuwsbrief 3 waren twee bijzonder
mooi bloeiende planten van Hans
Schellaart te bewonderen. Naast de
Embothrium coccineum uit Chili
toonde hij ons de Mysore-winde
(Thunbergia mysorensis uit het
zuidwesten van India). Kort daarop
verraste hij de redactie wederom
met foto’s van twee andere
prachtige planten: de Lomatia
ferruginea en de Crinodendron
hookerianum. Het duurde even
maar nu kun je er toch van genieten.

- Hans: ‘De
bloemen van de
Lomatia zijn nog
niet geheel open.’
In volle bloei
heeft de Lomatia
rood-gele
bloemen.
LINKS

Niet alleen de
bloemen zijn de
moeite waard,
ook de varenachtige bladvorm is
bijzonder fraai.
RECHTS

- Hoe
dichterbij,
hoe mooier!
LINKS

Hans licht hierbij toe: ‘Beide planten
komen uit het gebied van de Andes in
Zuid Amerika.
In cultuur zijn ze niet heel erg moeilijk
mits de overwintering koel is en in de
zomer niet al te warm. In een kas waar
de temperatuur boven de 35 graden
komt lukt het niet.
De aarde van beide planten moet goed
doorlatend en altijd vochtig zijn maar

- Van dichtbij doet hij zeer
zeker zijn naam
lantarenboom
eer aan.
LINKS

Je wordt op slag
vrolijk als je er
naar kijkt.
ONDER

ze moeten niet in het water staan.
Eenmalige verdroging geeft al schade
namelijk bladverlies.’
Lomatia ferruginea
Deze bladhoudende boom is endemisch in Chili en heeft het mooiste
blad van alle lomatia’s. En is zeker niet
makkelijk verkrijgbaar. Het varenachtige blad wordt vergezeld door clusters
van rode en gele bloemen in de zomer.
Houdt van drassige omstandigheden
en verdraagt zowel volle zon als diepe
schaduw. In Chili worden de blaadjes
gebruikt als snijbloem.
Hans: ‘De Lomatia is een Proteacea dus

vraagt weinig en nagenoeg fosforvrije
voeding. Ze kunnen in de volle grond,
mits beschermd, matige vorst (tot ca.
– 7 graden) verdragen. In pot helemaal
niets.
De Lomatia kan vermeerderd worden
uit zaad. Drie jaar geleden heb ik zaad
aan de plant gekregen. Dit schijnt
bijzonder te zijn want zaad wordt niet
of nauwelijks aangeboden,
De kiemkracht is matig en de groei
heel langzaam. Na ruim twee jaar zijn
de paar zaailingen die overgebleven
zijn nog maar ca. 6 cm. hoog. Of vermeerdering uit stek mogelijk is, weet
ik niet maar ik vermoed dat het kan.’

Crinodendron hookerianum
Hij heet ook wel Chileense lantaarnboom. Het is een langzame groeier die
het niet alleen goed in de tuin doet
(beschut verdraagt hij enige vorst)
maar ook uitermate geschikt is als
kuipplant. In Chili groeit hij meestal bij
water of langs beekjes in halfschaduw,
wat de plant ook uitermate geschikt
maakt voor bij een vijver.
Hans: ‘Hij kan ook vermeerderd worden
uit zaad maar dat is nauwelijiks verkrijgbaar. Zaad heb ik nog nooit in mijn
crinodendrons gehad. Uit stek kan ook.
Naast de rode bestaat ook een witte
variëteit.’

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

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

