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Als je vrijdag 21
januari naar een
tuinprogramma
op tv kijkt weet je
vast waar dit is.
ONDER
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1 – Van het bestuur
2 – De Kaapse Flora
door Cees Meere
3 – Veenvrije potgrond heeft
de toekomst
4 – Overige informatie

1 – VAN H ET B ESTUU R
We zijn dan wel beperkt in onze mogelijkheden tot reizen, het kan ook een genoe-

gen zijn om terug te kijken op waar we
geweest zijn. Cees Meere neemt ons mee
naar een voor hem zeer geliefde plek.
En een ook een bijzondere: de Kaapprovincie is een werkelijk unieke plek
door de enorme rijkdom en diversiteit
aan plantensoorten. Als je al dat moois
ziet, krijg je al snel de kriebels. (zie punt 2)
Kijkend naar de toekomst weten we dat
de uitstoot van CO2 omlaag zal moeten.
Het gebruiken van veenvrije potgrond
kan daar in bijdragen.
Misschien dat we met elkaar kunnen
meewerken om een oplossing te vinden.
(zie punt 3)

2 – DE K A APSE FLOR A – DO OR C EES MEER E
Plantengeografen hebben de plantenwereld verdeeld in zes florarijken op
grond van hun grote onderlinge
floristische verschillen. De grenzen
tussen florarijken worden veroorzaakt
door natuurlijke barrières als zeeën,
woestijnen en hooggebergten.
Deze vormen voor planten een langdurige barrière voor verspreiding.
Een florarijk heeft een eigen vegetatiekarakter en een onafhankelijke
ontstaansgeschiedenis (fylogenese)
van de plantenwereld.
Het uiterste zuidwestelijke puntje van
Zuid-Afrika is het kleinste florarijk, dat
slechts 0,01% van de aardoppervlakte
omvat en ook maar 4% van de
Republiek van Zuid-Afrika beslaat.
Dat is ongeveer 88.000 km2 in
oppervlakte, ruim viermaal zo groot als
het Kruger Park.
HOLARCTIS
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De plantengeografische indeling
van de Aarde in
zes florarijken.
Het pijltje geeft
het Kaapse florarijk (Capensis)
aan.
LINKS

Wat heel bijzonder is dat het Kaapse
florarijk (Capensis) ondanks haar grootte
één van rijkste florarijken ter wereld is,
met in totaal meer dan 9000 plantensoorten waarvan er 70% endemisch is.
Zo’n concentratie aan soorten komt
nergens anders in de wereld voor.

Unieke vegetatie
Het overgrote deel van dit gebied
bestaat uit fynbos. Dat staat voor de
harde fijnbladige vegetatie die uniek is
en dat voor 80% deel uitmaakt van het
Kaapse florarijk.
Oppervlakkig gezien lijkt fynbos op een
uniforme deken van groene, grijze of
gele struiken, maar dichterbij zie je een
verbazingwekkende variëteit aan
duizenden soorten planten, elk met hun
eigen specifieke bloemen en aroma.

Aanpassing
De planten van het fynbos hebben zich

- Het
Kaapse florarijk
met fynbos
is door de
woestijngordel
van Namibië en
Karoo van de
rest van het Afrikaanse continent
gescheiden.
BOVEN

Leucospermum
conocarpodendron (Proteaceae)
met zicht op
het Kaapse
schiereiland,
die de scheiding
vormt tussen de
Atlantische en de
Indische Oceaan.
RECHTSBOVEN

aangepast aan barre omstandigheden:
• Geteisterd door droogte en wind
• Gestrest door zomerse hitte en droogte
• Overspoeld door winterregens
• Belemmerd door voedselarme grond
• Verwoesting door vuur.

zomer kan de temperatuur stijgen naar
25°C en in de valleien in het binnenland
kan het zelfs naar zo’n 40°C oplopen.
In de zomer waait er regelmatig een
aanhoudende, straffe zuidoostenwind.

De fynbosvegetatie
Klimaat
Het klimaat aan de West-Kaap is
gematigd door de nabijheid van de
oceaan en voornamelijk maritiem met
milde winters en gematigde zomers.
Een echt mediterraan klimaat.
De gemiddelde wintertemperatuur
varieert tussen de 7°C en 15°C en in de

De vier voornaamste plantengroepen van
het fynbos zijn onderverdeeld in:

1  Protea-achtige struiken (Proteoid)
2  Heide-achtige struiken (Ericoid)
3  Kaapse riet (Restioid)
4  Bol- en knolgewassen (Geophytes)

1  Protea-achtige struiken (Proteoid)
Protea’s of ‘suikerbossies’ zijn de grootste
struiken van het fynbos.
Hun stoere, wasachtige bladeren voorkomen verlies van vocht tijdens de hitte
overdag maar vangen, wanneer het koel
is, mistvocht op. Hun fijne wortels zoeken
diep in de grond naar water.

De spectaculaire bloei is voor de meeste
soorten tussen maart en november. De
grote verscheidenheid aan schakeringen
en bloeivormen verklaren de naam van
de bloem, zo genoemd als eerbetoon aan
Proteus, een mariene godheid die naar
believen van vorm zou kunnen veranderen.

- Protea
cynaroides
(King Protea
– de nationale
bloem van ZuidAfrika.
LINKS

Protea obtusifolia
(Proteaceae)
ONDER

Sommige struiken hebben vuurvaste
schors op stam en takken en schieten
weer opnieuw uit na een brand, terwijl
andere soorten hun zaden in houtachtige
kegels beschermen, die zich na de brand
openen om de zaden los te laten.

Leucadendron
discolor
(Proteaceae)
LINKS

Serruria vilosa
(Proteaceae)
LINKSONDER

Leucospermum
cordifolium
(Proteaceae)
ONDER

2  Heide-achtige struiken (Ericoid)
Deze lage struiken met kleine, smalle,
gekrulde bladeren zijn bepalend geweest
om hieraan de naam fynbos te geven.
De bladeren blijven jarenlang aan de
struiken vastzitten om de voedingsstoffen op te slaan. Een fijn netwerk van
wortels houdt water vast en wordt verbonden met schimmels om de opname
van voedingsstoffen te ondersteunen.
Na een brand vormen zich weer nieuwe
planten uit zaad of wortelstokken.
De Ericaceae (heidefamilie) is het talrijkste (600 soorten) van de verschillende
plantenfamilies van het Kaapse florarijk.

Erica patersonii
(Ericaceae)
BOVEN

rechtsBOVEN Erica abietina
(Ericaceae)

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

- Hans leidt

lINKSBOVEN Erica equisetifolia
(Ericaceae)

lINKS Saltera sarcocolla
(Penaeaceae)

boven Brezelia abrotanoides
(Bruniaceae))

3  Kaapse riet (Restioid)
De Restionaceae-familie bestaat uit
getufte, rhizomateuze, kruidachtige
planten. die behoren tot een groep van
eenzaadlobbigen die verschillende
vergelijkbare families omvat, zoals de
zegge, biezen en grassen.

Ze hebben groene, fotosynthetische
stengels en bladeren die zijn teruggebracht tot omhulsels.
Hun bloemen zijn extreem klein en
zitten in aartjes waarin op hun beurt de
bloeiwijzen worden gevormd. Mannelijke
en vrouwelijke bloemen staan op aparte

planten en worden, net als grassen, door
de wind bestoven.
De wortels kunnen zomerdroogte en het
wintermoeras overleven. Na een brand
vindt de hergroei plaats uit de onderstam.

lINKS Elegia capensis
(Restionaceae)
In dit landschap
bevindt zich
Kirstenbosch
National Botanical
Garden, een van
de grootste botanische tuinen op
de wereld (560 ha),
gelegen tegen de
oostelijke hellingen
van de Tafelberg
van Kaapstad.
Hier is eveneens de
unieke Kaapse flora
te bewonderen.

Elegia tectorum
(Restionaceae)
ONDER

Thamnochortus
spicigerus
(Restionaceae)
RECHTS

4  Bol- en knolgewassen (Geophytes)
Leden van de lelie-, iris-, amaryllis- en
orchideefamilies overleven zomerdroogte
en ondergronds vuur, als opslag voor
bollen en knollen.
Zij groeien snel tijdens de winterperiode
en zetten zaad en produceren nieuwe
opslagorganen.
Sommige soorten bloeien in de winter en
hebben vlezige zaden die onmiddellijk
ontkiemen.

- Watsonia
tabularis (Iridaceae)
met in de diepte het
vissersdorp Kalk Bay
gelegen aan de
False Bay ten oosten
van Kaaps schiereiland.
RECHTS

Aristea africana
(Iridaceae)
ONDER

Moraea fulgax
(Iridaceae)
LINKSBOVEN

Disa harveyana
(Orchidaceae)
BOVEN

Ixia polistachya
(Iridaceae)
LINKS

Haemanthus
pubescens
(Amaryllidaceae)
RECHTS

 Vuurpreventie door mieren
Een derde van de planten in het fynbos
overleven vuur dankzij de belangrijke rol
die mieren hierbij spelen: ze slaan zaden
diep in de grond op, waar deze veilig zijn
voor vuur en muizen.
Ondermeer veel soorten Leucospermum
hebben zaden met een mierenbroodje
(elaiosoom). Dit aanhangsel is een uitgroeisel van de zaadhuid dat door mieren
wordt gegeten.
Sommige zaden gaan pas tot ontkieming
over als zij gestimuleerd worden door
rook. Zij floreren in de voedingsrijke as,
vrijgekomen door het vuur.
- Dit landschap is onderdeel van Silvermine
Nature Reserve. Het maakt deel uit van het Table
Mountain National Park van Kaapstad, een gebied
waar met regelmaat grote branden woeden.
RECHTS

- Het verspreiden van zaden door mieren
heet myrmecochorie (Oudgrieks: murmex = mier;
chōrein = zich verspreiden)
ONDER

 Verbazingwekkende diversiteit
In het Kaapse florarijk hebben natuurlijke
barrières, zoals bergen, de zee, grondsoorten en regenwatersystemen plantenpopulaties geïsoleerd waardoor de kans
op kruisbestuiving onderling is verkleind.
De bijzondere diversiteit, dichtheid en
endemie van de flora behoren tot de
hoogste ter wereld.
Ongekende voortplantingsstrategieën,
aanpassing aan vuur, patronen van
zaadverspreiding door insecten, patronen
van endemie en aanpassing aan hoge
straling door ultaviolet-B licht, die in de
flora worden aangetroffen, zijn van
uitzonderlijke wetenschappelijke waarde.
Dit heeft geleid tot ongeveer 7000
fynbos-soorten, die in de loop van de tijd
zijn ontstaan.
Naast de eerdergenoemde vier plantgroepen kunnen we nog vele andere
plantenfamilies noemen, zoals:
• Asteraceae
• Fabaceae
• Rutaceae
• Hypoxidaceae
• Aloë
• Haemodoraceae
• Campanulaceae
• Gentianaceae

Syncarpha vestitia
(Asteraceae)
BOVEN EN LINKS

BOVEN EN LINKS

Phaenocoma
prolifera
(Asteraceae)

-

Dilatris viscosa
(Haemodoraceae)
BOVEN

RECHTSBOVEN

-

Agathosma
imbricata
(Rutaceae)
- Chironia
decumbens
(Gentianaceae)
LINKS

Adenandra
uniflora (Rutaceae)
RECHTS

Roella ciliata
(Campanulaceae)
BOVEN

Virgilia oroboides
(Fabaceae)
RECHTSBOVEN

Liparia splendens
(Fabaceae)
LINKS

Spiloxene
capensis
(Hypoxidaceae)
LINKS

3 – VEENVRIJ E POTGRON D H EEFT DE TOEKOMST
Hopelijk kijk je ook naar Gardener’s
World op BBC 2. Monty Don neemt ons
de komende tijd mee naar werkelijk
prachtige tuinen aan de Adriatische
Zee, van Venetië naar Kroatië, langs
de kust tot Athene en Korfoe in
Griekenland. Een aanrader dus en een
goede manier om even de donkere
dagen te ontvluchten.
Al sinds vorig jaar benadrukt dit
tv-programma het belang van veenvrije potgrond. In het Verenigd Koninkrijk wordt ook vanuit overheidswege
sterk ingezet om potgrond op basis
van veengrond te ontmoedigen.
Vanaf 2024 mag daar al geen potgrond
op basis van turf worden verkocht.
Ook enige leden van Regio West
hebben hun gedachten over het gaan
toepassen van turfvrije potgrond reeds
met elkaar gedeeld.
Het belang van veengebieden
Vaak ziet men het belang van veengebieden weleens over het hoofd.
3% van het aardoppervlak bestaat uit
veengebieden, maar ze bevatten meer
dan 500 miljard ton koolstof. Dat komt
overeen met alle bossen tesamen.
Van de bijna 70 miljoen hectare veen-

gebieden waar Noord-Europa ooit uit
bestond, is nog ongeveer de helft over.
De rest is afgegraven om te dienen
als brandstof of als grondstof voor
potgrond.
Turf is de belangrijkste grondstof voor
de productie van potgrond. Deze veengebieden zijn echter van groot belang
voor biodiversiteit en de opslag van
koolstof. Potgrond op basis van turf is
daarom niet de meest duurzame
keuze.

Terwijl Monty Don
al 2 seizoenen ons
op het hart drukt
om alleen nog
maar ‘peat free
compost’ te gebruiken, knijpt hij
er tussenuit om
prachtige tuinen
aan de Adriatische
Zee te bezoeken.
In uitzending 1
deed hij ondermeer het Palazzo
Campello Malipiero Barnabo in
Venetië aan.
BOVEN

Het belang van turf
Teeltsubstraten (zowel professionele
als hobbysubstraten) blijken uit recent
onderzoek nog steeds gemiddeld
83% turf te bevatten.
Turf heeft unieke fysische, chemische
en biologische eigenschappen. Het
lage gewicht en de lage zuurtegraad,
de grote stabiliteit, de ideale verhouding tussen lucht- en waterhoudend
vermogen en de nog grote beschikbare
hoeveelheden maken het tot de ideale

- In de 2e
uitzending van
Monty Don's
Adriatic Gardens
gaat Monty naar
Kroatië en
bezoekt daar
ondermeer het
Trsteno Arboretum
vol exotische
planten dat uit de
15e eeuw stamt.
Er zijn daar twee
ruim 500 jaar
oude platanen te
bewonderen.
Maar over veenvrije potgrond
maakt hij ons
niets wijzer...
LINKS

– en volgens sommigen onmisbare –
basisgrondstof voor de productie van
teeltsubstraten en grondverbeteraars.
Bij de ontginning van een veengebied
wordt niet alleen het oude veensubstraat weggehaald, er worden grotere
delen drooggetrokken waarbij er door
oxidatie heel wat CO2 vrijkomt. Steeds
duidelijker staat het belang van veengebieden voor biodiversiteitsbehoud,
als zoetwatervoorraad en als enorme
koolstofopslag buiten kijf.

Alternatieven voor turf
Als het vervangen van turf als basis
voor potgrond zo makkelijk was, dan
was het al gedaan. Een aantal
producenten van potgrond hebben
begrepen dat het behoud van veen en
dus het bannen of verminderen van
het gebruik van turf een dringende
zaak is en zijn op zoek gegaan naar
alternatieven.
Bovendien komen er richtlijnen van de
overheid van kracht dat vanaf 2026

potgrond maximaal 50% veen mag
bevatten.
Al 20 jaar is er de veenvrije potgrond
van Ecostyle die grotendeels is samengesteld uit kokosvezels, die de kwaliteiten van turf benaderen. Een nadeel is
dat deze reststoffen helemaal uit Azië
komen en dus voor extra CO2-uitstoot
zorgen. Bovendien worden de kokosplantages in vele gevallen niet zo
duurzaam beheerd. De vezels worden
wel gecomprimeerd tot volumes die
tien keer kleiner zijn om de impact van
het transport te beperken. Kokosvezels
waren lang het ‘beste ecologische
alternatief’, omdat het tenslotte om
reststromen gaat.
In samenwerking met onder andere
Wageningen University ontwikkelde
Pokon potgrond met 30% hernieuwbare grondstoffen. Het bevat naast
houtvezels ook kokosvezels, hoogwaardige compostsoorten, schors,
gecomposteerd beukenblad en rijstkaf.
De houtvezels zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in Nederland
en Duitsland. Het rijstkaf is een restproduct van de Europese rijstindustrie.
Verder is er ondermeer Jardino Veenvrije BIO Potgrond op basis van 40%
kokos, 20% houtvezel, 20% schorscompost en 20% natuurcompost.

Onderwijl in het Verenigd Koninkrijk...
Ook in Engeland zijn ze nog zoekende.
Op de site van Gardener’s World staat
het volgende advies om zelf aan de
slag te gaan: ‘Met een mix van verschillende ingrediënten, waaronder goed
verteerde bladcompost, tuincompost,
vermiculiet en tuinaarde, maak je
eenvoudig je eigen turfvrije potgrond.
Monty Don raadt aan om drie delen
kokos, een deel gezeefde tuincompost,
een deel gezeefde leem en een deel
scherp zand, perliet of tuinbouwgrit te
gebruiken’.
in het VK wordt verder o.m. Wool
Compost aangeboden, een rijke turfvrije compost en bodemverbeteraar op
basis van varens en schapenwol.
Een uitdaging voor al deze potgrondproducenten is het voorkomen van het
te snel uitspoelen van voedingsstoffen.
Biovezel
Ook Culvita, de leverancier van de vele
producten die je via Piet Keijzer kunt
bestellen, heeft een eigen turfvrije
compost ontwikkeld: Culvita Potgrond
Veenvrij. Men heeft, in samenwerking
met Delphy – Worldwide Expertise for
Food & Flowers, voor een eigen benadering gekozen, gebaseerd op Biovezel,
compost en houtvezel, met verder

lavameel en organische mest. Daar
komt geen kokos bij kijken. Deze
samenstelling zorgt volgens de
fabrikant voor een luchtige structuur.
Op de site staat samengevat de
volgende informatie te lezen: Culvita
maakt als enige gebruik van Biovezel,

De potgrondwereld verandert
Culvita vierde 2021 een jubileum.
In de Culvita 75 jaar Jubileum Krant
(culvita.nl/culvita-75-jaar/#fb0=12)
staat over een turfvrije toekomst
ondermeer: De potgrondwereld is
op dit ogenblik veel in beweging.
De vraag naar turfvrije potgrond
wordt steeds groter, maar er zijn
op dit moment niet genoeg goede
vervangers. En in de toekomst is er
nog veel meer nodig. De verwachting is dat substraat de komende
jaren gaat verviervoudigen, er
worden zelfs cijfers genoemd dat
het gebruik ca. 240.ooo.000 m3
wereldwijd zal zijn in 2050.
Het zou leuk zijn als Regio West
actief mee zou doen om goede
alternatieven te vinden voor
potgrond op basis van turf...

een 100% circulaire grondstof, die
gemaakt wordt van de dikke factie van,
jawel, koeienpoep. Bij het legen van de
mestput vindt er een scheiding plaats
tussen dikke fractie en dunne fractie.
De dikke fractie gaat in een trommel
en wordt verhit naar 70°C.

Hiermee worden alle schadelijke
bacteriën en eventuele ziektes gedood.
Na een uur ontstaat Biovezel, dat
nauwelijks meststof bevat en zowel
goed vocht kan vasthouden als
afgeven.
Doe je mee…
Graag horen we als je overweegt
om dit jaar (deels) turfvrije potgrond
te gaan gebruiken en vooral wat je
ervaringen ermee zijn.
Culvita laat nog weten: ‘De resultaten
van de proeven met Potgrond Veenvrij
waren zeer positief en geven ons een
inzicht hoe verschillende gewassen
reageren op de Biovezel.
Veenvrij telen is een compleet andere
manier van telen dus dat wordt een
uitdaging daaraan te wennen.
Kwekers en consumenten zullen meer
aandacht moeten besteden aan o.a.
de watergiften en meststoffen’.
Bij Piet Keijzer kun je dit jaar ook
veenvrije potgrond te bestellen.
Een overzicht van alle producten,
met prijzen en overige informatie,
tref je aan in de volgende Nieuwsbrief.

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

