En waar wordt aangedacht om het in
de toekomst nog duurzamer te doen?
Willem Zieleman van Het Loo zet een
en ander op een rijtje. (zie punt 2)
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1 – VAN H ET B ESTUU R
Wat voor verzorging kregen kuipplanten
vroeger op Het Loo? Hoe doet men dat nu?

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar
stond dat Piet Keijzer er al klaar voor was
om weer aarde en voedingsstoffen te
gaan leveren. We hebben alles nog eens
voor je op een rijtje gezet. (zie punt 3)
Het zou leuk zijn als leden aan elkaar
zouden vertellen én laten zien waar
ze mee bezig zijn. En nogmaals: een
vereniging is iets dat je gezamenlijk doet!

2 – GRON D EN B EMESTI NG VO OR KU I PPL ANTEN OP H ET LO O – DO OR WI LLEM ZI ELEMAN

Tijdens de ledenbijeenkomst in
oktober hield Willem Zieleman een
lezing over oranjeplanten op Het Loo.
Met Oranjebomen is de belangstelling
voor kuipplanten ontstaan. En die
gaat voort tot de dag van vandaag.
Bij de afronding van zijn verhaal zegde
hij, naar aanleiding van vragen, toe
om een overzicht te geven hoe men
kuipplanten op Het Loo verzorgt.
De tradionele aanpak
Het begint altijd met grond; het substraat waar de plant in moet groeien.
Lang werd het grondmengsel voor de
kuipplanten ter plaatse op Het Loo

gemaakt. Samenstelling van het
traditionele – op Het Loo gebruikte –
grondmengsel bestond uit: 30% (gecomposteerde) beukenbladgrond, 30% Lentse
potgrond, 20% zwarte d.w.z. humusrijke
zandgrond, 10% klei en 10% goed
verteerde, oude stalmest en daarbij
aangevuld met kalk.
Deze grond voldeed in de praktijk niet
meer. De stalmest van nu is te vet en
bevat ook resten van hormonen en
medicijnen.
Dit leidde ook tot problemen, waardoor
wortels afstierven en de stambasis van
de Oranjebomen (Citrus) aangetast
raakte.

Willem Zieleman
was jarenlang
eindverantwoordelijk voor de
paleistuinen.
Als Adviseur
Tuinen op Het
Loo, legt hij de
komende jaren
alle aspecten van
het complexe
onderhoud vast.
LINKSBOVEN

Nieuwe inzichten

De huidige, universele basis-potgrond
voor onze kuipplanten heeft nu de volBOVEN en
RECHTSBOVEN gende samenstelling: het substraat dat
Bij de kuipplanten
men nu gebruikt is Lentse potgrond nr. 4.
op Het Loo wordt
de historishe
Dit substraat bestaat uit 90% Zweeds
uitstraling
veenmosveen, vermengd met 10% klei.
benadrukt door
de terracotta
De klei wordt verwerkt door deze eerst
en porseleinen
potten.
te bevriezen en vervolgens te vermalen

- In
de zomer staan
alle kuipplanten
buiten.
LINKSBOVEN

Naast Citrus en
Laurier zijn er nog
vele exotische
planten te
bewonderen.
BOVEN

Het naarbuiten
rijden van de
kuipplanten in
het voorjaar is
omgeven met
tradities...
GEHEEL LINKS

zodat de klei heel fijn door het veen
vermengd kan worden.
Voordeel van dit substraat is het bufferend vermogen, waardoor veel vocht

opgenomen kan worden, en ook weer
langzaam beschikbaar komt.
Het blijft echter belangrijk om voor het te
kiezen substraat eerst te bepalen welke

behoefte een plant heeft, voor succulenten, of zuurminnende planten zijn andere
substraten aan te bevelen.

...de laatste Citrus
doet men dat met
paard en wagen.
RECHTSBOVEN

De bemesting van kuipplanten
De traditionele bemesting bestond uit
diverse soorten mest van dierlijke herkomst. Koemest, en zeker ook kippenmest, laatstgenoemde vanwege het hoge
stikstofgehalte. Verder ook bloed- en
beendermeel. Deze meststoffen hebben
een hoog ijzer- en stikstofgehalte,
belangrijk voor vooral Citrus. Mede om
hygiënische redenen is van deze vormen
van bemesting afgestapt. Langer geleden
werd zelfs bloed en slachtafval als meststof gebruikt. (informatie afkomstig
van het reeds eeuwenoude landgoed
Twickel).
Op Het Loo wordt met de gietbeurten
nu standaard een lichte mestgift

meegegeven van ‘Peters meststoffen’
– NPK 20-20-20 – het hele jaar door,
in een oplossing van 1 gram per 10 liter,
tevens wordt ijzerchelaat meegegeven,
ook 1 gram per 10 liter water.
Magnesium (Mg) is aanwezig in de
gebruikte meststoffen van Peters, een
extra gift magnesium na juli is aan te
bevelen en heeft een positief effect op
de vruchtzetting. Vooral belangrijk bij
Citrus. Eind juli wordt er een gift Kieseriet
gegeven.
Voor organische bemesting wordt
Culterra ingezet, voor anorganische
bemesting Multicoat, 17-11-11. Deze meststoffen worden in het groeiseizoen, vanaf
maart, elke maand in afwisseling toegediend. Dus in maart Multicoat, in april

Citrussen krijgen
zomers water tot
het eruit loopt.
Dat geldt ook
voor de hele
grote.
GEHEEL LINKS

Men heeft een
eigen systeem
ontwikkeld om
een Citrus uit de
kuip te krijgen.
BOVEN

Kroon en wortels
worden in verhouding gehouden
door snoei. In het
algemeen gebeurt
dit om de 5-6 jaar.
RECHTS

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

- Hans leidt

ons

En in december een gift zeewierkalk.
Deze bemesting wordt gebruikt voor
soorten die geen specifieke eisen qua
zuurgraad aan de grond stellen. Bij
voorbeeld Camellia’s verlangen een zure
grond en verdragen daarom geen kalk.

Watergeven

Culterra en in mei weer Multicoat, in
deze afwisseling tot en met september.
Het gaat om kleine hoeveelheden, te bepalen naar de grootte van de plant/kluit.

Hoe vanzelfsprekend en eenvoudig dit
ook klinkt: met water geven gaat het
meeste mis. Meestal door te veel water
te geven, of – wat ook niet goed is –
telkens een beetje. Belangrijk is dat bij
het watergeven de kluit na een gietbeurt
goed nat is, van onder tot boven, en
daarna goed kan opdrogen. Een kuip
krijgt in de zomer zo veel water dat het
er weer onderuit loopt, en daarna mag

Citrussen die in
het najaar zijn
gesnoeid krijgen
gedurende de
winter een jas
van vliesdoek om
verdamping te
beperken. Alle
planten krijgen
in slagorde een
plaats.
LINKSBOVEN

Ook in de winterkassen op Het Loo
is het dringen.
BOVEN

- Voor de
kou moeten alle
kwetsbare planten binnen zijn.
LINKS

de kuip weer goed opdrogen. Als de
bovenste helft veelvuldig weinig water
krijgt bestaat de kans dat de bovenkant
van de kluit te maken krijgt met
afstervende wortels en dat de onderste
helft verdroogt.
Het weer is hierbij ook zeer bepalend.
Bij een langdurige droge en zonnige
periode met wind erbij kan het heel hard
gaan en dan moet er wel weer flink
water worden gegeven.
Er gaan echter meer planten dood door
te veel water dan door te weinig water
geven. Een verzorger die z’n planten goed
kent maakt zelf een inschatting. Dat zijn
de beroemde ‘groene vingers’ en die
zijn echt noodzakelijk voor succes in de
plantenverzorging.

Overwinteren
Er zit nogal wat verschil in de ideale temperatuur waarbij planten moeten overwinteren. Laurier en Myrtus verdragen
zelfs iets vorst. Citrus staat graag iets
warmer, waarbij er weer een verschil is
tussen de onderlinge soorten. Dit is
maatwerk en vereist enige studie vooraf.

Duurzaamheid
Willem Zieleman verwacht nog wel
dat het gebruik van energie voor het
verwarmen van (hobby-)kassen een
discussie gaat opleveren.
De drie (grote) kassen die op Het Loo
staan, verbruiken nogal wat, waarbij de
oranjerieplanten overigens de minst
erge energieslurpers zijn. ‘Ook voor
particulieren kan het lastig worden om
te blijven stoken als de energieprijzen
door het dak gaan’.

Inclusiever
Naast het energieverbruik zijn ook zaken
als het gebruik van veen als basis voor
potgrond onderdeel van een breder
onderzoek naar aanpassingen in de
bedrijfsvoering op Het Loo, waarbij
Breeam-In-Use, een programma
voor Duurzaamheids Certificering
wordt ingezet om prestaties op dat
gebied te vergroten. De bedoeling is

natuur-inclusiever en minder milieubelastend te gaan werken. Alternatieven
die hierdoor moeten ontstaan moeten
dan wel beduidend meer resultaat
opleveren en daarbij ook werkbaar zijn.

Een veenvrije toekomst...
Zelf is Zieleman de mening toegedaan

Paleis Het Loo in
volle glorie, met
inbegrip van haar
kuipplanten.
BOVEN

dat veenhoudende potgrond voor de
opkweek van eenjarigen nu echt twijfelachtig is, maar dat het gebruik als substraat bij kuipplanten, waar het substraat
toch vele jaren meegaat, te verdedigen is.
De discussie loopt daar nog en Willem
Zieleman wil er volgend jaar nog wel
eens op terugkomen.

3 – H ET IS WEER TIJ D VO OR KU I P P L A NTE N G RO N D, BAR K , P E R L I E T E N M E STSTO F F E N

• Kwekerspotgrond Excellent

voor € 5,00 per zak van 40 liter
• Mediterrane potgrond
voor € 5,80 per zak van 40 liter
• Potgrond Veenvrij
voor € 5,50 per zak van 40 liter
• Franse boomschors (bark) 5-12 mm
voor € 7,50 per zak van 40 liter
• Zaai- en stekgrond
€ 5,00 per zak van 20 liter
• Cactusgrond
€ 2,50 per zak van 5 liter
• Perliet € 2,00 per zak van 10 liter
Geef je bestellingen uiterlijk zaterdag
5 maart door aan Piet Keijzer
(keijzberg@hetnet.nl
of tel. 0174-514906).
Je kunt ze vervolgens bij hem ophalen
op zaterdag 12 maart tussen 10.00 en
15.00 uur (Burgerweg 23, 2678 NV
De Lier) óf na telefonische afspraak.
NB. Indien je binnenkort al wil zaaien
of stekken is het mogelijk om deze
potgrond reeds mee te nemen als je
de ledenbijeenkomst op 26 februari
bezoekt. Neem hierover wel tijdig
contact op met Piet Keijzer.

Ook over te bestellen meststoffen
en eventueel andere artikelen kun je
eveneens Piet Keijzer benaderen.
Op www.oranjerie-regio2.net (zie
menubalk onder het kopje ‘Winkel’)
vind je een opsomming hiervan. Indien
je de bestelling voor deze artikelen
voor 6 maart aan hem opgeeft, kun je
het bestelde gelijk meenemen als je
de grondstoffen ophaalt.
Misschien ten overvloede, maar zeker
handig voor de nieuwe leden, geven
we nog wat aanvullende informatie
over de potgronden e.d.
KWEKERSPOTGROND EXCELLENT
Culvita Kwekerspotgrond Excellent is
speciaal samengesteld uit de beste en
meest hoogwaardige grondstoffen.
Door jarenlange samenwerking met
professionele kwekers is er tot de
juiste samenstelling gekomen:
veenmosveen, tuinturf, kokos, klei,
lavameel en Culvita Organische Mest.
Deze samenstelling zorgt voor een
luchtige structuur waardoor de
wortels van de plant zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
De toevoeging van klei zorgt ervoor
dat water en voedingsstoffen beter

worden vastgehouden en daardoor
langer beschikbaar zijn voor de plant.
Lavameel zorgt o.a. voor verharding
van het blad waardoor de plant een
betere weerstand tegen ziekten krijgt.
Culvita Kwekersgrond is hét mengsel
voor alle binnen- en buitenplanten.
Als bemesting is gekozen voor Culvita
Organische Mest en volstaat voor
circa 3 maanden.

MEDITERRANE POTGROND
Deze potgrond kan worden gebruikt
voor palmen, olijven, vijgen, citrussen
en andere mediterrane planten.
In Culvita Mediterrane Potgrond worden
de beste veensoorten gemengd met
kokosgruis tot een optimaal groeimedium. Klei is toegevoegd voor een
betere waterhuishouding.
Om de juiste pH-waarde te bereiken
wordt kalk toegevoegd.
Voedingsstoffen komen van een
speciale NPK-meststof met sporenelementen, voldoende voeding voor
de eerste zes weken.
Bovendien is er voor de eerste zes
maanden een organische bemesting
meegegeven. Aan Culvita Mediterrane
Potgrond is RhizoPlus toegevoegd.
Hoewel dit product een meststof bevat
zal het noodzakelijk zijn om na verloop
van tijd te gaan bemesten.
Dit is afhankelijk van de behoefte van
uw planten. RhizoPlus is een mengsel
van mycorrhiza en andere rhizosphere
bacteriën en schimmels.
Door de toevoeging van RhizoPlus zal
de opname van voedsel en water
sneller en makkelijker op gang komen.
Bovendien bevordert RhizoPlus het
natuurlijk evenwicht.

POTGROND VEENVRIJ
Deze potgrond is samengesteld uit
circulaire grondstoffen (de CO2 uitsoot
is hierdoor minimaal) en bevat geen
veen/turf, kortom het is 100% veenvrij.
Het kan worden toegepast worden bij
kamer-, balkon-, terras- en kuipplanten.
Als bemesting is gekozen voor een
organische meststof (10-4-6+3MgO).
Deze volstaat voor circa 60-90 dagen
(afhankelijk van de weersomstandigheden.

ZAAI- EN STEKGROND
Deze grond is samengesteld voor
een optimaal resultaat bij zaaien en
stekken.
Bij de samenstelling van dit mengsel
is gebruik gemaakt van de jarenlange
ervaring van vooraanstaande kwekerijen.
Aan deze zaai- en stekgrond is een laag
percentage meststoffen toegevoegd
om verbranding te voorkomen.
Er zijn echter voldoende meststoffen

aanwezig om het bewortelde stekje of
gekiemde plantje van voedingsstoffen
te voorzien gedurende de eerste
groeifase (tot verpotten).
Culvita Zaai- en Stekgrond heeft een
fijne en regelmatige structuur.
Hierdoor wordt water gelijkmatig
verdeeld en uitdroging voorkomen.
FRANSE BOOMSCHORS (BARK)
Deze grondstof heeft een positief
effect op het bodemleven.
Franse bark heeft een lange levensduur. Het gaat zeker 3-5 jaar mee
zonder merkbaar kwaliteitsverlies.
Deze bark is afkomstig van de Pinus
maritiem (Franse zeeden).
CACTUSGROND
Deze potgrond wordt gebruikt voor
het potten en verpotten van cactussen
en vetplanten.
Bij de samenstelling van Culvita Cactusgrond worden strenge eisen gesteld
aan de gekozen grondstoffen.
Zo is er aan dit product zand toegevoegd. Door de toevoeging van zand
wordt de grond luchtig en wordt het
waterdoorlatend vermogen verbeterd.
Cactussen en vetplanten houden niet
van een te vochtige grond.

PERLIET
Deze grondstof kan gebruikt worden
om de potgrond luchtiger en lichter
te maken waardoor wortels beter
ontwikkelen en planten beter groeien
en mooier bloeien.
Ook kan het gebruikt worden als
drainage-laag, waardoor de waterhuishouding in de pot verbeterd wordt.

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

