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Gelukkig staat ons nog meer te wachten.
Op woensdag 27 juli belooft het een
leuke dag te worden. Gepland staat een
bezoek aan Boskoop. Te land en op het
water. Wie mee wil moet zich wel vooraf
melden: in deze nieuwe tijden boek je
vooraf als je iets gaat ondernemen.
Lees hier meer over bij punt 3.
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1 – VAN H ET B ESTUU R
Deze Nieuwsbrief opent met het droevige
nieuws dat Don Cladder plotseling is
overleden.
Veel leden zullen hem herinneren als
een beminnelijke man die veel voor de
vereniging heeft gedaan. (zie punt 2)

Het is verheugend dat er een nieuw
regiobestuur is, die graag activiteiten
voor haar leden wil organiseren.
Maar het leukst is het wanneer dat niet
alleen voor ze gebeurt, maar dat de leden
ook actief een bijdrage leveren...

In mei waren er veel activiteiten voor de
leden van Regio West met:
 een bezoek aan Bental en RM Plants
 de plantenmarkt Hortus Leiden
 de plantjesdag in De Lier
 de Hortusdagen Delft
In een volgende Nieuwsbrief wordt hier
zeker nog op teruggekeken.
De eerste excursie voor onze leden was
reeds op 21 april toen we naar Het Loo
gingen waar we werden rondgeleid door
Willem Zieleman. (zie punt 4)
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Don Cladder
1945 – 2022
Helaas bereikte ons het droevige nieuws dat
op 23 juni jl. Don Cladder plotseling is overleden
In Don verliezen we niet alleen een hartelijke en
vriendelijke man maar ook iemand die zich geweldig heeft
ingezet voor de Nederlandse Kuipplantenvereniging.
Hij heeft jarenlang de ledenadministratie verzorgd
en in de beginperiode ook de lay-out en de verzending van
landelijke nieuwsbrief voor zijn rekening genomen.
Hij bezocht ook vaak de bijeenkomsten van regio West en
de ALV van de landelijke vereniging waar hij dan ook nog
regelmatig foto’s nam voor De Parel of de nieuwsbrieven.
We zullen Don dus echt missen.

Maar we moeten met de vereniging ook verder gaan
en we hebben dus dringend een persoon nodig die de ledenadministratie kan en wil overnemen. Wie biedt zich aan of
kent iemand die deze taak op zich zou kunnen nemen?
Een duo behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Meld u aan bij Wim de Waal, voorzitter.
E-mail: voorzitter@kuipplantenvereniging
Telefoon: 0416-533685

3 – EXCU RSI E EN RON DVA ART BOSKOOP OP WOENSDAG 27 J U LI 2022
Op 4 februari 1222 werd heerlijkheid Buckicoop door Graaf Willem I overgedragen
aan de abdij van Rijnsburg: de geboorte van Boskoop. In 2022 is het 800 jaar geleden dat de naam van het huidige Boskoop voor het eerst vermeld wordt. Dit dorp
met zijn rijke historie staat bekend om zijn sierteelt, die sappige Goudreinet, het
kweken van aardbeien en de uitspraak ‘Over de brug komen’ en nog veel meer...
Een mooie aanleiding om daar met de leden van Regio West op 27 juli op bezoek
te gaan. Naast het vooruitzicht elkaar weer te zien, wacht er ons een mooi
programma met ondermeer een rondvaart...

•

10.30 UUR
Bezichtiging Proeftuin Boskoop
Rijneveld 153 – 2771 XV Boskoop
Dit is het centrum voor informatie
en educatie over de sierteelt. Je kunt
er ondermeer een rondleiding op de
Assortimentstuin volgen langs bijzondere soorten planten en bomen.

Verder is er de Streekwinkel Proef de Tuin met
een groot assortiment
aan streekproducten,
natuurproducten,
cadeau-artikelen, houten
speelgoed en planten.
Hier is een parkeerplaats.
www.proeftuinvanholland.nl

RECHTS -

In de Assortimentstuin kun je veel
inspiratie opdoen.
LINKS -

De Streekwinkel
Proef de Tuin.
ONDER -

Op de proeftuin
is ook een theeschenkerij, die
ook koffie heeft.
Een mooi begin
van de dag.

•

11.45 UUR
Bezoek aan kwekerij Mark Bulk
Rijneveld 115 – 2771 XV Boskoop
Al 55 jaar dé kwekerij van bijzondere
planten die bovendien op natuurlijke
wijze worden gekweekt.
Het is geen tuincentrum. Je kan er
inspiratie opdoen. Dankzij ons lid
Hans Schellaart is het mogelijk vooraf
planten van hun site te bestellen (vóór
vrijdag 15 juli), die je dan op de 27e mee
kan nemen.
Parkeren bij Bulk is beperkt mogelijk,
maar je mag in de berm parkeren.
(www.kwekerijBulk.nl)

De kwekerij
van Bulk is veel
bijzonders te
ontdekken...
RECHTS

Door een breed
sortiment te
kweken en geen
pesticiden te
gebruiken, heeft
men weinig last
van ziektes en
schadelijke
insecten. Zo
ontstaat een natuurlijke balans.
Er zijn veel
verschillende
bloemen die op
uiteenlopende
tijdstippen
voeding voor
insecten leveren.
LINKS EN RECHTS

- In koffieen theehuis
Yume kun je iets
gebruiken terwijl
je wacht voor de
boottocht.
LINKS

- Vanaf
een boot zie je
Boskoop van een
heel andere kant
en kom je op
plekjes die je in
Boskoop misschien nog nooit
hebt gezien.
Dit maakt deze
rondvaart uniek
en zeker de
moeite waard!
ONDER

•

12.30 UUR
Vertrek naar kwekerij Esveld
Rijneveld 72 – 2771 XS Boskoop
In het koffie- en theehuis Yume van
Esveld kun je lunchen, maar niet met
zelf meegebrachte etenswaren.
De kosten zijn voor eigen rekening.
Hier is het opstapstation voor de
rondvaart. (www.esveld.nl)

•

13.30 UUR
Vertrek van de rondvaartboot. Als een
groene oase tussen de oprukkende

steden ligt in het groene hart van ZuidHolland het grootste aaneengesloten
boomkwekerijgebied ter wereld met
ongeveer 600 bedrijven.
Tijdens de boottocht vertelt een
deskundige gids alles over Boskoop en
de boomkwekerijen die vanaf het
water te zien zijn.
De rondvaart duurt ongeveer een uur.
De kosten ervan zijn voor rekening van
Regio West.
Tot slot kan de kwekerij van Esveld
bezichtigd worden en eventueel het
Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52.

GEHEEL BOVEN 4 – EXCU RSI E NA AR H ET LO O OP WOENSDAGDAG 21 A P R I L 2022

Annette, Anja en
Cees komen aan.
- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

Na zijn lezing over oranjerieplanten voor Regio West
had Willem Zieleman onze leden uitgenodigd voor een
rondleiding op Het Loo om het besprokene in werkelijkheid te zien.
De rondleiding zou beginnen bij
Het Oude Loo. Maar door de oorlog in
Oekraïne ging dit niet door: op deze
dag werden 32 vluchtelingen in het
oude paleis ondergebracht en was dit
deel van de tuin afgesloten.
De kern van ons bezoek waren de
kuipplanten. Ernaartoe was een flinke
tippel. Onderweg langs het paleis en
door de formele tuinen deden we veel
interessants op. Koning Willem III liet

De tuin van
Paleis Het Loo is
uniek: het is de
enige reconstructie van een
baroktuin in
Nederland. Het
topstuk is de
koningssprong,
de fontein die
meer dan dertien
meter hoog
spuit. Destijds de
hoogste fontein
in Europa.
BOVEN EN RECHTS

- Hans leidt

Het Loo in 1685 bouwen. Hij zette een
aantal regimenten van zijn soldaten in
en in twee jaar waren het paleis en ook
de baroktuinen klaar. Door de lage ligging was het mogelijk om vers water
uit de omgeving naar de tuin te leiden.
Water speelde een cruciale rol in de

nieuw aan te leggen tuin: het was
nodig om de fonteinen te laten spuiten
en de planten te kunnen besproeien.
De tuin was ook de ‘pronkzaal’ voor
Willem en Mary’s verzameling
bloemen en planten, die de stadhouder
via zijn connecties met de VOC en de
WIC uit Zuid-Amerika en Azië kreeg.
Men was bezig met de Koninginnetuin
naast het paleis. De symmetrische vormen werden met cortenstaal gelegd,
waardoor het grint en de aarde werden gescheiden, met ertussen buxus.
Bij elkaar zo’n 27 km. In 2008 kreeg
men last van de buxusziekte en nam
men als vervanging Japanse hulst.

Willem Zieleman
weet bij elke
plek steeds de
aandacht vast te
houden, met
zowel botanische
als historische
weetjes.
RECHTS

- Door
het jaar zijn de
koninklijke
familie en het
personeel bij
allerlei aspecten
van de tuin
betrokken.
ONDER

- De
Prins Floris Kas
bevat een schat
aan planten die
kort erop naar
buiten zullen
gaan.
RECHTSONDER

Vanaf 2020 plant men als proef ook de
cultivars Buxus ’Heritage’ en Buxus
’Babylon Beauty’ aan.
Uitermate uitgestrekt
Al wandelend ervaar je hoe uitgestrekt
de koninklijke tuinen zijn. Dankzij
Willem zien we veel dat niet toegankelijk is voor het publiek. We passeren
ondermeer de hoge Emmakas, dat als
wintertuin dienst deed, het zaadhuis,
de 150 jaar oude weikas, broeikassen
en een oranjerie uit 1911. Ook was er
het voormalige verblijf voor twee
olifanten.
Uiteindelijk bereiken we de Prins Floris
Kas waar de kuipplanten overwinteren.

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

- De
planten staan
geordend,
oplopend naar
hoogte.
BOVEN

- De
geur van Citrus is
bedwelmend.
RECHTSBOVEN

- Veel kuipplanten zijn voor
de koninklijke
familie privé.
LINKS

- Geregeld
krijgt men planten die door de
douane in beslag
zijn genomen.
RECHTS

- Hans leidt

- Je waant je
een ontdekkingsreiziger tussen
de vele grote
planten.
LINKS

De planten waren
er aan toe om
naar buiten te
gaan. De eerste
tijd worden ze
dan vaak twee
keer naar buiten
en naar binnen
gebracht.
LINKSONDER

- De
rijen citrussen zijn
indrukwekkend,
waarbij er steeds
verjonging
plaatsvindt om de
collectie op peil
en compleet te
houden.
LINKSONDER

De kas is 1000 m2. Het Loo heeft de
grootste collectie ‘oranjebomen’,
Citrus x auratium, waarvan vele uit de
18e eeuw, de oudste uit 1701.
We krijgen een berg feiten over ons
heen: er is een collectie 100 jaar oude
clivia’s van uit zaad van de botanische
tuin van Tenerife, nieuwe planten worden tegen plaaginsecten bespoten met
raapolie, alle bestrijding is biologisch.
Men kweekt veel, de planting wordt
daarbij bepaald vanuit de historische
context. Maar een verslag blijft maar
een verslag. Er blijft daarbij zo veel niet
verteld. Beste is om er bij te zijn.
Willem, bedankt voor een geweldige
dag!

- Het zit
erop. Tevreden
wachten we op
elkaar onder een
laurierboom.
LINKS

Op de terugweg
door het mooie
immense landschapspark.
RECHTS

Op weg naar huis
worden we na
gekeken door
Willem III.
RECHTSONDER

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

