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1 – VAN H ET B ESTUU R
Voor u ziet u de nieuwsbrief waarmee wij u
in het vervolg op de hoogte houden van alle
activiteiten die binnen onze regio plaatsvinden.
U kunt deze nieuwsbrief ook op onze website
www.oranjerie-regio2.net raadplegen waar
overigens ook andere interessante informatie
is te vinden.
Het bestuur is druk bezig om het programma
voor 2018 samen te stellen:
• Er zijn plannen om een kuipplantenmarkt te
organiseren, (zie onder punt 3).
• Verder zullen we een 3-daags reisje naar
Gelderland in augustus maken.
• Begin volgend jaar brengen wij u op de
hoogte van het volledige jaarprogramma.
Tot slot wensen wij u hele prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2018. Maak er een
bloemrijk kuipplantenseizoen van!

2 – LEDEN B IJ EEN KOMST OP ZATER DAG 10 FEB RUAR I 2018
De eigenaar van Onszaden, Sander Onsman zal tijdens deze
bijeenkomst een lezing geven met als titel De wereld in een kuip.
Al reizend over de wereld gaat hij in deze lezing op zoek naar
de leefgebieden van kuipplanten.
Waar komen ze voor, en hoe kunnen ze zich daar verspreiden?
Wat kan de biologie ons leren over het zaaien en verzorgen van
kuipplanten?
Met zijn biologische achtergrond en meegebrachte zaden
vertelt hij meer over het zelf zaaien en kweken van kuipplanten.
Daarna zal aandacht worden besteed aan het activiteitenprogramma 2018.

3 – KU I PPL ANTENM AR KT 19 MEI 2018
Zoals al eerder is aangekondigd: er is het
plan om een stekjesmarkt te organiseren.
Over de opzet heeft het bestuur onlangs
van gedachten gewisseld en zij kwam al
snel tot de conclusie dat het nóg leuker is
om een kuipplantenmarkt te houden waar
naast zaailingen en stekken ook prachtige
kuipplanten worden aangeboden.
Ons bestuurslid, Piet Keijzer uit De Lier
(bij Delft), heeft hiervoor zijn locatie
beschikbaar gesteld en wel op zaterdag
19 mei 2018.
Het lijkt ons een goed idee onze leden te
vragen of zij hierbij op een of andere
manier betrokken willen worden.
En dan denken wij aan de volgende
aspecten:

1. Het opkweken van zaailingen en stekken
van kuipplanten
2. Indien u zelf de ruimte niet hiervoor heeft
kunt u ook stekmateriaal van eigen
planten aanleveren
3. Het beschikbaar stellen van mooie
kuipplanten (eventueel tegen een
redelijke vergoeding)
4. Door een stand te bemensen
(een dagdeel of een hele dag)
5. Uiteraard het bezoeken van de
kuipplantenmarkt
Door een e-mail (cmfmeere@ziggo.nl)
aan onze secretaris te sturen met vermelding
van het (de) bovenstaande nummer(s) van
uw bijdrage kunt u ons laten weten op welke
wijze u aan onze kuipplantenmarkt wilt
meedoen.
We hopen op velen van u te kunnen rekenen!

4 – KU I PPL ANTENGRON D
Ieder jaar bieden we de mogelijkheid om
kuipplantengrond via de vereniging te
bestellen. Hiervan wordt door een aantal
leden van onze regio gebruik gemaakt.
Echter in 2017 was de interesse hiervoor
afgenomen. In 2016 werden er nog 2 pallets
aan kuipplantengrond Jardino besteld
terwijl dit vorig jaar nog maar 1 pallet was.
Het is ons niet geheel duidelijk wat hiervan
de oorzaak was. Mogelijk is er behoefte aan
andere kuipplantengrond. Daarom zijn we
ons aan het oriënteren.
Bij de laatste bijeenkomst van 7 oktober is
dit onderwerp ook aan de orde geweest in
de vorm van een lezing die ging over de
balans tussen klimaat en substraat bij
kuipplanten. Zie het verslag hierover onder
punt 6 van deze nieuwsbrief.
Naast contact met Van Egmond Potgrond
uit Amsterdam hebben we informatie ingewonnen over het potgrondmerk Culvita
waarvan het bedrijf gevestigd is in Alphen
aan de Rijn. In hun assortiment hebben ze
kuipplantengrond en mediterrane potgrond
in zakken van 40 liter. Over beide potgronden
volgt hierna een korte beschrijving:

• Kuipplantengrond
Deze potgrond is speciaal
samengesteld voor het potten of verpotten van kuipplanten en andere bloeiende
planten. Het is samengesteld
uit kokos, Baltische tuinturf,
stukjes veenmosveen, kalk en
klei. Als bemesting is gekozen
voor Culvita organische
mestkorrels. Deze meststof is
een heel seizoen beschikbaar,
waardoor gedurende een langere tijd
voeding voor de planten aanwezig is.

• Mediterrane potgrond
Idem als de kuipplantengrond, echter met
toevoeging van wat puimsteentjes. Naast de
organische meststof is ook
nog een speciale meststof
met sporenelementen toegevoegd, voldoende voeding
voor de eerste 6 weken.
En tenslotte Rhizoplus, een
mengsel van mycorrhiza en
andere rhizosphere bacteriën
en schimmels. Door deze
toevoeging zal de opname
van voedsel en water sneller
en makkelijker op gang komen. Bovendien
bevordert RhizoPlus het natuurlijk evenwicht.
Verder heeft Culvita nog meer producten in
haar assortiment, zoals zaai- en stekgrond,
Franse boomschors (bark) grootte 5-12 mm
waar mogelijk behoefte naar is.
We moeten hierbij wel aantekenen dat we
minimaal een pallet aan potgrond moeten
afnemen, willen we ook andere producten
kunnen bestellen. Hiervan hoeft dan niet
een hele pallet te worden afgenomen.
Vanwege het feit dat de prijzen worden
bepaald door de omvang van de bestelling
willen we u vragen ons via onze secretaris
(cmfmeere@ziggo.nl) te laten weten of u
interesse in heeft kuipplantengrond voor het
seizoen 2018 via de vereniging af te nemen.
Bovendien zullen we tijdens onze eerste
ledenbijeenkomst op zaterdag 10 februari
2018 inventariseren of er nog voldoende
belangstelling is voor het kopen van
kuipplantengrond via de vereniging.
We zullen dan ook monsters meenemen van
kuipplantengrond zodat u ziet waarover we
praten.

5 – NA JA ARSM AR KT VAN DE HORTUS A MSTER DA M 2017
Met het thema Genieten van
de oogst startte de Hortus op
zaterdag 23 en zondag
24 september haar jaarlijks
terugkerende najaarsmarkt.
Tussen de eeuwenoude collectie
planten en bomen stonden
kraampjes met heerlijke producten van de oogst, zoals fruit en
jam om te proeven en te kopen.
Uiteraard stonden er ook de
stands van een aantal bevriende
plantenverenigingen:
• Carnivora
• Succulenta
• Pelargoniumvereniging
• Fuchsiavereniging
• Kuipplantenvereniging
Regio West
Verder mogen we niet vergeten
Morning Glory (lid van onze
vereniging) uit Aalsmeer te
noemen die een wel heel groot
assortiment planten voor de
verkoop had tentoongesteld.
Er stond bovendien een stand
waarvoor we uw aandacht
willen vragen (zie ook punt 2):
Onszaden uit Wageningen.
Bij dit bedrijf vindt men bijzondere zaden
van over de hele wereld. Voor binnen en
buiten, met vruchten en bloemen, voor
beginners en echte liefhebbers.
Te bestellen via de webwinkel (www.onszaden.nl)
en te koop in de winkel
aan de Bergstraat 9a in
Wageningen.

Verder kon men een bezoek brengen aan de
plantenkassen waaronder een vlinderkas,
het plantenwinkeltje en het gezellige terras
waar het goed toeven was. Wat wilt u nog
meer?
We kunnen terugkijken op een geslaagd
weekend waar we een zeer geïnteresseerd
publiek aan onze stand hebben mogen
verwelkomen.

6 – VERSL AG L A ATSTE LEDEN B IJ EEN KOMST VAN 2017

Om halfelf werd het woord gegeven aan
André Schaap van Van Egmond Potgrond
uit Amsterdam. Hij gaf een zeer
boeiende presentatie over het
vinden van de juiste balans
tussen klimaat en substraat bij
kuipplanten. Duidelijk werd
dat kuipplantengrond goed
doorlatend moet zijn.

Wij krijgen nog bericht van André Schaap
wat precies de samenstelling van Van
Egmonds kuipplantengrond is en wat de
mogelijkheden zijn voor het bestellen van
kuipplantenpotgrond al dan rechtstreeks
of via de detailhandel.
Zijn verhaal maakte ons ieder geval duidelijk
dat het voor onze kuipplanten van het
grootste belang is een kwalitatief goed
substraat te gebruiken. Immers onze
kuipplanten hebben maar een
beperkte ruimte en staan in
de regel te lang in dezelfde potgrond. Mag het dan wat meer
kosten? Wij willen toch ieder
jaar prachtig bloeiende kuipplanten in onze tuin hebben.

De samenstelling kan bestaan
uit volgende diverse soorten
substraten: Baltisch en Iers
veenmosveen, kokos, bark,
perlite, lava en klei.
Afhankelijk van het soort kuipplant kan
meer of minder bark (schraler substraat) of
kokos (betere waterverdeling) of perlite
(hoger luchtgetal) worden
toegevoegd aangevuld met de juiste
meststoffen. Dit is afhankelijk van de
behoefte van de soort kuipplant.

Nadat Rudy Vrooman André
Schaap bedankt had voor zijn
interessante lezing onder
aanbieding van een paar
kwalitatief goede flessen wijn
werd de lunch gebruikt.
Het tweede deel van het programma
bestond uit informatie over het activiteitenprogramma 2018 en een PowerPointpresentatie van de driedaagse excursie naar
Midden-Brabant waarover u in de komende
Parel kunt lezen.

Op 7 oktober werd in Moordrecht de laatste
bijeenkomst van dit jaar gehouden.
De gastvrouwen Geesje Maas en Ellie van
der Eijk zorgden weer voor een hele prettige ontvangst. In een halfuurtje kon iedereen zijn verhaal kwijt over hun ervaringen
van het afgelopen kuipplantenseizoen.

7 – WER KGROEP PLUMER I A
Sinds 2015 zijn er enkele leden
uit onze regio die zich in een
werkgroep bezighouden met
het verzorgen en opkweken
van de prachtig bloeiende en
geurende Plumeria (Frangipani).
Inmiddels is het duidelijk geworden op
welke wijze deze prachtige plant het beste
te verzorgen is. Binnenkort zal op onze
website uitgebreide informatie over de
Plumeria gezet worden zodat u hiervan
gebruik kunt maken als u deze plant(en) in
bezit hebt of van plan bent aan te schaffen.
Begin dit jaar zijn er een honderdtal
plumeria-zaailingen opgekweekt waarvan
het zaad afkomstig is uit Bali. Hiermee wil

men aan de hand van
verschillende verzorgingsmethodes vaststellen hoe
je de Plumeria het beste
in bloei kunt krijgen.
Het overwinteren van zoveel
zaailingen is best een groot
probleem. Gelukkig heeft de
Hortus Overzee in Den Helder (lid van onze
vereniging) ons uit de brand geholpen.
Inmiddels staan alle zaailingen tot eind
maart 2018 in de grote bezoekerskas van de
Hortus. Door middel van een informatiebord
over ons zaaiproject promoten wij hiermee
ook onze vereniging.
Een bezoek aan de Hortus in Den Helder is
zeker aan te bevelen. Het kassencomplex
met vele (sub)tropische planten
en de prachtige Japanse tuin
zijn de grote publiekstrekkers, zie
website www.hortusoverzee.nl.
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8 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

keijzberg@hetnet.nl
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl

