


 

Planten beter bestand maken 

tegen ziektes. 

Hoe werken de gebruikte 

middelen? 
it mijn jeugd kan ik me herinneren dat mijn vader 

wel eens aspirine aan het gietwater toevoegde 

wanneer hij de tomatenplanten water ging geven. 

De in de aspirine zittende stoffen zouden ervoor zorgen dat 

de planten beter weerbaar werden tegen bepaalde 

schimmelziekten. Waar mijn vader die wijsheid vandaan 

haalde weet ik niet, maar met de kennis van tegenwoordig 

blijkt dat het geen gek idee was. In aspirine zit een 

hormoon dat salicylzuur heet en dat hormoon wordt ook 

door de planten aangemaakt wanneer ze zich bedreigd 

voelen door schimmels. Het is een reactie van de plant om 

de weerbaarheid te vergroten.  

Momenteel is er veel belangstelling om de weerbaarheid 

van planten te vergroten, immers veel 

gewasbeschermingsproducten zijn uit de 

handel genomen en zeker voor de 

particuliere plantenbezitter zijn die 

chemische middelen niet meer 

bereikbaar. Steeds meer producten die de 

weerbaarheid van planten kunnen 

vergroten worden aangeboden.  

Hoe activeert men de planten? 

Mijn vader heeft aspirine gebruikt 

doordat anderen daarover verteld hebben. 

Of hij werkelijk geweten heeft wat de 

werkzame stof deed waag ik te 

betwijfelen. Hij deed dat omdat hij 

daarmee phytophthora bij de 

tomatenplanten wilde voorkomen. Er 

waren natuurlijk ook  tuinliefhebbers die 

de werking niet geloofden en het gebruik 

als kwakzalverij bestempelden. 

Nu, vele jaren later zijn er 

plantversterkers, biologische 

stimulatoren en meststoffen in de handel 

die de reactie van de planten tegen ziektes 

vergroten. Door onderzoek is gebleken 

dat de stoffen echt wel werken en dat er 

geen sprake is van kwakzalverij. Daarbij moet 

aangetekend worden dat niet alles even goed gaat. Het 

beoogde doel is afhankelijk van de cultivar en de 

omstandigheden waarin de plant verkeert.  

Het resultaat van het gebruik van de producten is moeilijk 

te meten omdat de producten meestal preventief ingezet 

worden. Bovendien kan een plaag door verschillende 

oorzaken toeslaan. Ondanks dat is door de wetenschap 

bewezen dat de gebruikte producten de weerbaarheid van 

de planten verhogen.  

 

De invloed van 

stikstof. 

Om goed te kunnen 

groeien hebben de 

planten voeding 

nodig. Die voeding 

heeft ook invloed op 

de weerbarheid van 

de planten, maar bij het geven van voeding wordt vaak 

geen rekening gehouden met de zonnestralen en de 

temperatuur. Wanneer we onze planten voeding geven, 

geven we dat in dezelfde concentratie ook al schijnt de zon 

op de planten en is de temperatuur wisselend. Wil men de 

weerbaarheid van de planten vergroten dan zal men de 

bemesting  moeten afstemmen op de situatie. Wanneer 

men voeding geeft in een situatie met minder licht en een 

hogere temperatuur dan is de stikstofconcentratie te hoog. 

Natuurlijk zullen de planten weelderig groeien, maar het 

effect is dat de cellen waaruit de planten zijn opgebouwd 

te groot en te waterig worden. In dat geval is het voor 

zuigende insecten zoals luizen gemakkelijk de cellen kapot 

te prikken en hun honger te stillen. In de geschetste 

situatie, minder licht en hogere 

temperatuur, zijn de planten meer gebaat 

bij minder 

stikstof en meer 

kalium en 

calcium. 

De invloed van calcium. 

Calcium is de stof die zorgt voor stevige 

celwanden, maar calcium wordt ook 

ingezet om schimmels af te weren die 

zich gevestigd hebben op de levende 

plantendelen. Het afweermechanisme 

van de planten werkt wonderlijk. De 

planten pompen de geïnfecteerde cellen 

vol met calcium. Het gevolg is dat er 

mechanismen worden aangemaakt die de 

U 

Inhoudsopgave  Pagina 

Planten beter bestand maken tegen ziektes.     2 

Planten feestavond.                5 

Kerstdecoraties.                6 

Concept activiteitenplan 2020.               8 

Samenwerking-voorstel.               9 

Een geweldige avond.              11 

Kweektips voor de mini-show.             15 

De maand februari.              20 

Colofon.               23 
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Weerbaarheid bereikt men 

niet alleen door het gebruik 

van producten die de plant 

beter bestand moeten maken 

tegen ziekten en plagen. Er 

spelen meerdere factoren een 

rol, zoals hygiёne, grondsoort, 

meststoffen, standplaats e.d. 

Wat zijn plantversterkers? 

Dat zijn producten die de 

planten aansporen tot het 

maken van planteigen 

mechanismen tegen ziekten 

en insecten. Ze werken niet 

direct tegen insecten en 

ziekten. De producten 

bevatten natuurlijke 

ingrediënten, zoals oliën, 

algen- en plantenextracten, 

lavameel e.d. Op tijd moet 

men deze middelen inzetten 

en meestal zijn meerdere 

behandelingen nodig.  

Een weerbare en 

gezonde plant wordt 

minder snel ziek. 
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indringers doen sterven. Eigenlijk zorgen die 

mechanismen ervoor dat plantendelen worden afgestoten 

zodat de schimmel er niet meer op kan groeien. Voor de 

planten is de voedingsstof calcium dus belangrijk, maar 

het overmatig gebruik van calcium heeft tot gevolg dat de 

planten geen of weinig magnesium opnemen en daardoor 

kunnen de planten minder groen zijn.  

Een wonderlijke reactie. 

We weten allemaal dat plantenstress veroorzaakt kan 

worden door ziekte, droogte en plagen. De in de 

plantencellen aanwezige hormonen reageren op die 

aantastingen. Een van die plantenhormonen is salicylzuur, 

het hoofdbestanddeel van aspirine. De planten kunnen 

aangetast worden door verschillende schimmels. Er 

bestaan  twee soorten zijn namelijk schimmels die zich 

voeden met levend weefsel (Pythium, meeldauw, roest, 

schurft) en schimmels die zich voeden met dode 

plantendelen (Botrytis, Phytophthora). 

Het wonderlijke is dat planten  op 

beide schimmels verschillend 

reageren. Voor de bestrijding van 

schimmels op levende delen maken de 

planten het hormoon salicylzuur aan 

en voor de bestrijding van schimmels 

op dode delen maken ze jasmonzuur aan. Salicylzuur 

maakt dus levende cellen dood, zodat de schimmel er ook 

niets meer aan heeft. Jasmonzuur doet dat niet, want de 

schimmel Botytis leeft alleen van de dode delen.  

 

Planthormonen spelen een belangrijke rol bij het 

signaleren van plantenstress. Deze plantenstress wordt 

veroorzaakt door ziekten, plagen en droogte. Elk hormoon 

in de plant heeft zijn eigen functie en daarom is het 

belangrijk dat de planten alle voedingsstoffen en 

sporenelementen krijgen die ze nodig hebben. Dat is een 

eerste voorwaarde, maar plantversterkers kunnen een 

welkome aanvulling zijn. Nogmaals gezegd: de werking 

van plantversterkers is preventief en het resultaat hangt af 

van de betreffende cultivar en de omstandigheden.  

      

Botrytis, een zwakteparasiet. 

Na bovenstaand artikel geschreven te hebben lijkt het me 

verstandig nog eens in te gaan op de zwakteparasiet 

Botrytis. Buiten is het somber. Overdag schijnt de zon niet 

en heel vaak regent het in november en december 2019. 

De kuipplanten, waaronder veel pelargoniums staan in de 

koude kas. Ook in de kas is het donker en er is weinig licht 

en warmte. Ideale omstandigheden voor de zwakteparasiet 

Botrytis. Door de mindere ventilatie ziet de parasiet zijn 

kans om de zwakke planten aan te tasten. Op delen van de 

pelargoniums is de schimmel duidelijk te zien. Op vele 

plantendelen zit pluizig, bruingrijs pluis en bij het 

schoonmaken van de planten komt vaak een stofwolkje 

vrij. Dode en gedeeltelijk besmette plantendelen heb ik zo 

goed mogelijk verwijderd. De parasiet tast niet alleen 

bladeren aan, maar ook sterngeldelen en dan sterft een 

gedeelte van de plant af.  

Ook de jonge stekken in de kas hebben te lijden onder de 

ongunstige omstandigheden. Door de hoge 

luchtvochtigheid en de kou  hebben de plantjes minder 

weerstand en zijn daardoor een gemakkelijke prooi voor 

de sporen van de parasiet. De aantasting vindt plaats via 

kleine wondjes of afgevallen bloempjes. De schimmel 

groeit verder op de dode delen. Eigenlijk zijn de maanden 

november en december 2019 te nat en te donker. Door de 

hogere temperaturen dan normaal hoef ik in de kassen niet 

te stoken en juist door dat verwarmen kunnen de 

omstandigheden voor de planten beter zijn. Maar elk 

nadeel heeft zijn voordeel, in dit geval voor de 

portemonnee. 

Enkele tips tegen Grauwe schimmel; 

• Probeer ook in deze ongunstige omstandigheden 

de luchtvochtigheid laag te houden. 

• De planten niet te dicht bij elkaar zetten helpt. 

• Probeer de zwakke, aangetaste delen zo snel 

mogelijk te verwijderen 

 

.  

. 
 

  

Botrytis. 
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Grote clubactie: 

Op een van de loten van de Grote clubactie is deze keer 

binnen de vereniging een prijs gevallen. De gelukkige 

winnaar is Piet Pötgens. Hij kreeg een Greetzwaardebon van 

€ 5,00.  Proficiat Piet en alle kleine beetjes helpen. 

In oktober nieuwe kansen voor iedereen!!! 

Palmen zaaien. 
De theorie is mooi, de werkelijkheid 

weerbarstig!! 

Op zekere dag wordt ik gebeld door 

Albert, lid van de vereniging. Hij (of 

een kennis!) heeft vanuit zijn 

vakantieadres wat zaden meegebracht 

en deze gezaaid.  Hij heeft in een pot 

diverse zaailingen van een palmensoort, 

maar weet niet wat hij ermee moet doen. 

Of ik ze in de tuinkamer wil zetten. 

Aldus geschiede. De zaailingen staan in 

een vrij ondiepe pot in zware potgrond, 

maar ze staan er fris op.  

De theorie van het zaaien van palmen is 

anders. De zaden moeten eerst een paar 

dagen weken (water om de 24 uur 

verversen)  en moeten daarna in een 

luchtig mengsel (perliet en vermiculiet) 

gezaaid worden bij een bepaalde 

temperatuur. 

De tegenstelling tussen werkelijkheid en theorie is groot, maar 

nu moeten de zaailingen verpot worden. Dat kan alleen maar 

in een diepe pot, want palmen hebben een penwortel. Zit het 

zaadje nog aan de zaailing, dan mag dit niet verwijderd 

worden. 
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Planten feestavond. 

a de feestavond van 23 november j.l. heeft een aantal mensen planten mee naar huis genomen. Deze waren 

geschonken door Gerard Stals en de potten waren voorzien van een nummer. Dat nummer correspondeerde met 

een lijst die boven de planten hing, maar omdat het overschrijven nogal veel tijd in beslag zou nemen heb ik 

beloofd de nummers met de naam op de site te zetten.( en in 

CultiVaria) 

Nummer 1. Dat is een Bougainville glabra. Dit is een plant die in 

de zomer uitbundig bloeit in de volle zon. Daarbij is een grote 

behoefte aan water en voeding. In de winter moet de plant naar 

binnen en kan dan vorstvrij overwinteren. 

Nummer 2: Iresine 

herbstii “Purple 
Lady” Deze plant 

heeft prachtige 

paarse bladeren en 

goed zichtbare 

aderen  ze wordt veel 

gebruikt in tuinen om 

contrast aan te geven. De plant is niet winterhard en kan in de huiskamer 

geplaatst worden. De aarde mag dan niet uitdrogen. 

Nummer 3: Iresine herbstii 

“Brillantissima”  Heeft een 

lichte plek nodig maar niet 

de felle zon. Ook van deze 

plant mag de grond niet 

uitdrogen. Is niet winterhard en moet in dan naar binnen bij een 

temperatuur van ongeveer 15°C. 

Nummer 4: Pilea microphylla: Het loof van deze plant lijkt op een varen 

en de bloei is onopvallend. Verlangt een matig vochtige grond uit de felle 

middagzon. Groeit graag in een vochtige omgeving., zeker wanneer de 

plant in de winter in de huiskamer staat. Is bladhoudend. 

Nummer 5: Cryptomeria japonica “Cristata”.  Een snel groeiende 

struik met heldergroene bladeren met aan het uiteinde van de takken een 

hanenkam. Blijft ook in de winter groen en is winterhard. 

  

N 

1 
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16 December was het weer zover. Een aantal leden vindt het een leuke bezigheid de sfeer 

met kerstmis te verhogen met een zelf gemaakt kerststuk. Onder leiding van Vera werden 

de kerststukjes gemaakt en de deelnemers hebben eraan gewerkt in een gezellige sfeer en 

de resultaten mogen er zijn, getuige deze twee pagina’s. 
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Nog enkele dagen 

en het oude jaar 

doet zijn oogjes toe 

en worden de ogen 

van het nieuwe jaar 

geopend. Een 

nieuwjaar om alle 

dagen van te 

genieten, ook al zit 

het soms tegen. 
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maand datum activiteit opmerking uitvoerders 

februari do      13 Ledenvergadering 19:30    Bestuur 

      agendapunten  Gespreksleider/voorzitter 

   -mededelingen .   

    -activiteitenplan 2020  Voorzitter 

    -begroting 2020  Penningmeester 

  - Mini-show  commissie 

     

maart za      7 Bezoek kwekers:                                    Activiteiten-commissie 

  Van der Velde Heerde  

  Exotisch Plantencentrum Ospel Ospel  

          

april ma 6 Bloemschikken Pasen 19.00 uur Michel Veldman 

     

april do     23 Jaarvergadering 19:30  Bestuur 

    agenda  Voorzitter 

    -jaarverslag  Voorzitter 

    -financieel jaarverslag  Penningmeester 

    -bestuursverkiezing  Bestuur 

    -pauze koffie/vlaai  activiteiten-commissie 

  - Mini-show  commissie 

    -tombola  Bestuur 

      -planten kweken     

     

juni  27/28 Busreis:     activiteiten-commissie 

  De Tuynkamer? ’s Gravenmoer.  

  Hof “t Einde ? Loon op Zand  

          

juli do       2 Plantenveiling 19.30 uur Bestuur    

 za       4 Kuipplantenveiling Haelen  14:00-17:00 regio zuid-oost 

 do     16 Ledenvergadering 19:30  Bestuur 

   -agenda  Voorzitter 

    -tombola  Bestuur 

18-19 za/zo Mini-Show  Commissie en bestuur 

          

augustus zo       2 oude ambachten Einighausen  Bestuur/Leden 

         

oktober  za   17 Snoeidemo Wie weet adres?  

     

oktober do      15  Ledenvergadering 19:30   Bestuur 

     -agenda   Voorzitter 

      -grote clubactie    

      -contributie   Penningmeester 

      -winterberging/ lezing   Hub Stoffels 

         

 december ma    21 Bloemschikken in kerstsfeer  19.00 uur  Michel Veldman 

Concept activiteitenplan 2020  
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Samenwerking-voorstel: 

In dit artikel  wil ik wat meer informatie geven over de 

samenwerking met de  afdeling van de Nederlandse 

Kuipplantenvereniging regio Zuidoost. De samenwerking 

bestaat uit een wederzijds informeren over de 

programma’s van beide verenigingen en de mogelijkheid 

aan elkaars activiteiten deel te nemen. Misschien is het op 

die manier mogelijk wat meer activiteiten te laten 

doorgaan. Vooral busreizen worden nog al eens 

geannuleerd vanwege het te weinig aangemelde leden. 

Beide verenigingen hanteren daarvoor een norm van 35 en 

door samenwerking is het misschien mogelijk dat aantal 

eerder te halen, zodat een busreis kan 

doorgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch blijft de samenwerking niet beperkt tot de reizen. De 

samenwerking gaat verder. Zo is het in de toekomst ook 

mogelijk elkaars activiteiten te bezoeken en daaronder 

vallen bijeenkomsten, lezingen, excursies,  

beursbemanning enz. Om aan de activiteiten van beide 

verenigingen te kunnen deelnemen hoeft men slechts lid te 

zijn van een vereniging, dus geen dubbele contributie. Ook 

introducés zijn van harte welkom. Beide verenigingen 

hopen op deze manier de belangstelling voor onze hobby, 

het hebben en houden van fuchsia’s en kuipplanten 
levendig te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Kuipplantenvereniging Zuidoost. 

 De bijeenkomsten vinden plaats in Zalencentrum 

Aldenghoor, Kasteellaan 7a te Haelen. 

Voor 2020 zijn dat de vrijdagen: 3 januari, 6 maart, 1 

mei, 4 juli (veiling), 4 september en 6 november. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom en de 

bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. (eerste kop 

koffie of thee gratis.)  

• Paasmaandag 13 april open dag met veiling 

te Heythuysen, Geusert 9. 

• 19 april: Exotische plantendag Ospel. 

Waatskamp 150.(eigen vervoer) 

• 1 juni: Kuipplantenkwekerij Flores in Terra, 

Slooierweg 13, Melderslo. (eigen vervoer) 

• 1 juni: Exotische plantendag in Haps (eigen 

vervoer) 

• 6 juni: Busreis naar Tropicallookgarden in 

Heist op den Berg en bezoek Kwekerij 

Zeelenberg . Afsluiting met diner. 

Totaalprijs € 47,00. 
• 30 juni Exotische plantenmarkt Velden 

10.00-16.00 uur, Vorstweg 60. Velden. 

• Zaterdag 4 juli Kuipplantenveiling in Haelen 

van 14.00-17.00 uur. 

• Tuinenreis naar Denemarken van 9 t/m 14 

juli 2020.  

Contactpersoon is Wim Rutten 

(w.m.rutten@home.nl. 

• 1 augustus Excursie naar Cleo Montforts. 

Bisschofshütte 27 Wegberg (D).10.00-

18.00uur) Boomvarens. (eigen vervoer)  

• Oktober 2020 Busreis naar Tuindagen 

Beervelde. 

Voor open tuindagen raadplege men de website. 

 

Programma Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten 

Liefhebbers. 

De bijeenkomsten vinden plaats in Café Keulen, 

Schoolstraat 3 te Klimmen. 

Voor 2020 zijn dat de donderdagen 13 februari, 23 

april, 16 juli en 15 oktober. De bijeenkomsten 

beginnen om 19.30 uur. 

• Zaterdag 7 maart Bezoek kwekers o.a. van 

der Velde in Heerde.(Stekkenjacht). 

• Maandag 6 april: Bloemschikken voor 

Pasen (te Klimmen) Aanvang 19.00uur. 

• 27 of 28 juni Busreis. Bezoek tuinen. 

(programma nog onbekend) 

• Donderdag 2 juli Plantenveiling te 

Klimmen. Kijken vanaf 19.00 uur, Veiling 

om 19.30 uur. 

• Zaterdag en zondag 18 en 19 juli Mini-

show van fuchsia’s en Kuipplanten te 
Steinerbos. Gratis entree.  

• Zondag 2 augustus: Oude Ambachten te 

Einighausen. (12.00-18.00 uur)Mooi 

ingericht boerenerf met fuchsia’s en 
kuipplanten.  

• Zaterdag 17 oktober Snoeidemo. 

• Maandag 21 december. Bloemschikken 

voor Kerst te Klimmen aanvang 19.00 uur. 

De datums waarop de activiteiten plaats vinden staan 

in deze opgave, maar de datums moeten nog 

voorzien worden van een activiteit.  Dat gebeurt 

tijdens de bestuursvergaderingen voorafgaande aan 

de ledenbijeenkomst. Op de website onder het kopje 

activiteiten kan men de activiteiten vinden. 9



  

Laat ze met 

rust.. 

Cactussen en 

vatplanten hebben in de 

winter zeer weinig 

water nodig. Om de 

cactussen en vetplanten 

tot bloei te dwingen is 

zelfs maar een klein 

beetje water nodig 

tussen november en 

maart. Kan men dit 

combineren met een 

koelere lichte plek (10-

15°C) dan heeft men de 

voorwaarden 

geschapen om in het 

volgende seizoen tot 

bloei te komen. 

10



Het officiёle gedeelte van de avond begint 

wat later dan gepland en daarom wordt het 

programma wat gewijzigd. Geen nood. Er 

zijn onderwerpen voldoende voor een 

officieel gedeelte.  Zo zijn er de leden die 

een mooie creatie gemaakt hebben van de 

plantjes die eerder in het jaar uitgedeeld 

werden. Het opkweken van deze plantjes 

tot wedstrijdplanten lukte niet iedereen, 

maar er waren toch vijftien leden die een 

gooi deden naar de prijzen. De leden kozen 

in een eerdere bijeenkomst de planten die 

tot de beste drie gerekend werden en op 

deze avond ontvangen de winnaars een 

cadeaubon voor de moeite. Maar zoals 

Een geweldige avond. 
Het verenigingsjaar zit er weer op en dat wordt afgesloten met een gezellig 

samenzijn op 23 november. De voorzitter heet alle gasten van harte welkom 

en hoopt dat ze zich deze avond zullen vermaken. Deze avond geen vragen 

over planten, maar genieten van wat er geboden wordt. 

Een aandachtig gehoor en zo te 

zien stralende gezichten. 
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altijd: er kan er maar een de beste zijn en dat is in dit geval Jo Bollen. Het lukte hem de zeven planten zo 

te rangschikken dat ze alle zeven in een pot bij elkaar een mooi geheel vormden. Maar ja, dat kan ook niet 

anders als je al zo lang lid bent van de vereniging. De tweede prijs was voor Jos Rademakers, die met 

succes een plant opkweekte en daarvoor werd beloond. Jos is, vergeleken met Jo nog maar een groentje, 

maar hij wil wel graag de dingen goed doen. De derde prijs was voor Swa Lauwers en al is de cadeaubon 

van een Nederlands tuincentrum, hij weet als ervaren plantenkweker de bon toch wel verzilveren.  

 

Op de foto worden twee 

van de drie leden die 25 jaar 

lid zijn van de vereniging 

gehuldigd door de 

voorzitter. Mevrouw Plum 

(rechts) en mevrouw 

Koumans (links) hebben 

gedurende 25 jaar als 

trouwe bezoekers van de 

bijeenkomsten en 

activiteiten het wel en wee 

van de vereniging 

meegemaakt. Ook voor 

deze dames is het hebben 

en houden van planten een 

hobby, al was hun eerste 

liefde natuurlijk de fuchsia. 

(VFL)  

Als blijk van waardering 

ontvangen ze een mooi 

bloemstuk met de wens dat 

er nog vele jaren volgen.  

Op de foto ontbreekt 

mevrouw Boymans wegens 

ziekte. Jammer. Zij krijgt 

dat mooie bloemstuk 

thuisbezorgd. (door Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo. 

Al vroeg in het voorjaar beginnen de activiteiten. Hier op bezoek 

in een tuin en daarna fuchsia’s uitkiezen bij een kweker. 12



Een totale verrassing. 
Na het uitreiken van de 

prijzen voor de 

wedstrijdplanten en de 

huldiging van de jubilarissen 

dacht ik dat mijn optreden 

voltooid was, dus ging ik op 

weg naar mijn zitplaats. Ik 

werd echter tegengehouden 

door de voorzitter en Paula 

werd naar voren geroepen. Ik 

had totaal geen vermoeden. 

Ik dacht dat er nog wat 

gevraagd zou worden over 

planten, maar Marina kwam 

met een papier en begon te 

lezen: “Ik zie je al denken. 
Over welk plantje moet ik 

nu uitleg geven? Maar dat 

hoeft vandaag niet”. Na deze zin had ik pas in de gaten dat er meer aan de hand was! 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bovenstaande tekst verscheen Annelies en zij spelde mij de versierselen op die erbij horen en Harrie zette Paula in de 

bloemetjes voor al de tijd dat ze mij moest missen voor de vereniging. 

Na al die plichtplegingen werd de avond voortgezet met een buffet dat verzorgd werd door de firma Quadakkers. Warm 

en koud buffet en er was voor iedereen heerlijk genieten. Nadat de smaakpapillen bevredigd waren was er plaats voor een 

optreden van de Fuchsia’s. 

Meer dan 30 jaar lid en nu erelid. 
erelid.erelid. 

“Hub, afgelopen oktober was jij 30 jaar lid van onze 
vereniging, wat een mijlpaal is. Met hart en ziel ga 

jij voor ons allemaal en de plantjes. Jij doet niet een 

beetje, maar heel erg veel. Bent druk met planten 

stekken, snoeien, winterberging, maar ook mooi 

laten bloeien.  Open tuindagen, shows, Oude 

Ambachten, en ga zo maar door. Jij bent erbij en 

niets ontgaat je.  Nou Hub, hiervoor sta je hier en 

mag ik je toespreken. Wij als bestuur hebben zonder 

jou gesproken en ik denk met allen hier aanwezig, 

dat wij jou hiervoor eens moeten huldigen. Vanaf 

vandaag Hub mag jij je  

Voor mij was het een memorabele avond en 

ik bedank allen die achter de schermen 

hiermee bezig zijn geweest. De periode van 30 

jaar is snel voorbij gegaan en in de loop der 

jaren is er heel wat veranderd. VFL werd 

VFKL en shows werden mini-shows enz.  Het 

meest blij ben ik met het feit dat het een 

gezellige vereniging is geworden en dat 

iedereen binnen de VFKL zijn plaatsje weet te 

vinden. Wanneer ik het zo bekijk is al dat 

werk geen moeite geweest en ben ik alleen 

maar blij dat er een gezonde vereniging staat. 

Natuurlijk zijn er wel eens zaken die glad 

gestreken moeten worden, maar dat is in het 

hele leven zo. Nogmaals bedankt, ook van 

Paula,  voor deze eer. 

Het verhaal van Marina: 
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De Fuchsia’s.  
ee, geen 

optreden van 

planten, maar 

een optreden van twee 

dames en een heer. 

Gedurende 90 minuten, 

met er tussenin een 

pauze van 15 minuten, 

vermaakten zij de 

aanwezigen met veel 

succes. Zij brachten een 

aantal oude Nederlandse 

liedjes met een eigen 

interpretatie en dat 

konden de aanwezigen 

wel waarderen. De liedjes werden 

aaneengeregen met een door henzelf 

verzonnen tekst en deze, op een 

cabaretmanier gebracht, vulde het 

programma. Niet alleen de twee 

dames trokken de aandacht, ook de 

heer die onderdeel was van het 

gezelschap. Op een kundige manier, 

zonder ook maar een woord te zeggen 

en met een uitgestreken gezicht wist 

hij de mensen te vermaken. Het 

enigste woord dat hij begreep was 

“Knopskie”, hetgeen hem door de dames ingepeperd was. Dat hij een aantal glazen water leeg dronk wekte al de nodige 
verbazing.  Iedereen genoot zichtbaar en na het optreden van de Fuchsia’s kon men nog wat napraten bij een hapje en een 

drankje.  

Het was een gezellige avond en een bedankje voor iedereen die deze avond tot een succes maakte is hier op zijn plaats. 

Het is niet gemakkelijk iets te verzinnen dat bij iedereen in de smaak valt maar ik denk dat dat met deze avond wel het 

geval was. Iedereen ging tevreden en met een lach naar huis en dat is zeer belangrijk.   

 

N  

 

Twee reebruine ogen. 

Organisatoren bedankt. 
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et eerste gedeelte van dit artikel gaat over fuchsia’s en daarbij ben ik uitgegaan van twee situaties. De ene situatie 
betreft het opkweken van showplanten uitgaande van de planten die overwinterd hebben. Het betreft hier dus 

oudere, meerjarige planten. In de tweede situatie betreft het showplanten die opgekweekt worden uit stekken die 

in februari/maart gestekt zijn. 

Uit de winterberging: 
Er zijn veel manieren om fuchsia’s te laten overwinteren ( inkuilen, diepvrieskist, op zolder, koude kas), maar ongeacht 
welke manier men heeft gekozen: in februari/ maart is de tijd aangebroken om met het opstarten van de planten voor de 

show te beginnen. Natuurlijk is het voor elke fuchsialiefhebber spannend om te zien hoe de planten de winter door zijn 

gekomen. Tegen de tijd dat de planten uit de winterberging gehaald moeten worden hebben ze vaak al gereageerd met 

nieuwe groei. Het betreft dan planten die op een donkere plaats de winter doorgebracht hebben. Deze planten hebben 

gereageerd met het maken van nieuwe witte, slappe scheuten. Deze scheuten kunnen verwijderd worden. Wanneer men 

de planten uit de winterberging haalt kan men controleren welke delen van de planten nog leven bevatten. Dat kan 

gebeuren door met een nagel de bast iets weg te krabben. Verschijnt groen onder de weggekrabde bast, dan bevat de 

scheut leven. Dode scheuten zijn onder de bast bruin. Dode scheuten en scheuten 

die de vorm negatief beïnvloeden kan men verwijderen.  

In sommige gevallen moeten de overwinterde planten opnieuw opgepot worden 

(ingekuilde planten, planten uit de vrieskist en oudere, nog in pot overwinterde 

planten). Dat moet gebeuren in een schone pot en met goede potgrond. De te gebruiken potgrond moet aan enkele eisen 

voldoen: voedselrijk, luchtig, vocht vasthouden en goed waterdoorlatend. Laat u niet verleiden tot het kopen van goedkope 

potgronden in bouwmarkten en supermarkten.  Het uit de winterberging halen en oppotten van de planten heeft alleen 

maar zin wanneer men ze verder kan kweken in een warmere, lichte situatie. Dat kan door bijvoorbeeld een plastic 

tunnelkasje aan te schaffen en daarin een ventilatorkachel te plaatsen voor het geval dat  het vriest.  

Zijn de planten goed aan de groei, dan wordt het vormen van de plant belangrijk. Men kan kiezen voor het vormen van 

een struik of een pot met hangers of het vormen van een kroonboom. Voor het vormen van een struik in een pot of het 

vormen van een pot met hangers is het belangrijk dat er goed getopt wordt. Na het vormen van twee bladparen knipt men 

het volgende bladpaar weg. Het gevolg is dat zich in de oksels weer nieuwe scheuten ontwikkelen en ook van deze 

scheuten verwijdert men weer het derde bladpaar. Met toppen gaat men bij planten met enkele bloemen door tot ongeveer 

acht weken voor de mini-show  (18-19 juli 2020), bij planten met gevulde bloemen stopt men tien weken voor de mini-

H 

Indien planten slecht uitlopen 

kan men ze dagelijks enkele 

keren nevelen met lauw water. 

Kweektips voor het kweken van planten die 

geschikt zijn voor de mini-show. 

Snowcap: rechtopstaande 

groei, semi-dubbele bloem en 

winterhard. 
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show. Dit is slechts een richtlijn, want de groei wordt 

bepaald door het weer, de hoeveelheid licht, de 

temperatuur en de bemesting. 

Na een vijf-/zestal weken is veel van de in de potgrond 

aanwezige voeding opgebruikt en wordt het tijd de 

planten van nieuw voedsel te voorzien. Is de start van de 

plant nog twijfelachtig dan kan men ze helpen door het 

geven van een fosforrijke voeding. Daarbij kan men 

kiezen voor een minerale (10-52-10 of 13-40-13 ) of een 

organische voeding (beendermeel) vanaf mei/juni kan 

men dan overschakelen op een meststof met een gelijke 

NPK-samenstelling (20-20-20 of 18-18-18) De 

hoeveelheid is afhankelijk van hoe vaak men voeding 

geeft. Het beste is om bij elke gietbeurt wat voeding in 

het water te doen en dan is 0,5 gram per liter voldoende. 

(U eet toch ook elke dag!)  

De opnieuw opgepotte planten moeten in juli zover zijn 

dat ze tijdens de mini-show te bewonderen zijn. 

Fuchsia’s die in pot in een koude kas (vorstvrij) de 

winter doorgebracht hebben zullen in februari al aardig wat 

nieuwe scheuten gevormd hebben. Van deze planten kan men 

dan reeds stekken nemen, maar daarover dadelijk meer. Eerst volgt de  behandeling van deze planten.  

Of het nu stammen of hangplanten betreft, voor de behandeling maat dat geen verschil. Zeer oude planten worden uit de 

oude pot gehaald en van de wortelkluit  wordt rondom en bovenop een 

anderhalve centimeter dikke laag grond verwijderd. Van de dikke wortels 

die dan vrij komen kan men een gedeelte verwijderen. De plant wordt 

daarna in dezelfde pot gezet na deze schoongemaakt te hebben. De ruimte 

tussen wortelkluit  en potrand wordt opgevuld met nieuwe grond waaraan 

een weinig siertuinmest (7-6-12) en beendermeel (Fosfor 16%) is 

toegevoegd in een verhouding 1 staat tot 2. Beendermeel zorgt voor een goede wortelontwikkeling. Van planten die pas 

een of twee seizoenen in de pot staan ververst men alleen anderhalve centimeter van de bovenlaag van de wortelkluit. Na 

het weghalen van die anderhalve centimeter strooit men, alvorens de pot weer te vullen met potgrond, de eerder genoemde 

organische voeding in dezelfde verhouding. Na het geven van water en eventueel toppen wordt de behandelde plant weer 

teruggeplaatst in de vorstvrije kas en volgt een behandeling (toppen en voeden) als eerder beschreven. 

 

Stekken in februari/maart. 
Planten die in de koude kas de winter doorgebracht hebben 

zijn al meteen na het opbergen begonnen met het vormen van 

nieuwe scheuten. In de kas lopen ook in de winter al gauw de 

temperaturen op onder invloed van het licht en naarmate de 

dagen lengen en het licht sterker wordt zal de temperatuur in 

de kas stijgen. Deze stijging zorgt ervoor dat de planten 

uitlopen. In februari/ maart zijn de planten al zover 

uitgelopen dat ze getopt moeten worden en deze toppen kan 

men gebruiken als stekmateriaal. Dit is echter alleen 

mogelijk wanneer men een verwarmde stekbak heeft of een 

plaats in de woning waar de temperatuur en het licht geschikt 

zijn om de stekken te plaatsen. 

Als stek gebruikt men de top van een fuchsiascheut. Deze top 

moet enkele centimeters groot zijn. Men snijdt met een 

scherp mes de stek vlak onder een bladpaar af en verwijdert 

Met een organische voeding kan men de planten 

moeilijk sturen omdat de organismen in de grond de 

voeding eerst moeten omzetten tot stoffen die door 

de wortels kunnen worden opgenomen. Minerale 

voeding wordt sneller opgenomen en dus reageren 

de planten ook sneller. 

Het verpotten van planten is alleen 

noodzakelijk wanneer de wortels in een 

kluwen in de pot zitten en geen contact 

meer maken met de potgrond. 

Hoe kom ik in februari/maart aan stekken als 

ikzelf geen moederplanten heb? 

U bent lid van een vereniging en u weet vast 

wel wie in die tijd fuchsia’s heeft met 
voldoende stekmateriaal. Bovendien kunt u 

via info@vfkl.nl een oproep plaatsen en dan 

zal er wel gereageerd worden. 

Jonge stekken in het voorjaar in een tunnelkasje. 

 Gillian. Dubbele bloemen rechtopstaande groei. 
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de onderste bladeren. Wanneer er twee bladparen overblijven is dat voldoende. Het onderste gedeelte van de stek steekt 

men in stekpoeder. In stekpoeder zit een hormoon dat de wortelvorming bevordert en tevens zit er een ontsmettingsmiddel 

in. Met een stokje maakt men een gaatje in de met zaai- en stekgrond gevulde potjes en zet daar de stek in. Nadat men de 

grond rond de stek lichtjes aangedrukt heeft maakt men het geheel nat. (niet te nat!) en plaatst men de potjes met stekken 

in de stekbak. Deze dekt men af met doorzichtige plastic om zodoende een vochtig klimaat te creёren. Bij een 

bodemtemperatuur van rond 20°C zullen de stekken snel wortels hebben. Verwijder af en toe de plastic om te voorkomen 

dat er condensdruppels op de stekken vallen. Zij zorgen alleen maar voor rotting.  Wanneer de stekken wortels hebben 

kunnen ze opgepot worden in goede potgrond. In de voorjaarperiode zullen de stekken flink groeien en al gauw zullen ze 

overgepot moeten worden in een grotere pot. Na enkele weken zal men de planten, die nu flink groeien, regelmatig moeten 

toppen en bijvoeden. In de groeiperiode gebruikt men een bemesting met een redelijk hoog stikstof- en kaliumgehalte. 

(21-7-22 of 19-6-20) en vergeet daarbij niet de planten goed te observeren en regelmatig te toppen. Eenmaal in de eindpot 

(voor een mooie struik en/of hanger plaatst men in een pot met een doorsnee van 25 centimeter drie, bij voorkeur vier 

planten) geeft men regelmatig 20-20-20- of 18-18-18. Ook kan men siertuinmest geven, maar zoals eerder gemeld kan 

men de planten met deze langzaam werkende voeding niet sturen. 

Bij het opkweken van de planten hoort nog een aantal adviezen: 

➢ Water geven is alleen noodzakelijk wanneer de wortelkluit aan de droge kant is. Het slap hangen van de bladeren 

is nog geen directe indicatie dat de wortelkluit te droog is. De oorzaak kan ook liggen in een te veel aan water. 

➢ Planten die groeien verbruiken voedingsstoffen en deze moeten, zeker omdat de planten maar een beperkte ruimte 

ter beschikking hebben, regelmatig aangevuld worden. 

➢ Zeer droge wortelkluiten moet men niet nat maken met voeding in het water. De kleine haarworteltjes zullen 

verbranden en daardoor wordt de plant op achterstand gezet.  

➢ Alleen het regelmatig toppen maakt het vormen van een volle plant mogelijk. 

➢ Uitgebloeide bloemen moet men regelmatig verwijderen. Dat geldt ook voor de gevormde zaadbollen. Ze vragen 

teveel energie van de plant. 

➢ Fuchsia’s hebben en houden is niet mogelijk zonder het oplossen van problemen die te maken hebben met ziekten 

en plagen. Planten die te fors groeien zijn het meest ontvankelijk, dus ben terughoudend met teveel stikstof. 

Probeer de problemen op een milieuvriendelijke manier op te lossen. Soms is dat echter niet mogelijk en moeten 

helaas sterkere middelen ingezet worden.  

➢ Voor de oplossing van het probleem ziekten en plagen zijn er twee mogelijkheden: of men gaat raad vragen bij 

een deskundig bedrijf, of men gaat te rade bij de ervaren leden van de vereniging. 

 

Verzorging van kuipplanten. 
 

Het tweede gedeelte handelt over de verzorging van kuipplanten. Dat is een omvangrijke groep en daarom moet ik volstaan 

met enkele tips die moeten leiden tot showrijpe kuipplanten. 

De meeste kuipplanten hebben hun winterrust doorgebracht in 

omstandigheden die voor de planten niet ideaal zijn en daarom 

vragen ze aan het begin van het seizoen (het voorjaar) om een 

goede verzorging. Voor de winter heeft men twee mogelijkheden 

wat het snoeien van de kuipplanten betreft: 1. Planten die niet 

gesnoeid mogen worden en 2. Planten die men wel mag snoeien. 

In het voorjaar kan men dan nog eens bekijken welke scheuten het 

geheel verstoren. Tot de planten die niet rigoureus gesnoeid mogen 

worden behoort o.a. de Oleander. Deze plant heeft in de herfst al 

de knoppen voor de zomer aangemaakt. Alleen dode delen mag 

men in het voorjaar nog verwijderen  en snoeien in oud hout levert 

vaak problemen op. Kuipplanten die donker staan ontwikkelen gele 

scheuten. Deze kan men verwijderen. Fuchsia’s, pelargoniums en 
abutilons behoren tot de planten die bij te weinig licht lichtgele 

scheuten ontwikkelen. 

Kuipplanten die al verschillende jaren in dezelfde pot staan moeten 

in het voorjaar verpot worden. Meestal worden de planten in een 

iets grotere pot gezet, maar planten waarvan men de wortels ook 

gesnoeid heeft kunnen in dezelfde pot/kuip terug geplant worden.  

Het gebruiken van een goede potgrond is voor de planten 

belangrijk.  De ruimte tussen pot en wortelkluit moet goed 

opgevuld worden met potgrond.  Trachycarpus fortunei. 
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Planten die in een te grote pot/kuip geplant worden lopen het risico dat de grond te nat blijft en dat daardoor de wortels 

van de plant gaan rotten. Na het oppotten en het verpotten is het belangrijk dat het overtollige water goed weg kan.  

Na de lange winterperiode kunnen de planten weer naar buiten. Daarbij moet men opletten dat de planten niet meteen in 

de zon gezet worden. In de winterberging was geen UV-straling en dus zijn de planten aan deze straling niet gewend. Ook 

al is het nog vroeg in het jaar, de zonnestralen zijn voor de overwinterde planten een gevaar. De planten worden eerst in 

de schaduw gezet en wanneer ze een poosje buiten staan kunnen ze in de zon gezet worden. 

Wanneer men de kuipplanten in het voorjaar (april) buiten zet betekent dat nog niet dat het vorstgevaar geweken is. Zeker 

tot de IJsheiligen kan nog nachtvorst voorkomen. Men moet de planten dan binnen zetten of afdekken met jute of 

vliesdoek. Voor een nacht afdekken met noppenfolie kan, maar verwijder dat overdag weer. Enkele planten moeten naar 

buiten omdat ze in een winterkwartier vaak te weinig licht krijgen. Oleander, Camellia, Trachycarpus,  en vijg lijden in 

het winterkwartier te veel. 

Planten ontwikkelen vaak zwakke, waterige scheuten in het winterkwartier. Deze zijn een uitnodiging voor bladluizen. 

De cellen van deze zwakke delen zijn zeer  zacht en de luizen hebben weinig moeite ze open te prikken. Naast luizen 

komen ook nog andere parasieten voor op de planten en per soort moet men maatregelen nemen. 

Zijn de kuipplanten gewend aan de nieuwe buitenomgeving dan zal de groei ook weer gestimuleerd moeten worden. Dat 

gebeurt door het geven van de noodzakelijke voeding. Ook dit is per plantensoort verschillend, want niet elke soort eet 

evenveel. Dat betekent dat men zijn planten moet kennen en de voeding daaraan moet aanpassen.  

 

Wanneer men met de nodige aandacht zijn planten verzorgt ben ik ervan 

overtuigd dat we voldoende mooie planten voor de minishow krijgen en dan 

laten we aan de bezoekers zien waar onze vereniging voor staat. 

  

Deze  Rododendron staat in een kuip en 

bloeit elk jaar met fantastisch gekleurde  

bloemen. De plant heeft weinig verzorging 

nodig. Een licht zure potgrond, regelmatig 

water en voeding en u heeft een 

rododendron op het terras om van te 

genieten. Is ook geschikt voor de show. 

Tijdens de ledenbijeenkomst van april ontvangt elk lid 8 planten die we graag terugzien tijdens de mini-show van 18 

en 19 juli. In welke vorm bepaalt iedereen zelf. De planten zijn 2x Snowcap, 2x Gillian, 2x Lantana camara 

“Bloomify”red en 2x Lantana camara “Bloomify”roze. Hopelijk zet iedereen zijn beste beentje voor, zodat we de 
mini-show een extra dimensie kunnen geven. 
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Lantana’s worden al lang 
bewonderd vanwege de 

lange bloeitijd. De 

kleurrijke bloemen zijn 

een verrijking voor de tuin. 

De plant kan in de volle 

zon staan, vraagt weinig 

onderhoud en groeit 

uitstekend bij voldoende 

vocht en voeding. Ze trekt 

bovendien vlinders en 

bijen aan. Deze lantana 

heeft een bolvorige 

groeiwijze, steriele 

bloemen en dus geen 

zaadproductie. Lantana camara “Bloomify” rood. Lantana camara “Bloomify”roze. 

Gietwater 

verbeteren: 
Hortensia’s en rododendrons 
staan graag in zure grond, dus 

de pH-waarde is laag. 

Hortensia’s en rododendrons 
kan men ook in kuipen op het 

terras zetten. In regenrijke 

periodes heeft men voldoende 

regenwater ter beschikking, 

maar in droge periodes raakt 

het regenwater al gauw op en 

moet men de planten 

leidingwater geven. Echter in 

leidingwater zit kalk en deze 

verandert de pH-waarde, 

waardoor de platen niet meer 

zo goed groeien en bloeien. Dit 

probleem is op te lossen. Met 

behulp van mos kan men de 

pH-waarde van het 

leidingwater veranderen. Met 

een verticuteerhark harkt men 

mos uit het gazon en gooit dat 

in een gieter met leidingwater. 

Mos filtert en bindt de in het 

leidingwater aanwezige 

mineralen aan zich, waardoor 

zacht water ontstaat dat 

geschikt is voor hortensia’s en 
rododendrons. De bloemen in 

de hortensia’s en rododendrons 
zullen weer fleuren. 

Een mopje mag: 

Mensen houden zichzelf wel eens voor de gek, maar weet u wat het toppunt is 

van zelfbedrog? 

Iemand die te zwaar is en op de weegschaal staan gaat en zijn buik inhoudt….. 
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et is februari wanneer u dit artikel leest. De dagen 

beginnen al merkbaar langer te worden, maar 

februari kan ook nog erg koud zijn,. Het kan ook 

zijn dat er voorlopig geen vorstgevaar meer is en dat de 

grond al aardig opgedroogd is na een natte winter. Zo eind 

februari kan men al wat werkzaamheden in de tuin 

beginnen. Restanten van planten van het voorbije jaar 

kunnen verwijderd worden, want al gauw zullen ook de 

planten in de border weer uitlopen. Tegelijkertijd met het 

verwijderen van oud materiaal kan men de border 

onkruidvrij maken. Begin echter niet met een te groot 

enthousiasme, want voor het planten van een aantal 

planten is het nog te vroeg. Sommige planten kunnen beter 

wachten tot eind maart of zelfs tot in april. Voor primula’s 
en winterviooltjes bijvoorbeeld is de koude geen 

probleem. 

Bij het verplanten moet men proberen de dunne wortels zo 

min mogelijk te beschadigen. Dat lukt niet altijd. Zeker 

wanneer de plant een uitgebreid wortelgestel heeft is het 

moeilijk de plant zonder wortelbeschadiging uit de grond 

te krijgen. Gelukkig is dat in het voorjaar niet zo erg omdat 

er veel groeikracht is en  men ook het gedeelte van de plant 

boven de grond wat inkort. De verdamping wordt dan  

 

 

beperkt. Uitgeplant in een ruim plantgat en voorzien van 

de nodige grond en water zal de verpotte plant weer snel 

herstellen.  

Struiken die in de zomer bloeien kunnen nu flink ingekort 

worden. De betreffende planten moeten nieuwe scheuten 

maken en op deze nieuwe scheuten verschijnen de 

bloemen. In de winterperiode hebben de oude scheuten de 

planten nog bescherming geboden tegen de kou, maar in 

februari is de laatste jaren  de ergste kou voorbij. 

Fruitbomen, vlinderstruiken en niet in het voorjaar 

bloeiende clematissen mogen in februari gesnoeid worden. 

Dat geldt ook voor de winterbloeiende struikheide. Zit de 

bloei er echter nog goed in dan mag men de snoei ook 

uitstellen tot maart. Ook de winterbloeiende Jasminum 

nudiflorum (winterjasmijn) mag na de bloei flink ingekort 

worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de struik vrij wild met 

lange scheuten en dan gaat de plant er slordig uitzien. 

Veel kuipplanten kunnen wanneer het niet vriest  buiten 

gezet worden. Zeker de bladhoudende planten zullen u er 

dankbaar voor zijn. Oleander, Agapanthus, Aardbeiboom 

e.a. Zet ze op een plaats in de schaduw en wanneer het toch 

weer te koud wordt (vriesweer) kunt u ze weer naar binnen 

schuiven of afdekken met vliesdoek. 

H 

Uitlopende fuchsia’s. 
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In februari kunnen 

nog bomen geplant 

worden waarbij men 

vooral moet letten op 

de ruimte die men 

voor de boom heeft. 

Planten wil ook 

zeggen vooruit 

kijken, want wanneer 

straks alles in volle 

groei en bloei is en de 

bomen en struiken 

groeien in elkaar, dan 

heeft men zijn doel 

niet bereikt. Planning 

hoort er ook bij en dat 

geldt niet alleen voor 

bomen, maar ook 

voor vaste planten in 

de border. Dat geldt 

zelfs voor het planten van kuipplanten. Bedenk dat op het 

terras of op het balkon, of in de border sommige 

kuipplanten uit kunnen groeien tot grote exemplaren. De 

eens zo mooie, compacte Solanum rantonnetii zal, 

wanneer de groeiremming uitgewerkt is, weer teruggaan 

naar zijn oorsprong en u verrassen met enorm lange 

uitlopers met aan het uiteinde trossen met bloemen.  De 

planten die men heeft moeten bij elkaar passen en 

voldoende plaats hebben. Ze mogen best wel bij elkaar in 

de buurt komen, maar niet in elkaar groeien, al kan de 

Solanum jasminoides best een uitzondering zijn. Door zijn 

lange uitlopers met zijn trosjes witte bloemen  kan deze 

plant zich slingeren door andere planten. Dat geldt ook 

voor de Passiebloem caerulea en de prachtig bloeiende 

Ipomoa learii.  

Voor de liefhebbers van dahlia’s en canna’s begint ook het 
werk in februari, tenminste wanneer men vroeg bloemen 

in de tuin of op het balkon wil hebben. De vorstvrij 

opgeslagen knollen kunnen nu in aparte potten op een 

lichte plaats gezet worden. Na het noppotten een beetje 

water geven en al gauw verschijnen de eerste uitlopers. 

 Een ander aandachtspunt vormt de grond. Welke planten 

men ook zet, de kwaliteit van de grond is bepalend voor 

het uiteindelijke resultaat. Dat geldt voor de kwaliteit van 

de grond in de border, maar ook voor de kwaliteit van de 

potgrond voor 

kuipplanten en 

balkonbakken. 

Voor bepaalde 

planten moet 

men zelfs iets 

aan de grond 

toevoegen. Het 

planten van 

een 

rododendron of 

een azalea of 

een hortensia vraagt een kleine toevoeging van turfmolm. 

Dat is nodig omdat deze planten houden van een iets zure 

grond. Oleanders daarentegen houden daar niet van en 

hebben graag een beetje kalk in de grond verwerkt. Hoe 

men het ook wendt en keert: wat de voeding betreft lijken 

planten op mensen. Net zoals bij de mensen hebben ook 

de planten een voorkeur voor bepaalde voedingsstoffen.  

De liefhebbers van fuchsia’s kunnen al weer gauw 
beginnen met stekken, immers de planten die in de kas 

hangen of staan hebben al weer nieuwe uitlopers gevormd. 

Dit kan vooral het geval zijn wanneer de voorbije maanden 

de zon veel geschenen heeft. Voor mij betekent dat dat de 

oude planten aan verzorging toe zijn. De bovenste twee 

centimeter van de wortelkluit worden losgekrabd en 

vervangen door nieuwe potgrond nadat op de 

schoongekrabde grond eerst beendermeel gestrooid is. De 

planten krijgen water en worden voorlopig weer op hun 

oude plaats terug gehangen. De nieuwe stekken moeten in 

een verwarmde stekbak gezet worden, want in de kas is het 

voor de wortelvorming nog te koud.  

Veel fuchsia’s kunnen nu reeds verpot 

worden, maar dat geldt ook voor de 

pelargoniums. Na het verpotten mag 

men de planten water geven, maar niet 

teveel.  Ook al hebben de planten de 

winter doorgebracht op een vorstvrije 

plaats, de witte vlieg en de luizen 

zullen al aanwezig zijn. Neem direct 

maatregelen en voorkom op die manier 

dat het een plaag wordt die de planten 

ontsiert. Ook pelargoniums worden 

graag bezocht door witte vlieg en 

luizen, maar bovendien hebben ze vaak ook nog last van 

botrytis. Verwijder de aangetaste bladeren voorzichtig om 

te voorkomen dat de bortrytis gaat stuiven. Probeer 

botrytis te voorkomen door zoveel mogelijk te ventileren. 

 

 

Ook dit is februari. 

Uitbottende klimhortensia. 

Uitlopende 

clamatis. 
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Sommige planten moet men in de winter 

toch water geven. Dat klinkt vreemd, maar 

wanneer na een periode van droogte de zon 

op de bladhoudende planten schijnt vindt 

er een grote verdamping plaats. Vooral bij 

ochtendzon gecombineerd met vorst 

verdampen de bladeren van de Camellia’s 
ontzettend veel vocht dat maar nauwelijks 

aangevuld wordt. Het gevolg is dat de 

planten uitdrogen. Het eerste verschijnsel 

is bladval. Staan de Camellia’s in de 
ochtendzon tijdens een droogte periode of 

bij bevroren grond, geef ze dan water en 

bescherm ze met vliesdoek. Deze 

maatregelen gelden niet alleen voor 

Camellia’s, maar voor alle in de winter 
groenblijvende planten. (Vibirnum tinus, 

Raphiolepsis, Sarcococca) Zeker geldt 

bovenstaande  voor groenblijvende planten 

in een pot of kuip. H.Stoffels  

22



 Voorzitter:       

Harrie van Sloun 

Loyensstraat 2 

6132 DC Sittard 

06-20640125 

 

Vice-voorzitter: Hub Stoffels 

  

 Secretaresse: 

Annelies Weijers 

Burg. van Laarstraat 48 

6267 ET Cadier en Keer 

Tel 043-4072217 

E-mail secretariaat@vfkl.nl 

  

Penningmeester: 

Marina Veldman 

Milleveld 86 

6367 AT  Voerendaal 

Tel. 045 - 5752734 

 

 Bestuursleden: 

Francien Mast 

Michel Veldman (materialen) 

             

Redactie CultiVaria: 

Hub Stoffels 

Jan Ramaekers 

 

  

Opmaak en verzorging: 

Hub Stoffels 

Bornerweg 15 

6141BJ Limbricht 

Tel. 046-4510323 

E-mail  hj.stoffels@home.nl 

 

 

 

 

 

  

Aanleveren kopie: 

4 weken voor het verschijnen van het 

clubblad. 

3 weken voor mededelingen bestuur. 

 

 

Voor technische vragen: 

Hub Stoffels 

Tel. 046-4510323 

E-mail  info@vfkl.nl 

  

Activiteiten: 

Francien Mast 

? 

? 

 

Grote Clubactie:  

 ? 

 Inzake betalingen: 

VFKL 

Voor alle betalingen 

IBAN nummer: 

NL 17 Rabo 

016.99.32.206 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

 

CultiVaria aan huis. 

Indien men verzekerd wil zijn 

van elke nieuwe uitgave kan men 

er voor kiezen het blad met de 

post te laten bezorgen. Voor 

leden kost dat € 15,00. Mensen 

die geen lid zijn kunnen zich ook 

abonneren op het blad.  Zij 

betalen daarvoor dan €20,00 en 

krijgen het blad vier keer per 

jaar bezorgd. Overmaken op 

bovenstaand banknummer o.v.v. 

naam en adres is voldoende. 

www.vfkl.nl 

Er zijn nog 3 bestuursleden nodig 

om de vereniging goed te laten 

functioneren. Hopelijk melden 

zich enkele mensen aan. 

23



 


